




“   Dawn huma l-prijoritajiet tal-presidenza tiegħi, 

li se jiffurmaw l-ambitu tal-azzjonijiet tal-Kumitat, 

flimkien mal-programmi ta’ ħidma tas-sezzjonijiet. ”



Il-programm ta’ ħidma u l-prijoritajiet 
tal-President għall-2010–2013

Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

2 Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

Fil-mitoloġija Griega, Ewropa kienet prinċipessa Feniċja. 

Omeru jiddeskriviha bħala reġina mitoloġika ta’ Kreta. 

Il-ġrajja tgħid li darba waħda kien hemm tfajla sabiħa li 

nħatfet minn Żews, li kien bidel ruħu f’barri; huwa ġarr it-tfajla 

miegħu, qasam il-baħar u dar il-kontinent, u minn dakinhar ’il 

quddiem beda jissejjaħ Ewropa.



3Il-programm ta’ ħidma u l-prijoritajiet 
tal-President għall-2010–2013

Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

Għal sekli sħaħ, l-Ewropa kienet ikkaratterizzata 

minn kunfl itti kontinwi, li fi hom għadd ta’ 

popolazzjonijiet issieltu kontra xulxin. Il-kilba 

għas-setgħa, il-ħakma u l-imperi wasslet għal 

ċaqliq ta’ fruntieri, qerda u tjassir. F’termini 

storiċi, f’qasir żmien, l-Ewropa rnexxielha 

tmur minn żewġ gwerer dinjin f’dan l-aħħar 

seklu għal Ewropa ta’ kooperazzjoni reċiproka 

kontinwa  — l-Ewropa li nsejħulha Unjoni 

Ewropea, li għandha l-għan li toħloq ġejjieni ta’ 

paċi fl -Ewropa.

L-Unjoni 
Ewropea
L-integrazzjoni Ewropea ilha tiġi implimentata 

b’suċċess mis-snin 50. Wara sekli ta’ ostilità, 

gwerer u ċaqliq kontinwu tal-fruntieri 

u l-popolazzjonijiet, il-proġett Ewropew 

għamilha possibbli li nibnu l-paċi, is-sigurtà, 

il-prosperità u s-solidarjetà, allavolja għad fadal 

ħafna xi jsir.

L-inizjattiva li jitwaqqaf suq intern komuni, 

u aktar tard munita komuni, kienet proġett 

eċċezzjonali. Tul dawn l-aħħar seba’ snin kien 

hemm żewġ mewġiet ta’ sħubija fl -Unjoni li 

fl imkien inkorporaw 12-il pajjiż. Wara għadd ta’ 

snin ta’ suċċessi u fallimenti, l-Unjoni rnexxielha 

tilħaq ftehim dwar Trattat ġdid li permezz 

tiegħu ġie kkonsolidat ir-rwol tas-soċjetà ċivili 

u nħoloq president permanenti tal-Kunsill 

Ewropew u rappreżentant għoli għall-aff arijiet 

barranin u l-politika dwar is-sigurtà.

“  Jeħtieġ li nżommu ħajja 
l-viżjoni ta’ Ewropa 
paċifika u prospera. ”



Il-programm ta’ ħidma u l-prijoritajiet 
tal-President għall-2010–2013

Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

4 Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

L-isfi di 
li qed 
tiff aċċja 
l-Ewropa
F’dawn l-aħħar snin, id-dinja għaddiet minn kriżi 

fi nanzjarja serja. Għad hemm inċertezzi kbar 

fi r-rigward tal-ewwel tentattivi ta’ rkupru u għad 

hemm sinjali li jwissu li jista’ jkun hemm reċessjoni, 

tnaqqis fl -attività u rkupru interrott. Il-qgħad laħaq 

livelli għoljin daqs qatt qabel, minkejja li r-rata 

tal-qgħad tvarja minn pajjiż u reġjun għall-ieħor. 

B’mod partikolari, il-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa 

xokkanti. Il-faqar għadu problema serja ħafna 

fl -Ewropa. L-enfasi issa m’għadhiex fuq il-problemi 

katastrofi ċi fi s-settur fi nanzjarju iżda fuq il-qagħda 

tal-fi nanzi pubbliċi fl -Istati Membri. Defi ċits 

pubbliċi kbar, u għalhekk djun kbar, wasslu għal 

pressjoni eċċessiva minħabba t-tnaqqis fl -infi q, 

pagi aktar baxxi u miżuri ekonomiċi oħra marbuta 

mal-kriżi f’bosta Stati Membri.

