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Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
pont bejn l-UE u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
Ottubru 2017 2017 | MT

Aktar għaqda, solidarjetà u kompetittività,
u l-ebda ċittadini tat-tieni klassi

EDITORJAL

Għeżież qarrejja,
Waqt is-sessjoni plenarja tagħna ta’ Settembru, kont kuntent ħafna li lqajt lis-Sur
Karl-Heinz Lambertz, li għadu kif ġie elett President tal-Kumitat tar-Reġjuni. Apparti
li ż-żewġ kumitati tagħna huma mudell ta’ kooperazzjoni loġistika, peress li jaqsmu
l-istess bini u għadd ta’ servizzi amministrattivi, hemm ħaġa waħda li hija komuni
għalihom u li issa hija iktar u iktar importanti hekk kif l-Unjoni qed tbati mill-fatt li
tinsab wisq ’il bogħod miċ-ċittadini. Iż-żewġ kumitati konsultattivi jirrappreżentaw
fi ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej il-kbar organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet li huma
f’kuntatt dirett maċ-ċittadini, fil-post fejn jgħixu, fil-post fejn jaħdmu, f’pajjiżhom, firreġjun tagħhom u anke fil-belt jew fir-raħal tagħhom: l-assoċjazzjonijiet tas-soċjetà
ċivili u s-setgħat pubbliċi lokali. Wasal iż-żmien li nisiltu mill-għerf li bih t-Trattati
ħolqu dawn iż-żewġ istituzzjonijiet, għall-benefiċċju tal-Unjoni u għall-benefiċċju ta’
kull ċittadin tagħha. Wasal iż-żmien li nżidu s-sinerġiji, kemm sabiex l-istituzzjonijiet
il-kbar jifhmu l-istennijiet taċ-ċittadini kif ukoll sabiex iċ-ċittadini jieħdu sehem iktar filproġett Ewropew. L-Ewropa tal-ġejjieni għandha tkun Ewropa aktar qrib iċ-ċittadini.
Kont kuntent ħafna wkoll li lqajt lis-Sur Jean-Claude Juncker u nixtieq nirringrazzjah
b’mod speċjali, mhux biss talli għal darb’oħra ddjaloga mas-soċjetà ċivili Ewropea, iżda
wkoll talli għamel hekk minnufih wara d-diskors tiegħu dwar is-sitwazzjoni tal-Unjoni
quddiem il-Parlament. Dan jien inqisu bħala l-prova ta’ rieda reali biex jiġi żgurat li
ċ-ċittadini jerġgħu jieħdu f’idejhom id-dibattitu u biex jinstema’ dak li għandhom xi
jgħidu. Dan huwa sinjal li bagħat lilna, membri tal-Kumitat s’intendi, iżda l-President
tal-Kummissjoni jaf tajjeb ħafna li meta jitkellem, l-udjenza tiegħu ma tibqax biss
fil-kamra fejn ikollna l-assemblea plenarja.
Is-Sur Juncker ma reġax irrepetilna d-diskors li kien għadu kif għamel, iżda enfasizza
ċerti punti u sema’ dak li r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili jqisu li huwa importanti
għalihom. Dan juri li hemm tama ġenwina li l-proġett Ewropew jerġa’ jibda l-progress tiegħu lejn it-twettiq tal-prinċipji fundamentali tiegħu. Ħaġa waħda hija ċerta:
it-tliet gruppi tal-Kumitat tagħna, l-assoċjazzjonijiet ta’ min iħaddem, it-trejdjunjins
u l-assoċjazzjonijiet soċjoprofessjonali jew ċiviki l-oħra ser jibqgħu deċiżivament viċin
il-Kummissjoni kull darba li tappella lill-Istati Membri biex juru aktar koeżjoni, unità,
solidarjetà u effiċjenza. Huma magħqudin fit-twemmin tagħhom li l-Unjoni għandha
futur, lesti li jipparteċipaw fit-tfassil tagħha u jinsabu lesti li jpoġġu dan fil-prattika.
Georges Dassis,
Il-President tal-KESE

DATI GĦAD-DJARJU F’DIN IL-ĦARĠA
13 ta’ Novembru, Sofija

Konferenza dwar is-sigurtà talfruntieri esterni

23-24 ta’ Novembru 2017,
Madrid
Seminar tal-Midja tas-Soċjetà
Ċivili – Ir-rwol tas-soċjetà ċivili
tal-UE f’dinja globalizzata
tal-komunikazzjonijiet

6-7 ta’ Diċembru 2017,
Brussell
sessjoni plenarja tal-KESE

7 ta’ Diċembru 2017, Brussell

ċerimonja tal-għoti tal-Premju tasSoċjetà Ċivili

7-8 ta’ Diċembru 2017, Milan
Tnedija uffiċjali tas-Sena Ewropea
tal-Wirt Kulturali 2018
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It-telf tal-bijodiversità huwa
theddida għall-għajxien
tagħna
Unjoni tal-Enerġija Ewropea:
nagħmluha rebħa soċjali
wkoll
Il-Premju tal-KESE għasSoċjetà Ċivili 2017 irċieva
aktar minn mitt applikazzjoni

Jean-Claude Juncker, il-President
tal-Kummissjoni Ewropea wera l-ottimiżmu tiegħu dwar l-Ewropa matul
is-sessjoni plenarja tal-KESE f’Settembru. Huwa semma l-ħolqien ta’ 8
miljun impjieg ġdid, it-tnaqqis tad-defiċit baġitarju, aktar minn EUR 225 biljun f’investimenti bħala parti mill-Pjan
Juncker, it-tnedija tal-Korp Ewropew ta’
Solidarjetà kif ukoll il-progress tal-UE
fil-kummerċ internazzjonali. Il-President tal-Kummissjoni wera wkoll parti
mit-tħassib tiegħu mal-membri tal-KESE
u talab l-għajnuna tal-Kumitat biex jindirizzawh: “Il-Pilastru Soċjali huwa aspett
li għandi rabta kbira miegħu. Nemmen li
l-Ewropa għandha tindirizza t-tħassib
u l-ħtiġijiet ta’ dawk li qed jaħdmu. Inkella,
l-Ewropa se tinqasam f’żewġ partijiet jiġifieri dawk li huma r-rebbieħa, dawk li
jibbenefikaw, u dawk li, sew jekk b’mod
ħażin kif ukoll jekk bir-raġun, jemmnu li
ntesew mill-proġett tal-UE.”
“M’aħniex ser nitilquk waħdek fl-isforzi tiegħek,” wieġeb il-President
tal-KESE, Georges Dassis. “Tkun liema
tkun l-għażla għall-futur tal-Ewropa,

Il-President tal-KESE Georges Dassis jagħti r-rapporti mid-dibattiti nazzjonali dwar il-ġejjieni talEwropa lill-President tal-KE Jean-Claude Juncker
il-KESE jixtieq Unjoni Ewropea koeżiva
u koerenti, Unjoni li kapaċi tagħti riżultati u tipprovdi opportunitajiet sħaħ
u indaqs għal kulħadd. Il-KESE jinsab
determinat li jgħin biex dan jintlaħaq.”
Is-Sur Dassis ta lis-Sur Juncker ir-rapporti tad-dibattiti nazzjonali dwar
Il-ġejjieni tal-Ewropa organizzati millKESE fis-27 Stat Membru aktar kmieni
din is-sena.

