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Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Pont bejn l-UE u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
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EDITORJAL

Għeżież qarrejja,
Sittin sena ta’ komunità Ewropea – ejjew insawru l-futur!
Fit-13 ta’ Marzu 2017, fl-okkażjoni tal-anniversarju tal-iffirmar tat-Trattati, il-Kumitat
Ekonomiku u Soċjali Ewropew ser jorganizza konferenza ta’ livell għoli f’Ruma bl-isem
“Sittin sena ta’ komunità Ewropea - ejjew insawru l-futur!”

Il-pilastru Ewropew tadDrittijiet Soċjali għandu
jkun proġett pożittiv għal
kulħadd

Il-bidliet fid-dinja tax-xogħol għandhom jintużaw għallpromozzjoni ta’ tkabbir ekonomiku, inklużiv u sostenibbli u għal
xogħol deċenti għal kulħadd

Bla dubju, l-għan tagħna huwa li nużaw l-opportunità tal-anniversarju tat-Trattati sabiex
nenfasizzaw l-affarijiet kollha pożittivi li l-Unjoni Ewropea tat, matul l-istorja, lill-popli
tagħha. Iżda għandna wkoll l-għan li nenfasizzaw it-tħassib attwali tas-soċjetà ċivili u talorganizzazzjonijiet tagħha fil-pajjiżi tagħna, waqt li ninsistu mhux biss fuq il-miżuri li
għandhom jittieħdu, iżda wkoll fuq ir-rwol li għandha taqdi d-demokrazija parteċipattiva,
jekk irridu li ċ-ċittadini jerġgħu jiksbu l-fiduċja fl-Unjoni u l-fiduċja fl-istituzzjonijiet nazzjonali u Ewropej tagħhom.
Il-konferenza ser tkopri tliet suġġetti: id-dimensjoni soċjali, id-dimensjoni ekonomika
u l-politiki ta’ immigrazzjoni u integrazzjoni.
Il-proġett Ewropew jinsab tassew f’riskju. L-eżistenza tiegħu stess hija mhedda, partikolarment minn forzi nazzjonalisti u populisti, filwaqt li sa ftit ilu, prattikament ħadd
fl-Istati Membri ma kkontesta kemm hu utli u tista’ tgħid kulħadd f’dawk il-pajjiżi li kienu
għadhom mhumiex membri riedu jidħlu. Il-proġett Ewropew jirrappreżenta rifuġju sikur
ta’ paċi, demokrazija, progress, benessri u prosperità għaċ-ċittadini u għall-intrapriżi.
Għadna ma nsejniex l-orrur li ġabu magħhom in-nazzjonaliżmu jew il-ksenofobija
u l-ħsara li ġarrbu l-libertà u l-ekonomija minħabba l-fruntieri u l-ħitan. Ikun tajjeb li
nfakkru dwar dan.
Għandna wkoll nistabbilixxu u niddefendu, għall-futur, il-miżuri li għandhom jittieħdu
issa u l-ispirtu li fih jeħtieġ li jitfasslu. Għandna nistabbilixxu dimensjoni soċjali tassew
ġenwina fl-Ewropa u nirrifjutaw kwalunkwe forma ta’ rigressjoni soċjali jew żieda flinugwaljanzi jekk irridu li ċ-ċittadini jerġgħu jiksbu l-fiduċja fiha. Għandna bżonn
noħorġu lill-ekonomija mis-sitwazzjoni mqallba billi nistimulawha, u mhux noħonquha
b’riċessjoni, u għandna niddeċiedu li niġġestixxu l-flussi migratorji b’mod ġust, sod
u solidali, speċjalment minħabba li ħafna mill-għedewwa tal-Unjoni jibbażaw ħafna
mill-propaganda dannuża tagħhom tas-sitwazzjoni li ninsabu fiha preċiżament billi jimmiraw fuq din il-kwistjoni.
Għalhekk, hemm ħafna xogħol xi jsir, soluzzjonijiet x’jitfasslu u ideat x’jiġu difiżi,
iżda aħna r-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili ta’ pajjiżna. Anki –
u speċjalment – meta ż-żminijiet ikunu diffiċli, għandna l-kompitu li naġixxu u nesprimu
ruħna, għandna l-kapaċità li nistudjaw u nippjanaw, u għandna s-setgħa tal-protesta
pubblika, li nużaw f’isem dawk kollha li jagħmlu l-organizzazzjonijiet tagħna.