L-impenn politiku favur il-kwistjoni tal-klima 

u l-iżvilupp sostenibbli naqas. L-iżvilupp fi t-tul 

kellu jċedi postu lil politiki iktar iff ukati fuq il-

mument. Il-komunità internazzjonali mhux qed 

tagħti biżżejjed attenzjoni lill-problemi dinjin tal-

ugwaljanza, l-iżvilupp demokratiku u d-dritt għall-

ikel u għall-ilma nadif, u mhux qed tagħtihom 

l-appoġġ li jistħoqqilhom. L-interess fl -Għanijiet 

ta’ Żvilupp tal-Millennju għat-tnaqqis tal-faqar 

dinji qed jonqos. Wara ħafna snin ta’ negozjati, 

l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) 

għadha ma kisbitx ftehim ġdid dwar il-kummerċ 

ħieles multilaterali.

Ewropa 
soċjali 
b’saħħitha
Taħt il-presidenza tiegħi, il-Kumitat se jkompli 

jħabrek biex isaħħaħ u jikkonsolida d-dimensjoni 

soċjali tal-UE għat-titjib tal-kundizzjonijiet tax-

xogħol u għat-tħeġġiġ tal-integrazzjoni soċjali. 

Beħsiebna nkomplu naħdmu fi l-qasam tal-ġlieda 

kontra l-faqar u l-emarġinazzjoni, li jolqtu b’mod 

gravi lill-gruppi li diġà huma vulnerabbli. It-

tibdil meħtieġ għal soċjetà b’livell aktar baxx ta’ 

emissjonijiet tal-karbonju, iġib miegħu esiġenzi 

ġodda f’dan il-qasam, iżda jitlob ukoll għarfi en 

u ħiliet ġodda.
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tal-President għall-2010–2013

Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

Soċjetà 
ċivili
It-Trattat il-ġdid jitlob, li s-soċjetà ċivili tipparteċipa 

fi l-ħidma tal-UE, iżda hemm sinjali ċari li ċ-ċittadini 

tal-UE għadhom lura milli jimpenjaw ruħhom 

ġenwinament favur il-kooperazzjoni Ewropea. 

Jeħtieġ li s-27 Stat Membru jfi txxu soluzzjonijiet 

u jaslu għal deċiżjonijiet fl imkien fi  ħdan il-Kunsill, 

u l-periklu huwa li r-riżultat fi nali jiġi ddeterminat 

biss fuq il-bażi tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi 

nazzjonali li jinvolvu d-deċiżjonijiet. F’bosta każi, 

il-kwistjonijiet Ewropej jispikkaw l-aktar minħabba 

l-fatt li ma jiġux indirizzati fi l-politiċi nazzjonali u fi l-

kampanji elettorali. Tinħtieġ tmexxija politika fl -

Istati Membri u fi l-livell tal-UE, li għadha tikkunsidra 

l-integrazzjoni Ewropea bħala għan politiku.

Neħtieġu soċjetà ċivili li tħares biċ-ċar il-valuri tal-

Unjoni, issawwar l-opinjoni pubblika u tipparteċipa 

fi l-bini kollettiv tal-Ewropa.

Neħieġu viżjoni u impenn mill-organizzazzjonijiet 

tas-soċjetà ċivili li jqajmu kwistjonijiet pertinenti 

u jaħdmu biex dawn jiġu inklużi fl -aġenda politika.

Neħtieġu nies fi  ħdan l-organizzazzjonijiet li huma 

lesti jużaw il-ħiliet, l-għarfi en, l-impenn u l-interess 

tagħhom.

“  Għalhekk neħtieġu l-KESE — l-uniku 

korp formali fl -Unjoni Ewropea li jħaddan 

rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet 

ta’ min iħaddem, tal-impjegati 

u rappreżentanti oħra tas-soċjetà ċivili — 

li jagħtihom l-opportunità minquxa 

fi t-Trattat, li jipparteċipaw 

fi l-ħidmiet interni tal-Unjoni 

Ewropea u jinfl uwenzawhom. ”



Il-programm ta’ ħidma u l-prijoritajiet 
tal-President għall-2010–2013

Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

6 Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli
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tal-President għall-2010–2013

Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

“  Id-djalogu huwa l-arti li titkellem 
ma’ dak li jkun u mhux tgħidlu 
kif għandu jġib ruħu — iżda 
fuq kollox hija l-arti tas-smigħ. ”



Il-programm ta’ ħidma u l-prijoritajiet 
tal-President għall-2010–2013

Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

8 Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

Trattat 
ġdid
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea / Titolu II

Dispożizzjonijiet dwar il-Prinċipji Demokratiċi / 

Artikolu 11

1. L-istituzzjonijiet għandhom, permezz ta’ mezzi xierqa, 

jagħtu liċ-ċittadini u lill-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi 

l-opportunità li jgħarrfu u jiskambjaw pubblikament 

l-opinjonijiet tagħhom fl -oqsma ta’ azzjoni kollha tal-

Unjoni. 

2. L-istituzzjonijiet għandhom iżommu djalogu miftuħ, 

trasparenti u regolari mal-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi 

u mas-soċjetà ċivili.