Jacek Krawczyk, President tal-Grupp ta’
Min Iħaddem, laqa’ bi pjaċir l-inizjattivi
tal-Kummissjoni dwar l-aġenda Ewropea
għall-kummerċ u l-istrateġija industrijali
mġedda. “L-għan tagħna għandu jkun dak
tal-aktar ekosistema attraenti għall-investiment, għall-operat u għan-negozju.
Ekosistema adatta għan-negozji kollha:
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Il-plenarja tal-KESE għaddiet il-kelma lil dawk li qed
jipproponu “Il-projbizzjoni tal-glifosat”
Ftit ġimgħat qabel il-vot tal-Kummissjoni
Ewropea dwar it-tiġdid tal-liċenzja tal-glifosat għal għaxar snin (4 ta’ Ottubru),
il-KESE organizza forum għad-diskussjoni
matul il-plenarja tiegħu tal-Erbgħa, 20
ta’ Settembru. Tnejn mill-proponenti
tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, David
Schwartz minn WeMove.eu u Herman
van Bekkem minn Greenpeace, ġew mistiedna jippreżentaw l-għanijiet tagħhom.
L-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej dwar
“Il-projbizzjoni tal-glifosat” qed tipproponi projbizzjoni tal-glifosat, riforma
tal-proċedura għall-approvazzjoni
tal-pestiċidi u miri obbligatorji fil-livell
tal-UE għat-tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi.
Il-proponenti ġabru aktar minn 1.3 miljun
firma fi żmien ħames xhur. Huma jemmnu
li l-għan tal-UE għandu jkun futur mingħajr
pestiċidi.
Il-kwistjoni ta’ projbizzjoni possibbli
tal-glifosat qasmet l-opinjoni pubblika
madwar l-Ewropa kollha mhux l-inqas
minħabba r-riżultati kontroversjali li
joħorġu mill-istudji tal-impatt. Dawn
il-fehmiet diverġenti kienu riflessi wkoll
f’dibattitu organizzat aktar kmieni din

Herman van Bekkem (Greenpeace) jippreżenta l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej dwar «Il-projbizzjoni
tal-glifosat»
is-sena f’laqgħa tas-Sezzjoni Speċjalizzata għall-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali
u l-Ambjent u f’dikjarazzjonijiet differenti
ta’ membri tal-KESE matul id-dibattitu
fil-plenarja.
Brendan Burns, il-President tas-Sezzjoni
NAT tal-KESE tkellem dwar il-qofol tal-argument: “Ħadd ma jrid kimiki ħżiena
għas-saħħa fl-ambjent jew fl-ikel tagħna.
Madankollu, id-dibattitu li organizzajna
fil-5 ta’ April waqt il-laqgħa tagħna tasSezzjoni Speċjalizzata, flimkien mal-promoturi tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej,
b’numru ndaqs ta’ rappreżentanti bħala kelliema favur jew kontra l-glifosat, wera li ma
hemm l-ebda kunsens dwar l-effetti li l-glifosat għandu fuq l-ambjent u fuq is-saħħa.”

www.eesc.europa.eu

Il-President tal-KESE, Georges Dassis
ikkonkluda li: “M’aħniex xjenzati, imma
naturalment għandna naċċettaw l-istudji,
sakemm dawn ikunu studji oġġettivi. Bla
ebda dubju l-persuni għandhom jiġu qabel
l-interessi tal-korporazzjonijiet multinazzjonali, u 1.3 miljun Ewropew ma jistgħux
jiġu injorati. Huwa d-dmir proprju tal-UE
li twieġeb għaċ-ċittadini tagħha b’mod
orjentat lejn is-soluzzjonijiet ibbażat fuq
argumenti xjentifiċi ġenwini.” (sma) l

It-telf tal-bijodiversità huwa Is-sens ta’ kritika u ta’
appartenenza huma armi kruċjali
theddida għall-għajxien
kontra r-radikalizzazzjoni
tagħna

Madankollu, is-seduta dwar Ir-rwol tas-soċjetà
ċivili fil-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni
taż-żgħażagħ, uriet ukoll li s-soċjetà għandha
t-tendenza li taġixxi biss wara li jkun ġara xi ħaġa
u li ma kien hemm l-ebda approċċ koordinat li jinvolvi diversi entitajiet.

Il-KESE ħareġ it-twissija matul sajf ta’ avvenimenti
meteoroloġiċi mhux tas-soltu. S’issa ma kien
hemm ebda reazzjoni għal diversi proposti talKESE għal protezzjoni aħjar tan-natura. “Nistiednu
għal darb’oħra lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri
biex jiżguraw implimentazzjoni rapida u koerenti
tal-istrateġija tal-bijodiversità, b’mod partikolari
tad-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats u d-Direttiva dwar l-Ilma”, qal il-membru tal-KESE Lutz
Ribbe (Grupp ta’ Interessi Varji, DE), b’referenza
għall-Opinjoni tiegħu dwar Il-politika tal-UE
dwar il-bijodiversità.

u pjani ta’ ġestjoni. “Dan juri l-inkapaċità jew sempliċiment injoranza min-naħa tal-UE u ta’ bosta Stati
Membri. Aħna nifhmu li l-UE qed tħabbat wiċċha
ma’ ħafna sfidi. Iżda ma rridux ninsew li l-bijodiversità hija l-għajxien tagħna u l-qerda
tan-natura qed tisraq l-għajxien tagħna”,
wissa s-Sur Ribbe. Bħalissa, iż-żoni Natura 2000
huma ffinanzjati kważi għal kollox mill-Fond
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali li spiss joħloq
kunflitt ta’ interess. Għalhekk, il-KESE jitlob għal
baġit addizzjonali għan-Natura 2000.