Georges Dassis
President tal-KESE
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Il-futur ekonomiku tal-Ewropa
huwa diġitali
Innovazzjoni u xjenza għallbenefiċċju ta’ kulħadd: allura
x’hemm ġdid?
Il-politiċi u s-soċjetà ċivili
għandhom jaġixxu kontra
t-traffikar tal-bnedmin, jgħid
il-KESE

Fis-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Jannar,
il-KESE adotta Opinjoni dwar il-Pilastru
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali propost
mill-Kummissjoni Ewropea biex nibnu
“Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM)
aktar profonda u aktar ġusta” u biex
niksbu “Ewropa soċjali A tripla”. Id-dibattitu sar fil-preżenza ta’ Marianne Thyssen,
il-Kummissarju Ewropew għall-Impjiegi,
l-Affarijiet Soċjali, il-Ħiliet u l-Mobilità
tal-Ħaddiema, u Maria João Rodrigues, irrapporteur tal-Parlament Ewropew dwar
il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.
L-Opinjoni tistabbilixxi l-ideat u l-proposti
inizjali tal-Kumitat biex jiġu indirizzati xi
wħud mill-isfidi ewlenin li qed tħabbat
wiċċha magħhom l-Ewropa llum. IlKumitat enfasizza li l-Pilastru Ewropew
tad-Drittijiet Soċjali għandu joffri proġett
pożittiv għal kulħadd – permezz ta’ politiki
li jiffaċilitaw iż-żieda fl-impjieg, il-progress
soċjali u l-produttività bħala fatturi sottostanti għal tkabbir sostenibbli, u għal
sistemi nazzjonali ta’ protezzjoni soċjali
u swieq tax-xogħol li jkunu adattabbli
u adatti għall-ġejjieni. Il-KESE jemmen li
l-futur tax-xogħol għandu jkun prijorità
ewlenija fid-dibattiti dwar il-Pilastru biex
jiġi żgurat li jkun ġust u inklużiv u jwassal għall-progress soċjali. Kuntrarju għassuġġeriment oriġinali tal-Kummissjoni
biex fil-bidu l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jkun japplika għaż-żona tal-euro
biss, il-KESE huwa tal-fehma li l-Pilastru
għandu jiġi applikat għall-Istati Membri
kollha, filwaqt li jirrikonoxxi li jistgħu jkunu
meħtieġa strumenti/mekkaniżmi partikolari għaż-żona tal-euro.
L-Opinjoni, li ntalbet mill-President talKummissjoni Jean-Claude Juncker u hija