3. Sabiex tassigura li l-azzjonijiet tal-Unjoni jkunu koerenti 

u trasparenti, il-Kummissjoni Ewropea għandha tagħmel 

konsultazzjonijiet wiesgħa mal-partijiet konċernati.

4. Ċittadini tal-Unjoni, li l-għadd tagħhom ma jkunx anqas 

minn miljun, li jkunu ċittadini ta’ għadd sinifi kanti mill-

Istati Membri, jistgħu jieħdu l-inizjattiva li jitolbu lill-

Kummissjoni Ewropea, fi l-qafas tal-kompetenzi mogħtija 

lilha, sabiex tippreżenta kull proposta xierqa dwar 

il-kwistjonijiet fejn iċ-ċittadini jikkunsidraw li jkun meħtieġ 

att legali tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tat-Trattati.

Il-proċeduri u l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-preżentazzjoni 

ta’ tali inizjattiva għandhom ikunu stabbiliti skont l-ewwel 

paragrafu tal-Artikolu 24 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea.
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Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

It-Trattat ta’ Lisbona ta lill-KESE opportunitajiet 

ġodda u responsabbiltajiet akbar. Għall-

ewwel darba, l-istituzzjonijiet huma obbligati 

li jagħtu liċ-ċittadini u lill-organizzazzjonijiet li 

jirrappreżentawhom, l-opportunità li jesprimu 

fehmiethom u jkollhom djalogu miftuħ, trasparenti 

u regolari. Djalogu jfi sser ukoll li wieħed jisma’ 

u mhux biss jagħti fehmtu. Għalkemm, fi l-ħidma 

regolari tiegħu, il-KESE dejjem joff ri l-possibbiltà ta’ 

djalogu u trasparenza fi l-ħidma tiegħu ta’ kuljum, 

it-Trattat jagħmilha possibbli li l-KESE jiżviluppa 

r-rwol tiegħu u saħansitra r-relazzjonijiet tiegħu 

mal-istituzzjonijiet l-oħra. Taħt il-presidenza 

tiegħi, il-Kumitat se jaħdem b’mod attiv bil-għan li 

jimplimenta t-Trattat u se jkompli wkoll iħaddem 

l-istrateġija tal-komunikazzjoni tiegħu b’mod attiv. 

Nimplimentaw b’mod attiv l-Artikolu 11 

tat-Trattat

Il-KESE waqqaf grupp ta’ kuntatt bil-għan li 

jkun hemm relazzjonijiet mar-rappreżentanti 

tal-organizzazzjonijiet tal-UE u n-netwerks 

tagħhom. Dan il-grupp għandu bżonn ħajja 

ġdida u, matul il-presidenza tiegħi, se nagħti 

preċedenza lit-tiftix ta’ approċċi ġodda għal din 

il-ħidma ta’ kooperazzjoni u se jiġu identifi kati 

wkoll il-kwistjonijiet ta’ interess komuni li jitolbu 

diskussjoni u azzjoni.

Ħajja ġdida għall-ħidma fi  ħdan il-

grupp ta’ kuntatt, il-post fejn jiltaqgħu 

l-organizzazzjonijiet Ewropej

Il-volontarjat huwa mod attiv kif ir-responsabbiltà 

ċivili tiġi espressa, u jsaħħaħ il-valuri tal-Ewropa 

bħas-solidarjetà u l-koeżjoni soċjali.

L-Ewropa għandha tagħti eżempju tajjeb fi l-

kwistjonijiet relatati mal-ugwaljanza bejn in-nisa 

u l-irġiel u bejn il-ġenerazzjonijiet, u f’dak li 

għandu x’jaqsam mal-integrazzjoni. Dawn huma 

prerekwiżiti għad-demokrazija u l-koeżjoni soċjali. 

Il-problema ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ hija 

kemm sfi da kif ukoll opportunità għall-Ewropa.

Parteċipazzjoni attiva fi l-ħidma relatata 

mas-Sena Ewropea tal-Volontarjat (2011)

Parteċipazzjoni attiva fi l-ħidma 

relatata mas-Sena Ewropea għat-Tixjiħ 

Attiv (2012)

Diversità 
u kultura
L-UE għadha fi t-tfulija tagħha, u jeħtieġ li tikber 

u tikkunsidra d-diversità tagħha bħala mezz biex 

issib bilanċ bejn il-karatteristiċi diff erenti nazzjonali 

u mezz biex tfi ttex regoli komuni għall-ġid 

taċ-ċittadini kollha. Is-soċjetà Ewropea għandha 

tagħmilha possibbli li jkun hemm aktar ugwaljanza 

bejn iċ-ċittadini, bejn il-ġenerazzjonijiet, bejn in-

nisa u l-irġiel u bejn it-tipi diff erenti ta’ reliġjonijiet 

u kulturi. Din hija kundizzjoni indispensabbli għal 

koeżjoni soċjali b’saħħitha msejsa fuq il-libertà 

universali u r-rispett reċiproku. Il-kultura fi l-

forom kollha tagħha hija rifl essjoni tad-diversità; 

tagħtina perspettiva, tqajjem dubji u tisfi da, 

u tista’ tipprovdilna modi ġodda ta’ kif inħarsu 

lejna nfusna u lejn id-dinja ta’ madwarna. Id-

diversità tal-Ewropa hija rifl essa fi l-kulturi tagħha. 