Il-KESE jitlob li jkun hemm baġit speċifiku
għan-Natura 2000 u biex il-bijodiversità ssir tema
trasversali

Il-bijodiversità jeħtieġ li tiġi inkluża f’politiki oħrajn
ukoll, partikolarment fis-settur agrikolu li joħloq
l-għola livelli ta’ pressjoni fuq ekosistemi fuq l-art.
“Aħna nittamaw li r-rieżami ta’ nofs it-terminu dwar
“iż-żoni ta’ interess ekoloġiku” u r-riforma li jmiss
tal-Politika Agrikola Komuni se jiffokaw ukoll fuq
il-kisba tal-objettivi tal-bijodiversità,” qal is-Sur
Ribbe. (sma)
l

In-netwerk Natura 2000 huwa immirat lejn il-preservazzjoni ta’ bijotopi rari u uniċi. Illum il-ġurnata,
ġew speċifikati kważi s-siti Natura 2000 kollha, iżda
ftit biss għandhom protezzjoni legali permanenti

Il-KESE jistieden lill-Kummissjoni biex
tippromovi aħjar l-industrija taz-zokkor tal-UE
Ladarba jintemmu l-kwoti tal-produzzjoni taz-zokkor tal-pitravi f’Ottubru, l-industrija taz-zokkor
Ewropea ser issib ruħha f’sitwazzjoni kompletament
ġdida. Jekk din l-isfida l-ġdida hijiex ser tinbidel fi
storja ta’ suċċess jiddependi ħafna fuq kif l-UE tappoġġja l-proċessuri taz-zokkor tal-pitravi u l-bdiewa
tal-pitravi taz-zokkor tal-Ewropa.
Ftit qabel l-abolizzjoni tal-kwoti fil-produzzjoni
tal-pitravi taz-zokkor fl-1 ta’ Ottubru, il-KESE
adotta opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar
It-tibdil industrijali tal-industrija taz-zokkor
tal-pitravi tal-UE. Tmiem il-kwoti tal-produzzjoni
taz-zokkor tal-pitravi ser jipprovdi lill-industrija
taz-zokkor tal-UE bil-possibbiltà ta’ esportazzjonijiet taz-zokkor mingħajr limitu. “Din hija opportunità
enormi għall-produtturi taz-zokkor tal-Ewropa, iżda
sabiex igawdu bis-sħiħ minn din il-liberalizzazzjoni,
jeħtieġu l-appoġġ sħiħ tal-Kummissjoni Ewropea”,
qal il-membru tal-KESE José Manuel Roche Ramo
(Grupp tal-Interessi Varji, ES), relatur tal-Opinjoni
tal-KESE. Fil-fehma tal-KESE, l-UE għandha toqgħod

aktar attenta rigward il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ fin-negozjati għal ftehimiet ġodda ta’ kummerċ ħieles. “Il-Kummissjoni trid tittratta z-zokkor
bħala sensittiv fin-negozjati tagħha dwar il-kummerċ
ħieles billi żżomm id-dazji tal-UE fuq iz-zokkor.’’
Il-korelatur Estelle Brentnall (delegat tas-CCMI –
BE) enfasizzat il-kontribut importanti tal-industrija
taz-zokkor tal-pitravi għall-ħolqien tal-impjiegi
u tal-attività ekonomika fiż-żoni rurali u appellat
għall-inklużjoni ta’ għodod tas-suq fil-Politika Agrikola Komuni, li jappoġġjaw il-produzzjoni taz-zokkor kontinwa fl-Istati Membri tal-UE.
Bi produzzjoni annwali li tammonta għal madwar
17.2 miljun tunnellata, l-UE hija l-akbar produttur
dinji taz-zokkor tal-pitravi. Il-kumpaniji li jipproduċu
z-zokkor jixtru madwar 107 miljun tunnellata ta’
pitravi taz-zokkor kull sena mingħand il-137 000
kultivatur Ewropew. L-industrija taz-zokkor tal-UE
tipprovdi 28 000 impjieg dirett u 150 000 impjieg
indirett. (sma)
l

Ħaddiema stazzjonati: wasal iż-żmien li
tiġi riveduta d-Direttiva
Is-Sur Georges Dassis, il-President tal-KESE,
iffirma dikjarazzjoni b’mod konġunt mal-President tal-Kunsill Ekonomiku, Soċjali u Ambjentali Franċiż, Patrick Bernasconi, fejn tħeġġet
riforma radikali tal-leġislazzjoni tal-UE
dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema sabiex jiġi
miġġieled id-dumping soċjali. Skonthom, l-UE
għandha dejjem timmira li titjieb l-armonizzazzjoni u li jkun hemm konverġenza tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien fl-UE, u ħeġġew
lill-Istati Membri li jopponu riforma biex ineħħu
r-reżistenza tagħhom. Iż-żewġ Presidenti appellaw lil-leġislaturi Ewropej biex jiżguraw in-natura
temporanja tal-istazzjonar u lill-Istati Membri
biex jikkondividu d-data disponibbli sabiex
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jiġu miġġielda l-frodi u l-kompetizzjoni inġusta
min-negozji li jinħolqu għall-unika raġuni li jiġu
sfruttati d-differenzi fil-pagi bejn l-Istati Membri
tal-UE. Huma jappellaw ukoll għal miżuri prattiċi
biex jiġi żgurat li l-ħaddiema jissieħbu fi skema
tas-sigurtà soċjali qabel jiġu stazzjonati u li tinħoloq karta Ewropea ta’ ħaddiema stazzjonati biex
jiġu ssemplifikati l-kontrolli u l-proċeduri. Huma
jinsistu wkoll li d-Direttiva tiġi applikata għas-settur tat-trasport.
Biex taqra d-dikjarazzjoni, jekk jogħġbok żur:
http://www.eesc.europa.eu/en/news-media/
news/posted-workers-its-high-time-revise-directive (dm/pa)
l

Waħda mill-kelliema waqt is-seduta kienet Jessica Soors, kap tas-servizz għad-deradikalizzazzjoni fil-belt Belġjana ta’ Vilvoorde, li għandha
l-ogħla numru ta’ ġellieda barranin fost bliet oħra
fl-Ewropa. L-ewwel parir tagħha lill-komunitajiet
lokali kien li għandhom iħejju ruħhom biex jindirizzaw ir-radikalizzazzjoni, xi ħaġa li l-belt tagħha
ma kenitx ippreparata għaliha meta ċittadini
żgħażagħ bdew jitilqu biex jiġġieldu f’kunflitti
barranin.
Is-Sinjura Soors qalet li l-ħidma dwar ir-radikalizzazzjoni m’għandhiex tibda b’każijiet individwali jew
l-infurzar tal-liġi, iżda bil-prevenzjoni, li għandha
tibda fl-iskejjel.
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Kif ħareġ fid-dieher matul seduta tal-KESE f’Settembru, l-enfasi fuq l-inklużjoni soċjali tażżgħażagħ, fuq l-għajnuna li tingħatalhom biex
jiżviluppaw sens ta’ identità u fuq li jiġu mgħallma
kif jaħsbu b’mod kritiku huma fost l-aktar elementi
importanti biex tirnexxi l-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni fost iż-żgħażagħ.