r-riżultat ta’ diversi xhur ta’ ħidma, tfasslet
mir-relaturi Jacek Krawczyk, President talGrupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE, Gabriele
Bischoff, President tal-Grupp tal-Ħaddiema
tal-KESE, u Luca Jahier, President tal-Grupp
ta’ Interessi Varji tal-KESE. Din tibbaża fuq
ir-riżultati mid-dibattiti nazzjonali organizzati mill-membri tal-KESE f’kull wieħed
mit-28 Stat Membru, b’konsultazzjonijiet
li jinvolvu madwar 1800 rappreżentant talorganizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.
Meta ppreżenta l-Opinjoni, Jacek Krawczyk, President tal-Grupp ta’ Min Iħaddem
tal-KESE, qal li: “mingħajr suċċess ekonomiku l-ebda Stat Membru tal-UE ma jkun
jiflaħ għall-ispiża tas-sistema soċjali. Mhu
se jkun hemm l-ebda benessri mingħajr
kumpaniji li jirnexxu u joħolqu l-impjiegi. Huwa għalhekk li l-kompetittività
hija prekondizzjoni għaż-żamma talmudell soċjali Ewropew. L-Istati Membri
għandhom jadattaw is-swieq tax-xogħol
u s-sistemi tal-protezzjoni soċjali għarrealtajiet li qed jinbidlu. Neħtieġu bilanċ
tajjeb bejn il-flessibbiltà u s-sigurtà. Parametri referenzjarji mfasslin tajjeb jistgħu
jgħinu lill-Istati Membri biex jiksbu
riżultati pożittivi.” Is-Sur Krawczyk ġibed
l-attenzjoni wkoll dwar il-fatt li d-dibattiti
nazzjonali wrew biċ-ċar li kull azzjoni filqasam tas-swieq tax-xogħol u tas-sistemi
soċjali għandha tirrispetta t-tqassim talkompetenzi u l-prinċipju tas-sussidjarjetà.
Gabriele Bischoff, President talGrupp tal-Ħaddiema tal-KESE, saħqet li:
“Il-ħaddiema Ewropej jeħtieġu azzjonijiet
konkreti biex itejbu l-kundizzjonijiet talgħajxien u tax-xogħol tagħhom, u biex
terġa’ tinkiseb il-fiduċja fl-UE. Iż-żieda
fl-inugwaljanzi ġġib ir-riskju li teqred
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in-nisġa soċjali tagħna u tqarreb lill-persuni aktar lejn dawk li jixtiequ jifirduna. Ittnaqqis tal-inugwaljanza fid-dħul huwa
ta’ importanza kbira, u negozjar kollettiv
iktar b’saħħtu madwar l-Ewropa huwa
prerekwiżit għal pagi aktar ġusti u għattqassim tal-ġid. Għalhekk irridu indikaturi
dwar il-firxa tan-negozjar kollettiv madwar l-Ewropa. Aktar konverġenza fir-rigward tal-pagi tista’ tgħin biex tindirizza
ħafna mill-problemi li qed niffaċċjaw.
Iż-żmien ta’ intenzjonijiet tajbin issa
spiċċa. L-Ewropa - jiġifieri lkoll kemm
aħna fid-diversi rwoli tagħna - għandha
b’mod urġenti tħaddem soluzzjonijiet
konkreti li joffru tama u sigurtà f’dinja li
qed tinbidel malajr.”
Luca Jahier, President tal-Grupp ta’ Interessi Varji tal-KESE, enfasizza li: “Jeħtieġ li
nibnu Unjoni Ewropea li tagħti attenzjoni. Għalhekk, il-Pilastru Ewropew
tad-Drittijiet Soċjali għandu jkopri liċċittadini kollha matul iċ-ċiklu tal-ħajja
tagħhom, inklużi dawk li huma esklużi
jew li ma jistgħux jipparteċipaw fis-suq
tax-xogħol. Il-Pilastru għandu jipprovdi
proġett pożittiv għaċ-ċittadini Ewropej
u jwieġeb għaż-żieda fil-faqar u l-inugwaljanzi. Id-dibattiti dwar Pilastru possibbli juru biċ-ċar l-importanza li ssir
konnessjoni bejn il-Pilastru u l-Aġenda
2030 għal Żvilupp Sostenibbli u r-riforma
tal-Istat soċjali, lil hinn mill-awtoritajiet pubbliċi. L-investiment soċjali,
l-ekonomija soċjali, l-intrapriżi soċjali
u l-innovazzjoni soċjali għandhom rwol
ewlieni x’jaqdu f’dawn ir-riformi u biex
jingħata aċċess għal servizzi ta’ kwalità
għaċ-ċittadini kollha”.
Il-Kummissarju Marianne Thyssen
saħqet dwar l-importanza tal-kontribut
tal-KESE għall-ħidma sussegwenti tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Pilastru Ewropew
tad-Drittijiet Soċjali: “Nixtieq nifraħ lit-tliet
relaturi mit-tliet gruppi f’dan il-Kumitat,
mhux biss għal-livell ta’ ambizzjoni,
imma anke għan-natura komprensiva
tal-kwistjonijiet li l-Opinjoni tindirizza.
Dan jirrappreżenta biċ-ċar kontribut
siewi għall-konsultazzjoni dwar il-Pilastru
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.”
Fl-għeluq tad-dibattitu, Georges Dassis, President tal-KESE, saħaq li l-proposti
jeħtieġu jsiru realtà għall-pubbliku
ġenerali: “Hemm innovazzjoni kontinwa
f’oqsma bħat-tekniki, il-maniġment
u l-kummerċjalizzazzjoni. Wasal iż-żmien
għall-innovazzjoni fil-qasam soċjali.”
L-Opinjoni tal-KESE ser tikkontribwixxi
għall-proposta finali tal-Kummissjoni
Ewropea dwar il-Pilastru Ewropew tadDrittijiet Soċjali, li hija mistennija fil-ftit
xhur li ġejjin. Il-KESE ser ikompli jissorvelja
u jinvolvi ruħu mill-qrib fix-xogħol kollu
sussegwenti u fid-dibattiti dwar il-Pilastru.
(dm)
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Il-futur ekonomiku tal-Ewropa
huwa diġitali
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L-objettivi tal-UE jeħtieġ li jkunu
ambizzjużi
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE)
jilqa’ bi pjaċir l-inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea
relatati mal-Kodiċi Ewropew tal-Komunikazzjonijiet
Elettroniċi, il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC), il-Pjan ta’ azzjoni
5G u l-iskema ta’ appoġġ għall-awtoritajiet pubbliċi
li jixtiequ joffru aċċess tal-WiFi bla ħlas (WiFi4EU).
“Suq uniku diġitali modern madwar l-Ewropa
kollha huwa importanti sabiex tittejjeb il-kompetittività tal-Ewropa, issir sostenibbli u b’hekk
jinħolqu t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi”, qal
Ulrich Samm (Grupp ta’ Min Iħaddem, DE), relatur
tal-Opinjoni dwar Soċjetà Ewropea tal-Gigabit. “Irridu
nkunu konxji li dan ma jseħħx f’vakwu, iżda fi sfond
ta’ kompetizzjoni qawwija mill-Istati Uniti u l-Asja.”
Fil-plenarja tiegħu tal-25-26 ta’ Jannar, il-KESE ddiskuta u adotta ħames opinjonijiet relatati mas-suġġett
usa’ ta’ Nikkollegaw l-Ewropa.