Pereżempju, il-mużika fi l-forom kollha tagħha 

tisboq l-ostakli lingwistiċi kollha.
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Il-programm ta’ ħidma u l-prijoritajiet 
tal-President għall-2010–2013

Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

10 Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli
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tal-President għall-2010–2013

Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

“  Il-fotosinteżi hija l-bażi tal-proċessi 
bijoloġiċi kollha tad-dinja. L-ebda 
invenzjoni tal-bniedem ma tista’ tibdel 
l-atomi tal-karbonju fl-atmosfera, 
f’sustanza organika b’mod daqshekk 
effettiv. Il-fotosinteżi tal-pjanti tieħu 
l-enerġija mix-xemx u fl-istess ħin 
jinħeles l-ossiġenu. Dan huwa l-aktar 
ċiklu importanti fin-natura. Huma 
ċ-ċelloli tal-pjanti li jissimbolizzaw 
it-tkabbir fil-veru sens tal-kelma. ”



Il-programm ta’ ħidma u l-prijoritajiet 
tal-President għall-2010–2013

Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

12 Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

Żvilupp 
sostenibbli
L-iżvilupp sostenibbli huwa strateġija b’għan 

globali, li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta’ kuljum 

mingħajr ma tiġi pperikolata l-possibbiltà li 

l-ġenerazzjonijiet futuri jissodisfaw il-ħtiġijiet 

tagħhom, u jissejjes fuq is-sostenibbiltà 

ambjentali, ekonomika u soċjali. L-istrateġija tal-UE 

tal-2006 favur żvilupp sostenibbli hija strateġija 

globali li tolqot l-oqsma kollha ta’ politika. Fid-dawl 

tal-konferenza futura tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

l-istrateġija globali Rio+20, li se ssir fl -2012, il-KESE, 

permezz tal-Osservatorju tal-Iżvilupp Sostenibbli, 

għandu jiġi inkarigat mill-koordinazzjoni 

u jfassal il-pożizzjoni tal-Kumitat rigward din 

il-kwistjoni. Il-KESE se jieħu l-inizjattiva u jfi ttex 

li jikkoordina għadd ta’ pożizzjonijiet kondiviżi 

tal-organizzazzjonijiet Ewropej u jirrappreżenta 

l-kontribut tas-soċjetà ċivili.

Enfasi fuq l-istrateġija favur żvilupp 

sostenibbli fi d-dawl ta’ Rio+20

Tlaqqigħ tal-organizzazzjonijiet 

u n-netwerks Ewropej bil-għan li jingħata 

kontribut komuni fi d-dawl ta’ Rio+20 

Ħidma bil-għan li jkollna pożizzjonijiet 

u stqarrijiet komuni mal-kuntatti 

internazzjonali tal-KESE
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Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

Il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-KESE jaqdi 

rwol attiv fl -implimentazzjoni tal-Istrateġija 

Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 

u inklużiv, li hija wkoll strateġija favur l-irkupru 

ekonomiku u t-tnaqqis tal-qgħad. Il-Kumitat 

beħsiebu jaħdem biex jiżgura li jinkisbu l-ħames 

miri ewlenin stabbiliti mill-Kunsill Ewropew ta’ 

Ġunju 2010. L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili se jkollhom l-opportunità li jipproponu 

metodi ġodda u innovattivi, u jħaddnu fehmiet 

komuni dwar kwistjonijiet bħall-koeżjoni soċjali 

u ekonomika, l-iżvilupp sostenibbli, l-innovazzjoni, 

ir-riċerka, l-effi  ċjenza fl -użu tal-enerġija, il-potenzjal 

tal-SMEs, u s-suq intern f’dinja ġdida globalizzata.

Sabiex isaħħaħ is-sehem tal-KESE fi l-proċess 

ta’ riforma, il-KESE ttrasforma l-Osservatorju 

tal-Istrateġija ta’ Lisbona fi l-“Grupp ta’ Tmexxija 

Ewropa 2020”, li se jkompli l-ħidma li l-Osservatorju 

wettaq b’suċċess. Il-grupp ta’ tmexxija se 

jikkontribwixxi għall-koordinazzjoni tal-ħidma tas-

sezzjonijiet fi l-qasam tal-Istrateġija Ewropa 2020 

u jsaħħaħ il-kooperazzjoni mal-kunsilli ekonomiċi 

u soċjali u istituzzjonijiet simili fl -Istati Membri.