Kelliema oħrajn qalu li l-iskejjel għandhom jagħtu
aktar attenzjoni lit-tagħlim tal-ħiliet soċjali u ċiviċi,
u għandhom jiffukaw fuq id-diversità u ċ-ċittadinanza attiva. Il-kumplessità li qed tikber fil-mod
ta’ ħsieb u l-iżvilupp ta’ mentalità kritika minn età
żgħira kienu wkoll fost l-aktar armi b’saħħithom
kontra l-attrazzjoni tar-radikalizzazzjoni.
Il-kelliema inkludew rappreżentanti mill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll esperti mill-qasam
edukattiv u rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet
involuti fl-edukazzjoni formali jew mhux formali
taż-żgħażagħ.
Il-KESE qed iħejji opinjoni dwar dan is-suġġett, li
għandha tiġi adottata f’Diċembru. (ll)
l

Merħba fis-sit
web il-ġdid
tal-KESE!
Is-sit web il-ġdid tal-KESE ġie attivat f’Awwissu 2017. Issa huwa
totalment adattabbli, jiġifieri jista’
jintuża kemm minn fuq il-kompjuter kif ukoll minn apparat mobbli. Il-firxa tal-lingwi tas-sit web
ġiet riveduta wkoll sabiex l-użu
tiegħu jkun aktar faċli: issa tista’
tinnaviga fuq is-sit web kif ukoll
tara kwalunkwe preżentazzjonijiet
ġenerali li jintroduċu l-attivitajiet
u l-korpi tal-Kumitat bi 23 lingwa.
L-istruttura u l-kontenut talpaġni ġew riveduti, issemplifikati
u aġġornati biex jipprovdu aċċess
faċli u rapidu għall-ħidma tal-KESE.
(kf)
Idħol ftit fuq http://www.eesc.europa.eu/!

l

Forom ġodda ta’ xogħol – opportunitajiet
u sfidi
Wieħed mill-punti ewlenin tad-dibattitu fil-plenarja tal-KESE f’Settembru kien il-forom ġodda
ta’ xogħol. Fl-Opinjoni adottata dwar il-forom
ġodda ta’ xogħol u ħiliet (relatur: Ulrich Samm,
Grupp ta’ Min Iħaddem, DE), il-KESE jirrimarka li
qegħdin joħorġu fid-dieher ħafna forom atipiċi
bħax-xogħol part-time, xogħol b’aktar minn
kuntrattur wieħed u “crowdworking”, b’ħaddiema
li joffru l-ħiliet tagħhom fuq pjattaformi tal-internet bħala netwerks ta’ professjonisti bi kwalifiki
għolja u speċjalizzati. Il-partijiet interessati kollha
għandhom jikkoordinaw l-isforzi tagħhom sabiex
jindirizzaw aħjar ir-riskji soċjali assoċjati – l-għoti
tas-sigurtà soċjali u l-evitar tal-faqar għandhom
jingħataw prijorità għolja. Il-KESE jirrikonoxxi li
l-awtomatizzazzjoni u r-robotika qed ikollhom
impatt dejjem akbar fuq ix-xogħol. Filwaqt li jista’
jkollhom effett pożittiv fuq l-ekonomija f’soċjetà
li qed tixjieħ, dawn qegħdin jolqtu wkoll lill-impjiegi: id-djalogu soċjali dwar dan il-punt għandu
jsir kmieni kemm jista’ jkun. Fil-futur, it-tagħlim
tul il-ħajja u t-taħriġ professjonali ser ikunu bżonn
għal kulħadd; f’dan il-kuntest għandu jiġi żgurat li
l-ħaddiema kollha għandhom aċċess għal skemi ta’
taħriġ tradizzjonali fi ħdan il-kumpanija. Min-naħa

l-oħra, l-iżviluppi fit-tul jistgħu jiġu indirizzati aħjar
permezz ta’ edukazzjoni ġenerali.
Fl-Opinjoni tiegħu dwar ir-rwol tal-imsieħba
soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà
ċivili fil-forom ġodda ta’ xogħol (relatur:
Franca Salis-Madinier, Grupp tal-Ħaddiema,
FR), il-KESE jenfasizza li f’dan iż-żmien ta’ bidliet kbar għal ħaddiema, l-objettivi u l-prinċipji
ewlenin tad-djalogu soċjali u n-negozjar kollettiv
għadhom validi. Ir-rwol tagħhom mhuwiex li jopponu l-bidliet iżda li jmexxuhom, sabiex jinkisbu
l-benefiċċji kollha tagħhom, filwaqt li jiġi żgurat li
d-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema jibqgħu jiġu
rispettati. Hemm bżonn ta’ maniġment parteċipattiv, li jitfasslu regoli kollettivi, li jiġi adattat
id-dalogu soċjali u li jinstabu risposti innovattivi.
Id-diġitalizzazzjoni għandha impatt profond fuq
ix-xogħol – hija tista’ tipprovdi lil xi ħaddiema
b’opportunitajiet għall-awtonomija u bilanċ aħjar
bejn ix-xogħol u l-ħajja iżda tista’ tkun ukoll riskju
għas-saħħa jekk ma tkunx ikkontrollata tajjeb.
L-Ewropa diġà għandha xi eżempji tajbin dwar kif
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet u l-isfidi tal-era diġitali.
(sg)
l

Il-mexxejja politiċi fl-UE u fl-Amerika Latina
u l-Karibew għandhom japprezzaw il-valur
tas-soċjetà ċivili
Matul is-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Settembru,
il-KESE adotta Opinjoni dwar Il-kuntest il-ġdid
għar-relazzjonijiet strateġiċi UE-CELAC u r-rwol
tas-soċjetà ċivili (relatur: Mário Soares, Grupp
tal-Ħaddiema, PT). F’din l-Opinjoni, il-KESE jitlob li
jkun hemm sħubija aktar profonda bejn l-UE u s-CELAC, ibbażata fuq ftehim ta’ qafas komprensiv li jinkludi prinċipji għal azzjoni f’dak li jirrigwarda d-djalogu
politiku, il-kooperazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli.
Madankollu, biex jirnexxu kwalunkwe negozjati bejn
l-UE u l-Amerika Latina u l-Karibew, huwa essenzjali li
jkun hemm forma strutturata ta’ djalogu mas-soċjetà
ċivili organizzata. Fil-każ speċifiku ta’ ftehimiet ta’
kummerċ ħieles, is-soċjetà ċivili organizzata għandha
tkun ġenwinament involuta f’kull stadju tan-negozjati,
kif ukoll l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tagħhom.