L-UE jeħtieġ li tkun minn ta’ quddiem sabiex tiggarantixxi modernizzazzjoni pan-Ewropea koerenti,
b’netwerks b’kapaċità għolja, peress li huwa biss suq
uniku diġitali komplet li jista’ jiġġenera l-benefiċċji
ekonomiċi u soċjali kollha possibbli. Ser ikunu meħtieġa
skemi ta’ appoġġ biex tiġi estiża l-kopertura f’żoni
remoti. L-inizjattiva tal-Kummissjoni WiFi4EU tmur fiddirezzjoni t-tajba, u tipprovdi fondi għal aċċess b’xejn
għall-internet f’postijiet pubbliċi. “Din l-inizjattiva
ser twassal għal benefiċċji f’termini ta’ aċċessibilità
u tkabbir ekonomiku”, qal Emilio Fatovic, ir-relatur talOpinjoni dwar Il-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali, li madankollu jqis li l-baġit ipproġettat ta’
EUR 120 miljun mhuwiex adegwat, peress li jridu jiġu
installati servizzi tal-WiFi ta’ kwalità għolja b’veloċità
ta’ konnessjoni ta’ mill-inqas 100 Mb/s. Jeħtieġ li
l-Kummissjoni tistabbilixxi regoli ċari dwar l-allokazzjoni tal-fondi. Pereżempju, il-Kumitat jipproponi li jiġi
riżervat ammont massimu ta’ finanzjament għal kull
pajjiż bil-quddiem, u jiġi allokat 20% tal-baġit għaż-żoni
ekonomikament u diġitalment anqas żviluppati, bħal
gżejjer, reġjuni muntanjużi u żoni periferiċi jew reġjuni
milquta minn diżastri naturali. (sma)
l

Il-KESE u l-KE jikkooperaw f’konferenza biex
iniedu l-pjattaforma tal-ekonomija ċirkolari
Il-pjattaforma tal-Partijiet Konċernati għal
Ekonomija Ċirkolari ser titnieda waqt konferenza ta’
jumejn li għandha tiġi organizzata b’mod konġunt
mill-Kummissjoni Ewropea u l-KESE fi Brussell fid-9-10
ta’ Marzu 2017.
Il-KESE ilu jitlob għal tali pjattaforma għallpromozzjoni tal-kooperazzjoni bejn in-netwerks
differenti tas-soċjetà ċivili u ta’ dawk involuti fit-transizzjoni lejn ekonomija ċirkolari.
“Biex jinkisbu riżultati malajr u prattiċi jeħtieġ li
jkollna l-aktar atturi u trasformaturi importanti –
b’mod partikolari s-soċjetà ċivili – abbord”, tgħid
il-membru tal-KESE Brenda King (Grupp ta’ Min
Iħaddem — UK), President tal-Osservatorju talIżvilupp Sostenibbli tal-KESE (SDO). “Il-partijiet
interessati Ewropej involuti f’ekonomija ċirkolari