Enfasi qawwija fuq il-Grupp ta’ Tmexxija 

Ewropa 2020 bil-kooperazzjoni tal-kunsilli 

ekonomiċi u soċjali u istituzzjonijiet simili

Ewropa 2020 
– strateġija 
intelliġenti



Il-programm ta’ ħidma u l-prijoritajiet 
tal-President għall-2010–2013

Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

14 Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

Intraprenditorija 
u negozji 
ekoloġiċi
Ix-xogħol u t-tkabbir ekonomiku ekoloġiku jissejsu 

fuq l-intraprenditorija. Hemm bżonn ta’ inċentivi 

u regolazzjoni aktar sempliċi biex in-nies ikunu 

aktar lesti li jiftħu u jmexxu negozju. L-UE għadha 

ma rnexxilhiex taqbel, la dwar regoli komuni 

dwar privattiva Ewropea, u lanqas għall-intrapriżi, 

l-assoċjazzjonijiet jew l-impriżi mutwi Ewropej. 

Ir-rapport imħejji mill-eks Kummissarju Mario 

Monti, mitlub mill-Kummissjoni Ewropea, juri li 

s-suq intern għadu f’ħafna każi ferm lura milli jkun 

ikkompletat. L-intrapriżi għandhom ikunu aktar 

orjentati lejn is-sostenibbiltà u r-responsabbiltà 

soċjali. L-UE għandha tiżviluppa u timplimenta 

l-programm tagħha għall-intrapriżi ż-żgħar u ta’ 

daqs medju.

Is-“Small Business Act” irid jiġi żviluppat fi  

strument li jorbot legalment

Enfasi fuq is-semplifi kazzjoni regolatorja, 

b’mod partikolari għall-intrapriżi ż-żgħar 

u ta’ daqs medju
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Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

Ekonomija 
soċjali
Huwa importanti li f’kuntest ta’ ekonomija tas-

suq inżommu quddiem għajnejna l-fi rxa tat-tipi 

diff erenti ta’ intrapriżi. Jeżistu tipi ta’ kumpaniji 

fl -ekonomija soċjali — pereżempju l-kooperattivi, 

l-kumpaniji mutwi u l-assoċjazzjonijiet — li joff ru 

mudelli ta’ negozju aktar sostenibbli mill-mudelli 

off ruti minn kumpaniji tradizzjonali elenkati fi l-

borża.

Hemm ukoll tip ta’ negozju etiku li għandu l-għan 

li jħeġġeġ l-inklużjoni soċjali iżda jista’ jinvolvi 

wkoll perspettivi oħra. Dawn it-tipi ta’ intrapriżi 

jistgħu wkoll iservu ta’ kontrobilanċ għall-mudell 

imsejjes strettament fuq is-suq, bil-għan li 

jintlaħqu għanijiet soċjali. L-istudju tal-KESE dwar 

l-ekonomija soċjali fl -Istati Membri jagħti stampa 

ġenerali tajba ta’ dawn it-tipi ta’ intrapriżi.

Enfasi fuq it-tipi diff erenti ta’ intrapriżi 

fl -ekonomija soċjali

Enfasi fuq is-Sena Internazzjonali tal-

Kooperattivi (2012)

Il-kriżi fi nanzjarja u l-konsegwenzi tagħha wrew 

li l-ekonomiji tal-Istati Membri tal-UE huma 

interdipendenti ħafna. Għalhekk, is-soluzzjonijiet 

għal problemi kondiviżi għandhom ikunu 

wkoll soluzzjonijiet kondiviżi. Barra minn hekk, 

hemm bżonn ta’ miżuri mmirati f’bosta pajjiżi 

biex jitnaqqas id-dejn nazzjonali b’mod li huwa 

soċjalment aċċettabbli.

L-Ewropa qed tiff aċċja sfi di kbar li jistgħu 

jservu wkoll ta’ bażi għat-tkabbir li jeħlisna 

mill-kriżi. Permezz tal-investiment, pereżempju 

fl -innovazzjoni, it-teknoloġiji l-ġodda (b’mod 

partikolari fl -oqsma tal-ambjent u l-enerġija) 

u fl -infrastruttura, u permezz ta’ inċentivi fi skali 

għaqlin, l-UE tkun tista’ tikseb żvilupp sostenibbli 

fi t-tul. Dan jista’ wkoll jagħmel lill-UE kompetittiva 

ħafna fi s-suq internazzjonali.