Il-KESE jsejjaħ lill-mexxejja politiċi kollha tal-UE
u tal-Amerika Latina u l-Karibew sabiex jirrikonoxxu
u jivvalorizzaw il-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili.
Dan se jiżgura l-involviment tal-akbar numru possibbli ta’ ċittadini fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.
Il-KESE kemm-il darba ġibed l-attenzjoni għan-nuqqas
ta’ aċċess wiesa’ għall-informazzjoni bħala wieħed
mill-problemi ewlenin għall-monitoraġġ tar-relazzjonijiet tal-UE ma’ CELAC. Barra minn hekk, in-nuqqas
ta’ trasparenza ma jippermettix li s-soċjetà ċivili tfassal
proposti fil-ħin. Huwa essenzjali li jiġu stabbiliti b’mod
ċar ir-regoli u l-proċeduri li jirregolaw l-aċċess għal
u t-tixrid ta’ din l-informazzjoni. Skont il-KESE, għandu
jkun hemm ukoll biżżejjed riżorsi materjali biex jiżguraw l-involviment tas-soċjetà ċivili fin-negozjati u fi
djalogu miftuħ u formali mal-awtoritajiet. (sg)
l

Unjoni tal-Enerġija Ewropea:
nagħmluha rebħa soċjali wkoll
It-tħassib dwar l-ispejjeż soċjali tat-tranżizzjoni
tal-enerġija kien preżenti fid-diskussjonijiet
kollha tal-panel fid-Djalogu Ewropew dwar
l-Enerġija, organizzat mill-KESE fi Brussell
fis-7 ta’ Settembru. L-avveniment iffoka fuq
il-pakkett propost tal-Kummissjoni Ewropea
dwar Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha
mill-perspettiva ta’ firxa wiesgħa ta’ partijiet
interessati tas-soċjetà ċivili li jiddibattu mal-istituzzjonijiet Ewropej u l-parteċipanti tas-suq.
Imfaħħar mill-parteċipanti kollha bħala sett pożittiv
ħafna ta’ miżuri li jlaqqgħu flimkien għall-ewwel
darba l-enerġija u l-azzjoni klimatika fi programm
koerenti, il-pakkett dwar l-Enerġija Nadifa, madankollu, ta lok għal xi tħassib serju rigward id-dimensjoni soċjali, b’mod speċjali l-mod kif titratta
l-kwistjoni taħraq tal-faqar enerġetiku.
Huwa realistiku, staqsew il-partijiet interessati tas-soċjetà ċivili, li n-nies ikunu mistennija jgħixu minn paga
għal paga biex jinvestu f’pannelli solari, tagħmir fotovoltajku, jew apparat li huwa effiċjenti fl-użu tal-enerġija meta dawn jagħżlu bejn li jixtru l-ikel u jsaħnu
djarhom? Huma m’għandhomx jiġu sfurzati jagħmlu
investimenti li ma jkunux jistgħu, jew ma jkunux lesti
li jagħmlu, u lanqas m’għandhom ikunu mistennija
li jissussidjaw l-investimenti magħmula minn dawk
li huma aktar sinjuri. It-tariffi soċjali ma għandhomx
jiġu pprojbiti, iżda jistgħu jeħtieġu li jitqiesu li huma
neċessarji sabiex jiġu protetti l-konsumaturi vulnerabbli, qalu l-partijiet interessati tas-soċjetà ċivili.

Pierre Jean Coulon, President tas-Sezzjoni għat-Trasport,
l-Enerġija, l-Infrastruttura u s-Soċjetà tal-Informazzjoni
(TEN) ma’ Georges Dassis, President tal-KESE
Ġie espress ukoll it-tħassib dwar l-implikazzjonijiet tal-impjiegi tat-tranżizzjoni tal-enerġija,
u l-ħtieġa li jiġu protetti r-reġjuni li jiddependu
fuq il-produzzjoni tal-karburanti fossili bħallfaħam u l-gass tax-shale mill-konsegwenzi negattivi
tat-tranżizzjoni.
Billi l-parti l-kbira tal-fondi jkollhom jiġu mill-kapital privat, kollha qablu li ambjent ta’ investiment
stabbli biex iħeġġeġ l-impenn fit-tul kien ta’ importanza enormi. In-nuqqas ta’ inċentivi fiskali ġie
enfasizzat bħala l-element nieqes fl-Unjoni tal-Enerġija. L-inċentivi fil-prezzijiet ġew indikati bħala
l-aktar għodda effettiva biex titqajjem il-kuxjenza
u tħeġġeġ lin-nies biex ikunu kreattivi fi sforz biex
jiġu evitati l-ispejjeż u jnaqqsu l-konsum tal-enerġija. (dm)
l
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Aktar għaqda, solidarjetà u kompetittività, u l-ebda ċittadini tat-tieni klassi
fl-industrija jew fis-servizzi, li joperaw kemm lokalment
kif ukoll madwar id-dinja.” Huwa żied jgħid li jeħtieġ
tissokta l-ħidma dwar it-tisħiħ tal-Unjoni Monetarja
u dwar l-iżvilupp tal-governanza tagħha, kif ukoll
dwar l-ikkompletar tas-Suq Uniku tal-UE.
Gabriele Bischoff, il-President tal-Grupp tal-Ħaddiema, uriet l-istess tħassib tas-Sur Juncker dwar
il-qasma li dejjem qed tikber fl-Ewropa “Nilqgħu
b’sodisfazzjon kbir l-enfasi tiegħek dwar l-għaqda
u ninsabu inkwetati ferm dwar il-qasmiet fl-Ewropa.
Mhu se jkun hemm l-ebda ġejjieni tal-Ewropa jekk ma
jkun hemm ebda dimensjoni soċjali qawwija jew solidarjetà. Għal dan neħtieġu aġenda soċjali konkreta
flimkien mal-adozzjoni ta’ pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni ta’ Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.”