huma ħerqana biex jaqsmu l-għarfien u l-esperjenzi
tagħhom u jiddiskutu l-aktar aspetti kritiċi ta’ transizzjoni lejn ekonomija b’użu effiċjenti tar-riżorsi”,
żied jgħid Martin Siecker (Grupp tal-Ħaddiema –
NL), il-President tas-Sezzjoni Speċjalizzata għas-Suq
Intern, il-Produzzjoni u l-Konsum.
F’bosta opinjonijiet reċenti tiegħu, il-KESE enfasizza
li hemm il-ħtieġa li nbiddlu l-ekonomija tagħna minn
ekonomija lineari għal waħda ċirkolari, waħda li taqbel
mat-talba tas-soċjetà ċivili organizzata Ewropea għal
azzjoni qawwija fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tarriżorsi. Il-KESE jappoġġja implimentazzjoni ambizzjuża
tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar
l-Ekonomija Ċirkolari, bl-involviment tal-partijiet interessati u l-Istati Membri fi sforz kollettiv u koordinat.
(sma)
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It-tneħħija tal-ostakli għas-suq intern, filwaqt li
jitħarsu d-drittijiet soċjali
Is-suq uniku jinsab mhedded: filwaqt li l-Istati Uniti
tal-Amerika, l-Awstralja u l-Ġappun rnexxielhom
ikabbru d-domanda domestika tagħhom b’mod
konsiderevoli, is-suq uniku Ewropew – element
ewlieni tal-integrazzjoni u l-prosperità fl-Ewropa –
kiber biss b’0.4%, filwaqt li fiż-żona tal-euro effettivament naqas b’1.6% bejn l-2008 u l-2015. Barra
minn hekk, l-abbużi bħad-dumping soċjali, b’mod
partikolari fil-provvediment ta’ servizzi transkonfinali,
qed jheddu l-fiduċja li l-ħaddiema u l-kumpaniji
onesti għandhom fis-suq uniku, filwaqt li l-appoġġ
tal-pubbliku sejjer lura.
“Iżda dan jaħdem kontra l-ekonomija tagħna.
Biex jingħata spinta kif hemm bżonn, is-suq uniku
jeħtieġ jiġi kkompletat – iżda mhux għad-detriment
tar-regoli u d-drittijiet ekonomiċi u soċjali fundamentali,” qal ir-relatur Oliver Röpke (Grupp
tal-Ħaddiema – AT). “Suq intern li jiffunzjona tajjeb jirrikjedi konformità mal-leġislazzjoni Ewropea u nazzjonali, u dan jgħodd partikolarment għall-attivitajiet
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L-ikkompletar tal-arkitettura taleuro – essenzjali għall-prosperità
u l-istabbiltà

Fil-plenarja ta’ Jannar tal-KESE seħħ dibattitu mal-Kummissarju Pierre Moscovici dwar
l-istat tal-ekonomija Ewropea u l-prospetti għallapprofondiment tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja
(UEM). Permezz tal-Kummissarju, il-membri tal-KESE
bagħtu messaġġ ċar li ċ-ċittadini Ewropej u l-atturi
ekonomiċi jeħtieġu b’mod urġenti li jħossu sens ta’
sjieda u direzzjoni min-naħa tat-tmexxija Ewropea –
b’mod partikolari fid-diskussjoni dwar il-komponenti
neqsin ta’ UEM ġenwina. Il-proċess ta’ integrazzjoni
tal-UE u l-euro b’mod partikolari jistgħu jkunu sostenibbli biss jekk l-aspetti ekonomiċi, fiskali, finanzjarji, soċjali u politiċi javvanzaw flimkien, anke jekk
dan jimplika tibdil possibbli tat-Trattat.

stabbiltà, kredibbiltà u prevedibbiltà f’kunċett
ta’ sovranità Ewropea. Dan huwa l-uniku mod
kif nassiguraw liċ-ċittadini u lill-investituri dwar
l-irriversibbiltà tal-euro u dwar il-futur Ewropew
komuni tagħna.”
Il-Kummissarju Moscovici ppreżenta ħarsa ġenerali
tas-sitwazzjoni ekonomika fl-UE, fejn huwa mistenni
tkabbir ta’ 1.6% fl-2017, u 1.8% fl-2018. Fid-diskors
tiegħu qal li “Il-viżjoni tiegħi hija ta’ Ewropa unifikata soċjalment u fiskalment u li tista’ tindirizza
l-populiżmu u taħdem fl-istess ħin favur konverġenza
ekonomika akbar u favur il-progress soċjali taċċittadini tagħha. Peress li l-euro huwa mistenni li
jkun il-munita tal-UE kollha, hemm ħtieġa assoluta
li l-arkitettura tiegħu titlesta, u l-kontribut tal-KESE
f’din id-diskussjoni ser ikun apprezzat ferm.” Dawn
il-ħsibijiet ġew imtennija matul id-dibattitu pubbliku
tal-Kumitat dwar il-futur tal-euro u l-approfondiment
tal-UEM fit-2 ta’ Frar. (mm)
l

“Nilqgħu tajjeb il-kisbiet tal-passat f’summits
Ewropej suċċessivi iżda dan mhux biżżejjed”, qal
Joost van Iersel (Grupp ta’ Min Iħaddem – NL),
il-President tas-sezzjoni ekonomika tal-KESE. “Nappellaw lill-mexxejja politiċi Ewropej biex japprovaw
pjan direzzjonali trasparenti u marbut biż-żmien
għall-ikkompletar tal-UEM. Għandna bżonn