Id-diskussjonijiet dwar il-perspettivi fi nanzjarji li 

jmiss se jitolbu ħafna ħin u enerġija, kemm għall-

Istati Membri kif ukoll għas-soċjetà ċivili, fosthom 

l-imsieħba soċjali. Taħt il-presidenza tiegħi, se 

nagħmlu kontribut kostruttiv għad-diskussjoni 

tal-baġit għall-perijodu fi nanzjarju li jmiss, baġit 

li jista’ jipprovdi tweġiba għall-isfi di kollha li qed 

tiff aċċja l-UE.

Il-perspettivi 
fi nanzjarji 
2014–2020
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16 Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

Ir-riżorsi naturali meħtieġa għall-agrikoltura, 

il-forestrija u s-sajd għandhom jintużaw iżda 

mhux b’mod eċċessiv. Il-Politika Agrikola Komuni 

(PAK) hija element importanti tal-kooperazzjoni 

tal-UE. Matul il-presidenza tiegħi, se jiġu diskussi 

u ddeterminati l-kundizzjonijiet meħtieġa biex tiġi 

żviluppata din il-politika qabel u wara l-perspettivi 

fi nanzjarji li jmiss. Il-PAK għandha tibqa’ tissejjes 

fuq il-prinċipji ta’ suq komuni, fi nanzjament 

konġunt u sistema kondiviża ta’ appoġġ, 

u għandha tkun orjentata lejn it-titjib tas-sikurezza 

tal-ikel tal-UE u tiżgura li s-suq jipprovdi dħul 

stabbli lill-bdiewa. Għandha titkompla l-ħidma 

favur aktar trasparenza fi l-katina tal-ikel f’dak li 

jirrigwarda l-prezzijiet u l-kuntratti. Għandha tinħall 

għalkollox ir-rabta tas-sussidji mal-produzzjoni 

tal-passat b’mod li l-appoġġ jiġi armonizzat fl -UE 

kollha.

Il-valur tal-ekonomija rurali Ewropea jrid jinżamm 

u għandu jiġi utilizzat il-potenzjal għat-tkabbir 

sostenibbli. Għandha tingħata aktar attenzjoni 

lit-tieni pilastru tal-Politika Agrikola Komuni, bil-

għan li r-riżorsi tal-iżvilupp rurali jintużaw, kemm 

biex tissaħħaħ l-ekonomija rurali kif ukoll biex jiġu 

indirizzati l-isfi di ambjentali u klimatiċi.

Il-produzzjoni agrikola fl -UE għandha tiġi 

kkunsidrata wkoll fi d-dawl tal-ħtiġijiet dinjin 

marbuta mal-provvista tal-ikel.

Konferenza dwar “Il-Politika Agrikola 

Komuni tal-ġejjieni: Ir-riforma tal-PAK — 

ir-rebbieħa u t-telliefa”

Il-Politika 
Agrikola Komuni 
sal-2014
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Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

Il-politika 
tal-
konsumatur
Jeħtieġ li l-oqsma kollha ta’ politika jkollhom 

perspettiva ta’ sostenibbiltà u tkabbir. 

L-għaqdiet ewlenin tal-konsumatur jistgħu 

jaqdu rwol importanti fl -impatt li jkollhom 

fuq il-konsum kemm privat kif ukoll pubbliku, 

b’mod li l-prodotti u s-servizzi jsiru aktar siguri 

u jirrispettaw l-ambjent. L-impatt tagħhom jista’ 

jkun partikolarment eff ettiv u f’waqtu peress li 

r-rispons tal-konsumaturi jolqot b’mod dirett 

lill-produzzjoni. Id-drittijiet tal-konsumatur huma 

aspett importanti ta’ ekonomija tas-suq li taħdem 

tajjeb, u dan huwa suġġett li ilu ħafna jinteressa 

lill-KESE, u huwa wkoll qasam li fi h il-ħidma tiegħu 

tat il-frott.

Matul il-presidenza tiegħi, il-Kumitat se jkompli 

jorganizza l-jiem tal-konsumaturi bil-kooperazzjoni 

tal-Kummissjoni u l-presidenza attwali tal-Kunsill. 

Dan huwa mod eff ettiv kif niġbdu l-attenzjoni 

għad-drittijiet tal-konsumatur.

L-organizzazzjoni annwali ta’ jiem 

il-konsumatur Ewropew
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“  Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, 
kont bil-għatx u sqejtuni, 
kont barrani u lqajtuni, 
kont għeri u libbistuni, 
kont marid u ġejtu tarawni, 
kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni… ”
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sostenibbli

Il-KESE 
u d-dinja ta’ 
madwarna
L-Ewropa hija bħal siġra li qed tagħmel friegħi 

ġodda, iżda hija wkoll marbuta mal-bqija tad-

dinja. Permezz ta’ proċess intern dinamiku, l-UE 

kibret u issa tħaddan 27 Stat Membru. Il-KESE 

huwa involut f’tipi diff erenti ta’ kooperazzjoni 

mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili f’pajjiżi 

u reġjuni barra l-Unjoni Ewropea, fosthom 

l-imsieħba tal-Euromed, iċ-Ċina, l-Indja u l-Brażil. 