Semmiet li ma jistax ikun hemm ħaddiem tat-tieni
klassi fl-UE, u enfasizzat il-bżonn ta’ reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema.
Luca Jahier, il-President tal-Grupp ta’ Interessi Varji,
irringrazzja lill-President tal-Kummissjoni talli qed jassumi l-kompitu ambizzjuż ħafna biex il-proġett tal-UE
jingħata nifs ġdid u biex tiġi promossa viżjoni komuni
tal-Ewropa. “L-UE hija komunità ta’ valuri, u illum neħtieġu UE aktar ambizzjuża, aktar demokratika u li tħares
lil hinn mill-Brexit. Mela ejja lkoll nagħmlu sforz għal
konvenzjoni taċ-ċittadini fl-2018. Ejja nagħmlu l-kultura
u l-iżvilupp sostenibbli fil-qalba tal-prijoritajiet u l-politiki
tal-UE.” Huwa saħaq ukoll li l-2018, is-Sena Ewropea
tal-Wirt Kulturali hija opportunità biex jiġu mobilizzati
forzi pożittivi għall-futur tal-Ewropa. (sg)
l

Il-KESE ser ikun l-ewwel istituzzjoni li
jadotta pożizzjoni dwar il-BKKTK
L-UE trid tiġġieled kontra l-ippjanar aggressiv tattaxxa u tikkontribwixxi għat-tkabbir, il-kompetittività u l-ekwità fis-Suq Uniku. Il-proposti mnedija
mill-ġdid tal-Kummissjoni Ewropea dwar Bażi
Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva
(BKKTK) huma mmirati biex jindirizzaw dan l-għan.
Il-KESE kien l-ewwel istituzzjoni li adotta pożizzjoni
dwar dawn il-proposti.
Fl-Opinjoni tiegħu dwar il-BKKTK (relatur: Michael
McLoughlin, Grupp ta’ Interessi Varji, IE), il-Kumitat
japprova l-għanijiet tal-proposti kif ukoll il-ħolqien
ta’ sett uniku ta’ regoli għall-kalkolu tal-profitti
taxxabbli tal-UE tal-kumpaniji u l-attribuzzjoni
tad-dħul għall-post fejn jinħoloq il-valur. Huwa jemmen li l-BKKTK tista’ toħloq benefiċċji għal kulħadd,
jekk hija tipprovdi s-sempliċità u ċ-ċertezza ta’ tassazzjoni korporattiva u tnaqqas l-ostakli tat-taxxa
u l-kumplessità.
Madankollu, il-KESE jirrakkomanda li jsiru l-akbar
sforzi possibbli biex il-BKKTK jiġi segwit b’kunsens,

li jippermetti għan-natura sensittiva tal-kwistjonijiet fir-rigward tas-sussidjarjetà u s-sovranità statali.
Huwa jħeġġeġ lill-partijiet ikkonċernati biex jikkompletaw mingħajr dewmien l-istadji proposti. Barra
minn hekk, il-KESE jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa
li jiġu indirizzati l-isfidi tal-ekonomija diġitali u jipproponi li tiġi kkunsidrata l-inklużjoni tal-proprjetà
intellettwali fil-formula tat-tqassim. Huwa jemmen
li l-bejgħ skont il-koeffiċjent tad-destinazzjoni jista’
jeħtieġ tibdil biex tiġi żgurata implimentazzjoni
ġusta u jissuġġerixxi valutazzjoni dettaljata tal-impatt tal-BKKTK.
F’Opinjoni separata – dwar sistema tat-taxxa
favorevoli għall-kompetizzjoni ġusta u t-tkabbir (relatur: Petru Sorin Dandea, Grupp tal-Ħaddiema, RO) – il-KESE jitlob lill-Istati Membri biex iżidu
l-isforzi għall-ġlieda kontra l-ippjanar aggressiv tattaxxa u l-evażjoni tat-taxxa. Huwa jirrakkomanda
li jitwettqu riformi tat-taxxa u jiġi evitat l-użu ta’
deċiżjonijiet dwar it-taxxa li mhumiex ġustifikati
mis-sustanza ekonomika tat-tranżazzjonijiet.(jk) l

Aktar minn 100 applikazzjoni
għall-Premju tal-KESE għasSoċjetà Ċivili 2017

Il-membru tal-KESE Thierry Libaert juri kif
nistgħu noħorġu mill-obsolenza ppjanata
Il-membru tal-KESE Thierry Libaert (Interessi
Varji – FR) għadu kif ippubblika ktieb dwar l-obsolenza ppjanata intitolat “Déprogrammer
l’obsolescence” (Deprogrammazzjoni tal-obsolenza ppjanata). Il-ktieb jgħid li l-konsumaturi
spiss ikollhom is-sensazzjoni li m’għandhom
l-ebda kontroll fuq it-tul tal-ħajja tal-prodotti, u li
huma maqbudin f’sistema li tikkonsma u tarmi.
Is-Sur Libaert juri kif l-obsolenza ppjanata tista’
tiġi miġġielda fuq livell nazzjonali, Ewropew
u internazzjonali billi jiġi orjentat mill-ġdid l-infiq pubbliku, jiġu estiżi l-garanziji tal-prodott
u jkun hemm tikkettar fuq il-prodotti dwar it-tul
ta’ ħajja. Skont is-Sur Libaert, il-ġlieda kontra
l-obsolenza ppjanata hija, fuq kollox, kwistjoni
ta’ rieda politika u bidla radikali fil-mentalità.
M’hemm xejn inevitabbli dwarha.
Is-Sur Libaert mexxa l-ħidma pijuniera tal-KESE
dwar l-obsolenza ppjanata, li ispirat ir-riżoluzzjoni reċenti tal-Parlament Ewropew dwar
din il-kwistjoni.
Għal aktar tagħrif jekk jogħġbok ara: http://www.
tlibaert.info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/
(dm)
l