Il-KESE jospita dibattitu dwar il-futur taleuro u l-approfondiment tal-UEM
M’hemm l-ebda alternattiva vijabbli għal żona tal-euro aktar politika, li tiffoka aktar fuq il-prijoritajiet
ewlenin li huma ta’ importanza għaċ-ċittadini tagħha, milli fuq għanijiet numeriċi speċifiċi u kwistjonijiet
tekniċi. Il-KESE appella għal darb’oħra lill-mexxejja politiċi tal-UE biex iħaffu l-proċess tal-approfondiment
tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) sabiex tkun żgurata konverġenza akbar fost l-Istati Membri
u biex l-UE ssir kollha kemm hi iktar prosperuża, kompetittiva u reżiljenti, fil-qafas ta’ kunċett ta’ sovranità
kondiviża.
Dawn kienu fost il-messaġġi ewlenin tad-dibattitu ta’ livell għoli dwar X’inhu l-ġejjieni tal-euro? Theddidiet u opportunitajiet għat-tieni stadju tal-approfondiment tal-UEM, organizzat mill-KESE
fit-2 ta’ Frar. L-għan tal-avveniment kien li jappoġġja l-bini ta’ kunsens meħtieġ dwar pjan direzzjonali
ambizzjuż għall-ikkompletar tal-UEM sal-2025, bħala parti minn viżjoni globali għall-futur tal-UE.
Bord ta’ esperti ddiskuta diversi theddidiet u opportunitajiet relatati mal-ikkompletar tal-UEM matul it-tieni
stadju kif spjegat fir-Rapport tal-Ħames Presidenti (2017-2025). Il-kelliema, inkluż il-President tal-Grupp
ta’ Ħidma tal-Grupp tal-Euro Thomas Wieser, ippreżentaw firxa sħiħa ta’ ideat u għażliet biex jiġi esplorat
l-iżvilupp fuq medda qasira, medja u twila ta’ żmien tal-governanza taż-żona tal-euro. (mm)
l

Preżentazzjoni tal-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija

transkonfinali.” L-integrazzjoni Ewropea hemm
bżonn li ssib bilanċ tajjeb bejn l-iżvilupp ekonomiku,
soċjali u ambjentali u żżid il-konverġenza ekonomika
u soċjali bejn l-Istati Membri.
Fl-Opinjoni tiegħu fuq inizjattiva proprja dwar Perikli
u ostakli għas-Suq Uniku, il-KESE jappella wkoll għal:
●● kompetizzjoni ġusta: konformità mal-leġislazzjoni
Ewropea u nazzjonali – ħarsien tad-drittijiet talħaddiema u tal-prinċipju li l-istess xogħol fl-istess
post għandu jitħallas bl-istess mod, u l-eliminazzjoni tal-istazzjonar fittizju tal-ħaddiema u l-prattiki inġusti fl-akkwist pubbliku;
●● l-eliminazzjoni tal-ostakli tas-suq: rikonoxximent aħjar tal-kwalifiki u d-diplomi, it-tneħħija
tal-ostakli regolatorji, eċċ;
●● politika fiskali regolata: il-ħidma lejn bażi komuni
konsolidata għat-taxxa korporattiva, ir-rappurtar
skont il-pajjiz, kif ukoll l-isforzi kontra l-evitar tattaxxa u r-rifuġji fiskali. (sma)
l

Dr Ian Borg, is-segretarju parlamentari Malti
għall-fondi tal-UE u l-Presidenza tal-2017, ippreżenta
l-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija tal-UE waqt is-sessjoni plenarja tal-KESE ta’ Jannar. Il-preżentazzjoni ġiet
segwita minn diskussjoni vivaċi mal-membri tal-KESE

(Għal aktar informazzjoni dwar il-kontribut ippjanat
ta’ konsulenza tal-KESE għall-Presidenza Maltija,
ara l-ħarġa ta’ Jannar ta’ dan il-bullettin.
l