Il-Kumitat huwa fdat ukoll bl-inkarigu li 

jikkontribwixxi għall-adeżjoni tal-pajjiżi kandidati 

bħat-Turkija u l-pajjiżi fi l-Balkani, permezz tat-tisħiħ 

tas-sħubija tagħhom mal-UE.

Il-KESE se jkompli jkun involut b’mod 

attiv fi r-relazzjonijiet mal-bqija tad-dinja 

u mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili

Żvilupp 
u għajnuna
Permezz tal-isforzi tagħhom marbuta mal-

għajnuna u l-iżvilupp, l-UE u l-Istati Membri jaqdu 

rwol importanti ħafna globalment fi l-ġlieda 

kontra l-faqar u l-ġuħ. Il-KESE għandu jkun involut 

fl -analiżi tal-oqsma ta’ politika tal-UE u fl -isforzi 

għat-titjib tal-koerenza bejn dawn u l-politika 

tal-iżvilupp. L-eff ettività tal-għajnuna għall-

iżvilupp għandha tittejjeb. Il-KESE se jaħdem biex 

jiżgura li r-riżorsi jkunu disponibbli wkoll għall-

operaturi ż-żgħar f’dan il-qasam. Hemm bżonn 

ta’ appoġġ għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili u l-imsieħba soċjali billi jingħata aċċess aħjar 

għall-fondi, u r-regoli fi nanzjarji għandhom jiġu 

ssemplifi kati wkoll.

Il-kummerċ jaqdi rwol ewlieni fl -iżvilupp globali 

u fl -iżvilupp ekonomiku tal-Unjoni Ewropea 

stess. Ftehim multilaterali fi  ħdan il-qafas tal-

Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ għandu jieħu 

preċedenza fuq ftehimiet kummerċjali bilaterali. 

Il-politika kummerċjali tal-UE trid tiġi aġġustata 

b’mod li tippromwovi l-iżvilupp f’kuntesti 

multilaterali, bilaterali u reġjonali.

wovi l-iżvilupupp p ff kukuntntese ti 

multilaterali, bilaterali u u u u u uu rerererererererereġjġjġjġjġġjġjġjġjġjġjġjjjononononononononononononononononnnooo alalalaalalalaalalalaalalaalalallaalliiiiiiiiii.i.i.ii.i.i.i.ii.
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Inrawmu soċjetà ċivili
Ewropea aktar b’saħħitha

Flimkien għal Ewropa 
sostenibbli

Il-ġlieda 
kontra 
l-faqar 
u l-ġuħ
Il-kriżi tal-ikel sejra għall-agħar hekk kif il-kriżi 

fi nanzjarja qed taggrava l-problemi eżistenti. Skont 

l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Biedja tan-Nazzjonijiet 

Uniti (FAO), in-numru ta’ nies neqsin mill-ikel 

fi d-dinja kiber u bħalissa jgħodd aktar minn biljun 

ruħ. Il-possibbiltà li jintlaħaq l-għan li n-numru ta’ 

nies li qed ibatu l-ġuħ jitnaqqas bin-nofs sal-2015 

qiegħda kull ma jmur tonqos.

Huwa importanti li l-komunità internazzjonali 

żżomm il-wegħdiet tagħha sabiex jintlaħaq l-għan 

li n-numru ta’ nies li qed ibatu l-ġuħ jitnaqqas bin-

nofs sal-2015. 

Fir-rebbiegħa tal-2011, il-KESE beħsiebu jorganizza 

konferenza dwar is-sikurezza tal-ikel fi l-livell 

dinji fl imkien mal-FAO. L-għan huwa li tinġibed 

l-attenzjoni għall-miżuri li ġew enfasizzati minn 

organizzazzjonijiet bħall-Bank Dinji, fosthom, 

l-investiment fl -agrikultura u l-iżvilupp rurali fi l-

pajjiżi li qed jiżviluppaw, u aktar liberalizzazzjoni 

kummerċjali fi l-livell reġjonali u dinji. Il-KESE se 

jfi ttex li jibni relazzjonijiet ta’ ħidma u jikkonkludi 

memorandum ta’ qbil mal-FAO, fuq il-bażi tal-

kooperazzjoni bejn il-KESE u l-Organizzazzjoni 

Internazzjonali tax-Xogħol (ILO).