Din is-sena, il-Premju tas-Soċjetà Ċivili rċieva 111-il
applikazzjoni minn madwar l-Unjoni Ewropea kollha.
Il-premju se jippremja “proġetti innovattivi li jippromovu l-kwalità tal-impjiegi u l-intraprenditorija għall-futur tax-xogħol”, u se jonora inizjattivi
li għandhom l-għan li joħolqu impjiegi sostenibbli
u jinkoraġġixxu l-intraprenditorija, b’mod partikolari għal gruppi sottorappreżentati u żvantaġġati
tal-popolazzjoni.
Il-Premju tas-Soċjetà Ċivili, li issa laħaq id-disa’ sena
tiegħu, jitfa’ dawl fuq aspett ewlieni ieħor tal-ħidma
tal-KESE kull sena. Waħda mill-preokkupazzjonijiet
ewlenin tal-KESE matul l-aħħar sena kienet l-istrateġija Ewropea dwar l-impjiegi u kif għandhom
jiġu miġġielda l-iktar forom inkwetanti ta’ qgħad,

bħall-qgħad fost iż-żgħażagħ u fit-tul, u kif għandha
tiġi promossa l-integrazzjoni ta’ persuni ġodda
fis-suq tax-xogħol.
L-objettiv globali tal-premju huwa li jippremja
l-kontribut ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
u/jew individwi li kkontribwixxew b’mod sinifikanti
għall-promozzjoni tal-integrazzjoni Ewropea.
Il-KESE issa se jibda l-kompitu li jevalwa l-applikazzjonijiet, bil-ħsieb li jħabbar ir-rebbieħa fis-7
ta’ Diċembru 2017, fis-sessjoni plenarja tiegħu.
Aktar dettalji dwar il-Premju tas-Soċjetà Ċivili huma
disponibbli onlajn fuq
http://bit.ly/2yKlZRY (mr)
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L-aħjar mill-”Estonian Wilderness” jintwera fil-KESE

mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

7 ta’ Novembru – 8 ta’ Diċembru 2017

Fil-25 ta’ Ottubru, bħala parti mill-Presidenza Estonjana tal-Kunsill tal-UE,
il-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE qed
jorganizza konferenza f’Tallinn dwar
il-vantaġġi ta’ soċjetà diġitali.
L-innovazzjoni diġitali u t-teknoloġija
qed jibdlu s-soċjetà tal-lum billi joffru
opportunitajiet ġodda għan-negozji,
il-gvernijiet u ċ-ċittadini f’firxa wiesgħa
ta’ setturi, inklużi l-industrija, is-saħħa,

il-midja soċjali, is-servizzi elettroniċi,
id-data u ħafna aktar. Id-dinja diġitali
timxi b’pass mgħaġġel. Is-suq uniku
tal-UE jinsab lest għall-era diġitali? Hemm
bżonn li l-Ewropej jaħsbu dwar kif l-UE
tista’ tieħu vantaġġ mir-rivoluzzjoni diġitali sabiex jibqgħu kompetittivi u joħolqu
aktar impjiegi. L-Estonja, bħala mexxejja
fl-ICT u s-servizzi diġitali, hija l-post ideali
biex jitqajmu dawn il-mistoqsijiet.
L-għan ta’ dan l-avveniment huwa li jiġu
kkunsidrati u diskussi l-opportunitajiet li

jirriżultaw minn soċjetà diġitali – speċjalment mis-suq uniku diġitali – kif ukoll
l-iżvilupp tas-servizzi pubbliċi diġitali,
li huwa tema prijoritarja matul il-Presidenza Estonjana. (lj)
l

Naħdmu għal futur aħjar
Diġitalizzazzjoni
u innovazzjoni:
opportunitajiet u sfidi

mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE
Id-diġitalizzazzjoni kif titwettaq
b’suċċess? X’għandu jsir sabiex l-innovazzjoni diġitali toħloq impjiegi deċenti
u ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol?
Dawk kien l-mistoqsijiet li l-Grupp
tal-Ħaddiema kellu fuq l-aġenda fil-laqgħa tiegħu f’Tallinn fis-6 ta’ Ottubru, li
kienet iddedikata għad-diġitalizzazzjoni
u l-implikazzjonijiet tagħha għal dawk li
jaħdmu.
L-għażla tal-post ma setgħetx tkun iktar
adatta, billi l-Estonja titqies bħala l-pajjiż
fl-UE l-iktar avvanzat fid-diġitalizzazzjoni
u miftuħ ħafna għall-innovazzjoni fl-ICT,
dejjem lest idaħħal fil-prattika ideat
ġodda b’mod rapidu.

Wara diskors ta’ merħba minn Gabriele
Bischoff, il-President tal-Grupp tal-Ħaddiema, u diskors minn Eiki Nestor, il-kelliem tal-Parlament nazzjonali, li ppreżenta
s-semestru tal-UE tal-Presidenza Estonjana, il-membri taw ħarsa aktar mill-qrib
lejn l-Aġenda Diġitali 2020 għall-Estonja,
li f’ħafna ċrieki hija kkunsidrata xempju
eċċellenti tal-promozzjoni tal-iżvilupp
diġitali fl-ekonomija u s-soċjetà.
Matul is-sessjoni ta’ wara nofsinhar
il-membri ddiskutew l-opportunitajiet
u l-isfidi li d-diġitalizzazzjoni u l-innovazzjoni jippreżentaw għall-ħaddiema
u s-suq tax-xogħol, b’kelliema mit-TUAC
(Kumitat Konsultattiv tat-Trejdjunjins),
it-Trejdjunjin Ewropea industriALL,
l-Awtorità tas-Sistemi ta’ Informazzjoni
tal-Estonja u l-ETUC (Konfederazzjoni
Ewropea tat-Trade Unions). Kif intwera
fid-dibattitu, il-bini ta’ soċjetà diġitali taffettwa kull aspett ta’ ħajjitna, speċjalment
il-kundizzjonijiet ta’ xogħol, il-pagi u s-sistemi ta’ protezzjoni soċjali. Ġie rikonoxxut
b’mod ġenerali li l-Ewropa trid iżżomm

“Unjoni dejjem eqreb” – Il-wirt tat-Trattati ta’
Ruma għall-Ewropa tal-lum – 1957-2017
il-pass mal-progress teknoloġiku u tisfrutta bis-sħiħ il-potenzjal tiegħu fiż-żewġ
direzzjonijiet: kundizzjonijiet ta’ xogħol
ġusti u l-investiment għal futur diġitali.
Diversi kelliema enfasizzaw l-ħtieġa għal
tranżizzjoni ġusta għall-epoka diġitali
u l-impatt fuq is-suq tax-xogħol u l-istandards tax-xogħol, kif ukoll fuq l-ekonomija
u s-sistemi fiskali u tas-sigurtà soċjali jridu
jiġu evalwati bir-reqqa. Il-kisbiet fil-flessibilità offruti minn ambjent ta’ xogħol
diġitalizzat m’għandhomx idgħajfu
l-istandards soċjali u l-kundizzjonijiet
ta’ xogħol, u għaldaqstant l-isfida hija
li jitħeġġu l-innovazzjoni u l-kreattività
u jintlaħqu riżultati pożittivi għal ekonomija tas-suq soċjali sostenibbli u kompetittiva. (mg)
l