Innovazzjoni u xjenza għall-benefiċċju ta’ kulħadd: allura x’hemm ġdid?
mill-Viċi President tal-KESE Gonçalo
Lobo Xavier
Jekk taħseb li Orizzont 2020 għandu baġit ta’ EUR
80 biljun biex jiffinanzja proġetti tar-riċerka u l-investiment għal perjodu ta’ seba’ snin, tista’ faċilment tasal
għall-konklużjoni li l-impatt potenzjali fuq il-ħajja tannies jista’ jkun pożittiv ħafna fir-rigward tal-ħolqien
tal-impjiegi u ż-żieda tal-valur għall-ekonomija
Ewropea.
Allura x’jaħsbu n-nies ordinarji dwar dan?
Il-komunità xjentifika esprimiet fiduċja kbira filpotenzjal tal-inizjattivi tal-Orizzont 2020, iżda wissiet ukoll lill-UE li jeħtieġ li tindirizza l-katina sħiħa
tar-riċerka u investiment, mir-riċerka fundamentali
sar-riċerka fuq il-prodott u s-servizz. Fl-Opinjoni
tiegħu dwar Evalwazzjoni ta’ nofs it-term tal-Orizzont 2020 (relatur: Ulrich Samm – Grupp ta’ Min
Iħaddem – DE), il-KESE qal li “Appoġġ ibbilanċjat
sew biss matul din il-katina se jiżgura li jinħoloq
l-għarfien espert bis-saħħa tal-applikazzjoni ta’
“know-how” u eventwalment benefiċji soċjetali

Il-verità hi li effettivament hemm nuqqas wiesa’ ta’
għarfien min-naħa taċ-ċittadini fir-rigward tal-impatt
possibbli tar-riżultati tar-riċerka u l-investiment fuq
il-ħajja ta’ kuljum.
Jekk ma’ dan inżidu l-fatt li (għad) hemm differenzi
konsiderevoli fil-faċilitajiet xjentifiċi u ta’ innovazzjoni bejn l-Istati Membri, ikun ċar għalfejn ngħid li
billi sempliċiment jiżdied il-baġit tal-programm għallattivitajiet li jippromovu x-xjenza u l-innovazzjoni
fis-soċjetà mhux ser jinbidlu l-fehmiet tal-membru
tal-pubbliku medju dwar din il-kwistjoni.

Il-KESE jixtieq li l-kriterji tar-risistemazzjoni jkunu
bbażati fuq il-vulnerabbiltà tan-nies u jiġu diżakkopjati

Għandna nħarsu wkoll lejn l-idea li jiġu stabbiliti korsijiet dwar l-innovazzjoni għall-ġurnalisti jew premju
għall-ġurnaliżmu fil-qasam tal-innovazzjoni sabiex
il-familji jifhmu aħjar x’jista’ jagħmel Orizzont 2020
għal ħajjithom, billi huma l-utenti aħħarin tar-riċerka
u l-innovazzjoni.

Din hija r-raġuni għaliex aħna favur li jitjieb il-finanzjament bażiku għar-riċerka u l-innovazzjoni f’żoni talEwropa li huma inqas imħejjija sew, qabel ma jkun
hemm enfasi fuq dak li huwa magħruf bħala Riċerka
u Innovazzjoni Responsabbli.

Dan kollu juri li l-innovazzjoni u r-riċerka xjentifika
mhumiex daqshekk diffiċli biex jinftiehmu! Din hija
xi ħaġa li tista’ ttejjeb il-kwalità ta’ ħajjitna u tagħmilna
aktar kburin li nagħmlu parti minn Ewropa ta’ u għal
kulħadd. Sempliċi, hux veru?
l

L-Ewropa għandha tliet snin oħra biex timplimenta
aħjar dan il-programm billi tissemplifika r-regoli, tuża
lingwaġġ aktar ċar fis-sejħiet għall-parteċipazzjoni,

Il-KESE jixtieq li r-risistemazzjoni tiġi
diżakkopjata mill-ftehimiet ta’ sħubija
Il-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għarRefuġjati (UNHCR) jistma li fl-2017 in-numru ta’ persuni fil-bżonn ta’ risistemazzjoni madwar id-dinja ser
ikun kważi 1.2 miljun. Fl-2015, ġew risistemati biss
80 000 persuna minn madwar id-dinja. In-nuqqas ta’
programm adatt ta’ risistemazzjoni u d-dħul legali
fl-Ewropa jġiegħlu bosta persuni spustati li jeħtieġu
l-protezzjoni internazzjonali jispiċċaw f’idejn traffikanti
illegali perikolużi. Fl-Opinjoni tiegħu dwar proposta
għal qafas ta’ risistemazzjoni tal-Unjoni, il-KESE jilqa’
b’sodisfazzjon il-proposta għal Qafas ta’ Risistemazzjoni
tal-Unjoni bħala għodda neċessarja sabiex tgħin lil dawk
li qed ifittxu protezzjoni bħal din kif ukoll bħala pass lejn
politika ġenwina ta’ asil komuni, li l-KESE ilu jħabrek
għaliha għal żmien twil. Tali skema ser tipprovdi wkoll
appoġġ aħjar lill-pajjiżi tul il-fruntieri tal-UE.