Konferenza dwar is-sikurezza tal-ikel 

fi l-livell dinji

Bini ta’ relazzjonijiet mal-FAO

Id-drittijiet 
tal-
bniedem
Il-politiki tas-sigurtà u l-ġustizzja għandhom 

iħarsu l-valuri tal-libertà. Il-punt tat-tluq għal 

dawn il-politiki għandu jkun il-ħarsien tad-drittijiet 

fundamentali ggarantiti mill-Konvenzjoni Ewropea 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-politika 

u l-leġislazzjoni tal-UE dwar l-immigrazzjoni 

u l-fruntieri, kif inhu xieraq, għandhom jirrispettaw 

id-drittijiet tal-bniedem u jagħtu post ċentrali lil-

libertà u s-sigurtà ta’ kulħadd.

-politiki tas-sig

ħarsu l-valuri ta

awn il-politiki g

undamentali gg

war id-Drittijiet

undamentali ta

l-leġislazzjoni 

l-fruntieri, kif in

d-drittijiet tal-b

bertà u s-sigurt
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Il-presidenza tiegħi se tkun ikkaratterizzata minn 

trasparenza, kooperazzjoni u kredibbiltà. Beħsiebni 

naħdem mill-qrib mal-viċi presidenti, il-presidenti 

tat-tliet gruppi u l-presidenti tas-sezzjonijiet, 

u s-CCMI biex niżgura li l-KESE jibqa’ jaqdi r-rwol 

tiegħu ta’ korp konsultattiv leġittimu, kredibbli 

u eff ettiv li jirrappreżenta s-soċjetà ċivili.

Ninkludu x’ninkludu fi l-programm ta’ ħidma 

tagħna għas-sentejn u nofs ta’ mandat li ġejjin, 

nafu li mhux dejjem nistgħu nbassru ċ-ċirkustanzi 

ta’ madwarna. Għalhekk, huwa importanti li l-KESE 

jkun jista’ jorjenta ruħu aktar malajr u jkun lest li 

jaġġusta l-prijoritajiet tiegħu u jkun fl essibbli fi l-

proċessi interni tiegħu u t-teħid tad-deċiżjonijiet. 

Il-KESE ilu għal bosta snin jieħu passi biex iwettaq 

ħidma aktar eff ettiva. Ittieħdu wkoll għadd ta’ 

miżuri biex jiġi żgurat li l-opinjonijiet tal-Kumitat 

ikollhom segwitu sistematiku, imma jista’ jsir 

aktar xogħol f’dan il-qasam. Jeħtieġ li l-Bureau 

tal-KESE jirċievi rapporti regolari u komprensivi 

mis-sezzjonijiet li jiġbru fi hom segwitu tal-ħidma 

tagħhom.

Il-KESE għandu jiġi kkonsultat mill-Kunsill 

u l-Kummissjoni, u b’konformità mat-Trattat il-

ġdid, mill-Parlament Ewropew ukoll. Irridu nsibu 

modi kif inkomplu nipprijoritizzaw il-ħidma tagħna 

u ntejbu l-kwalità tagħha, iżda wkoll nipproduċu 

opinjonijiet aktar malajr f’ċerti sitwazzjonijiet. 

Il-KESE jrid ukoll joħloq skeda għall-ħidma tiegħu 

u, b’konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew 

u mal-Kunsill, jadottaha b’mod permanenti. Jekk 

il-Kumitat jixtieq isaħħaħ il-possibbiltajiet tiegħu li 

jinfl uwenza lill-Parlament, irid ikollu l-pożizzjonijiet 

tiegħu lesti qabel l-ewwel qari fi l-kumitat tal-

Parlament Ewropew. Jeħtieġ ukoll li neżaminaw il-

possibbiltà li nikkonkludu ftehim ta’ kooperazzjoni 

li jixbah lil dak li jeżisti bejn il-KESE u l-Kummissjoni 

Ewropea.

Taħt il-presidenza tiegħi, il-KESE se jkompli 

jeżamina l-għażliet li għandu għat-tħejjija ta’ 

sistema affi  dabbli u ġusta għar-rimborż tal-ispejjeż 

tal-ivvjaġġar tal-membri u spejjeż oħra.

Jeħtieġ li l-KESE jkollu struttura amministrattiva 

moderna u eff ettiva — fl imkien ma’ baġit li 

jaħdem tajjeb — li tagħti lill-membri l-aħjar 

appoġġ possibbli biex jilħqu l-għanijiet politiċi 

tagħhom u li tiżgura li l-Kumitat jista’ jaqdi 

l-obbligi istituzzjonali tiegħu u jikkoopera ma’ 

istituzzjonijiet oħra. Il-kooperazzjoni bejn il-

membri u l-persunal trid tkun tajba.

Prijoritizzazzjoni, kwalità u proċedura 

aktar eff ettiva għall-adozzjoni tal-

opinjonijiet

It-tiftix ta’ modi għal proċeduri aktar 

sempliċi u eff ettivi fi  ħdan il-KESE

It-tiftix ta’ arranġamenti ta’ kooperazzjoni 

mal-Parlament Ewropew
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