Għat-tielet darba, wara l-istudji tiegħu tal2008 u l-2012, il-KESE ppubblika studju
dwar “Żviluppi reċenti tal-ekonomija
soċjali fl-Unjoni Ewropea”, ikkummissjonat fuq l-inizjattiva tal-Kategorija
tal-Ekonomija Soċjali, li hija ġestita millGrupp ta’ Interessi Varji.
Dan l-istudju, li kien fdat liċ-Ċentru
Internazzjonali għar-Riċerka u l-Informazzjoni dwar l-Ekonomija Pubblika,
Soċjali u Kooperattiva (CIRIEC), mhux
sempliċiment aġġorna l-istudji preċedenti, iżda ffoka wkoll fuq tliet oqsma:
l-ekonomija soċjali u kunċetti/movimenti emerġenti, politiki pubbliċi
f’sens usa’ tat-terminu fformulat
matul snin reċenti fil-livell tal-UE
u fl-Istati Membri sabiex jitjieb is-settur tal-ekonomija soċjali u, l-aħħar
wieħed, id-daqs tal-ekonomija soċjali
f’kull Stat Membru tal-UE.

Dak li huwa evidenti huwa li l-ekonomija
soċjali b’mod ġenerali rnexxiela taħrab
il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Illum,
is-settur jipprovdi impjieg bi ħlas lil 6,3 %
tal-popolazzjoni li taħdem fl-UE-28, meta
mqabbel ma’ 6,5 % fl-2012.
Barra minn hekk, huwa opportunità
biex niftakru dak li l-ekonomija soċjali
tagħti lis-soċjetà tagħna llum. Ibbażat
fuq mudell differenti mill-intrapriżi
tal-kapital, l-ekonomija soċjali għandha
post importanti, billi taħdem ħdejn
u mal-ekonomija tas-suq. Meta jiġi żgurat
li l-effiċjenza ekonomika sservi l-ħtiġijiet
soċjali, l-ekonomija soċjali toħloq interdipendenza ġenwina bejn il-kwistjonijiet
ekonomiċi u soċjali aktar milli waħda tkun
subordinata għall-oħra.

B’mod konkret, l-istudju jagħti l-opportunità sabiex jitkejjel il-progress, billi
jipprovdi data affidabbli u komparabbli.

Fl-aħħar nett, l-ekonomija soċjali turi
u tiddefendi l-valuri li fuqhom inbniet l-UE
(Artikolu 3 tat-TUE). Hija kemm opportunità kif ukoll vettura għall-parteċipazzjoni
taċ-ċittadini, ir-responsabbiltà u l-appartenenza tal-futur sostenibbli tagħna. Barra
minn hekk, din tikkostitwixxi strument
estensiv sabiex l-UE tkun tista’ toqrob
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Żviluppi reċenti tal-ekonomija soċjali fl-UE
mill-Grupp ta’ Interessi Varji tal-KESE

Fuq proposta mill-membri Estonjani talKESE, il-Kumitat qed jorganizza t-tieni
u l-aħħar wirja matul il-Presidenza
Estonjana tal-UE bit-titolu Estonian
Wilderness. F’din il-wirja ta’ ritratti se
tiltaqgħu mal-isbaħ karatteristiċi talpajsaġġ selvaġġ tal-Estonja: pajsaġġi,
fjuri, għasafar u mammiferi kbar.
L-Estonja toffri ħafna lil dawk kollha li
għandhom għal qalbhom in-natura,
b’pajsaġġ varjat daqs il-pjanti u l-annimali. Ramliet vojta, foresti profondi,
għadajjar u xmajjar pittoreski, u artijiet
mistagħdra misterjużi li fihom issib ħajja
mistura u vibranti, bħal għasafar, foki
u orsijiet.
l
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Il-vantaġġi ta’ Soċjetà Diġitali

Biex jiġi ċċelebrat is-60 anniversarju ta’
dan l-avveniment storiku, l-Arkivji Storiċi
tal-Unjoni Ewropea organizzaw wirja
dwar it-Trattati u l-wirt tagħhom.
Din il-wirja hija r-riżultat ta’ sħubija
bejn l-Arkivji Storiċi tal-Unjoni Ewropea
u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, b’kontributi mill-Bank Ewropew
tal-Investiment, il-Presidenza Taljana
tal-Kunsill tal-Ministri, il-Ministeru talAffarijiet Barranin tal-Italja u l-aġenzija
tal-istampa Taljana ANSA.
Il-wirja turi wkoll l-għeruq tat-Trattati filfenomeni soċjali, kulturali u ekonomiċi
li laqtu lill-Ewropa wara t-Tieni Gwerra
Dinjija, u jittraċċa l-impatt fit-tul talproċess ta’ integrazzjoni Ewropea fuq
il-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini tagħna.
(jp)
Għal iktar informazzjoni: http://www.
eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/
events/ever-closer-union
l

KESE Info jingħata xeħta diġitali

Recent Evolutions
of the Social Economy
in the European Union
STUDY

European Economic and Social Committee

lejn l-impenji tagħha skont l-Aġenda
2030 tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli.
Link għall-istudju: http://www.
eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/
recent-evolutions-social-economy-study
(cl)
l

F’Diċembru 2017 ser titnieda verżjoni
onlajn ġdida tal-bullettin tal-KESE.
L-ewwel ħarġa se tkun disponibbli
bl-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż, filwaqt
li l-verżjonijiet lingwistiċi l-oħra kollha
se jitqassmu fil-format pdf tradizzjonali.
Sa minn Jannar 2018, hija biss il-verżjoni
l-ġdida li ser tiġi ppubblikata fil-lingwi
kollha.
Il-verżjoni ġdida kompletament diġitali
se jkollha format HTML u se tintbagħat
lill-qarrejja bil-posta elettronika. Ser tkun
tista’ tintuża fuq diversi apparati, inklużi
telefowns ċellulari u tablets, u tkun
tista’ tiġi mfittxija fi 23 lingwa tal-UE.
Il-qarrejja se jkunu jistgħu jikkondividu

artikli fuq il-midja soċjali, jikkummentaw
dwarhom u jikkondividu l-kummenti
tagħhom. Se tkun disponibbli wkoll
verżjoni stampata fuq talba. L-abbonati
għall-verżjoni stampata attwali li huma
interessati li jirċievu l-bullettin ġdid li
jidher l-ewwel onlajn huma ġentilment
mistiedna jiktbu lil eescinfo@eesc.
europa.eu, u jispeċifikaw liema verżjoni
lingwistika jixtiequ jirċievu. (dm) l
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