tagħmel l-ammont ta’ applikanti aktar demokratiċi,
toħloq opportunitajiet ta’ finanzjament għal proġetti
li huma ta’ daqs żgħir u medju iżda li għandhom
impatt kbir, u tinvolvi lill-midja soċjali bħala komponent ewlieni, pereżempju, fil-proċess tat-tixrid
ta’ stejjer ta’ suċċess fejn dan ikun essenzjali għassensibilizzazzjoni – dawn huma messaġġi li għandhom
jiġu kkunsidrati.

u ekonomiċi”, jiġifieri li ser ikollu impatt pożittiv
fuq il-ħajja tan-nies.

mill-ftehimiet ta’ sħubija, l-għajnuna għall-iżvilupp jew
il-kooperazzjoni effettiva mal-pajjiżi terzi dwar l-asil.
Huwa jitlob li l-UNHCR jiġi involut bħala l-korp internazzjonali li jkollu l-mandat u l-kompetenza sabiex
jistabbilixxi jekk il-persuna teħtiġx protezzjoni jew le.
Għandu wkoll ikun parti mill-Kumitat ta’ Livell Għoli
għar-Risistemazzjoni, kif għandu jkun ukoll il-KESE
nnifsu. Il-Kumitat ma jirrakkomandax drittijiet speċjali
li permezz tagħhom l-Istati Membri tal-UE jew pajjiżi
terzi jkunu jistgħu jagħmlu l-għażliet huma stess.
Il-programm ta’ risistemazzjoni jeħtieġ li jkun akkumpanjat minn programmi ta’ integrazzjoni bikrija, effettiva u ta’ suċċess, inklużi l-aċċess għas-suq tax-xogħol,
ir-rikonoxximent tal-kwalifiki u l-forniment ta’ taħriġ
professjonali u fil-lingwi. Is-soċjetà ċivili tista’ taqdi rwol
deċiżiv. (sma)
l

Il-politiċi u s-soċjetà ċivili għandhom
jaġixxu kontra t-traffikar tal-bnedmin
L-iskrining tal-films, organizzat
b’mod konġunt man-NU, jenfasizza
l-brutalità tat-traffikar tat-tfal
In-NU u l-KESE ppreżentaw il-film Sold ta’ J. D.
Brown f’BOZAR, iċ-Ċentru ta’ Brussell għall-Arti, fl-10
ta’ Jannar 2017. L-iskrinjar infetaħ mill-membru talKESE Madi Sharma (Grupp ta’ Min Iħaddem, UK)
u Deborah Seward, Direttur tal-Uffiċċju Reġjonali
ta’ Informazzjoni tan-NU fl-Ewropa (UNRIC). Il-film
juri l-brutalità u d-diżumanità tat-traffikar tat-tfal.
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B’miljuni ta’ nies li qed ikunu ttraffikati globalment
kull sena, skont l-Uffiċċju tan-NU dwar id-Drogi
u l-Kriminalità (UNODC), l-isfruttament sesswali
huwa l-aktar forma komuni tat-traffikar tal-bnedmin
(53%), segwit mix-xogħol furzat (40%), li qed jiżdied.
Id-Dokument ta’ Ħidma tal-Eurostat tal-2015
dwar it-traffikar tal-bnedmin juri li 69% tal-vittmi
rreġistrati fl-UE ġew traffikati għall-isfruttament
sesswali u 19% għax-xogħol furzat. Filwaqt li madwar id-dinja 49% tal-persuni identifikati bħala vittmi
tat-traffikar huma nisa adulti, 33% huma tfal.
Fl-opinjonijiet tiegħu dwar it-traffikar tal-bnedmin,
il-KESE appella għal aktar protezzjoni u appoġġ
għall-vittmi, li ta’ spiss jiġu identifikati l-ewwel
mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell
lokali. Il-Kumitat jemmen li dan huwa kruċjali biex
tippermettilhom jintegraw mill-ġdid fl-isfera legali
tas-soċjetà li ġew esklużi minnha. L-integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol għandha tkun
appoġġjata minn finanzjament pubbliku.

ir-rwol kruċjali tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà
ċivili u ta’ kull individwu u appella għal azzjoni
konġunta.(jk)
l

L-iskrinjar kien segwit minn dibattitu malparteċipanti mill-UNODC, l-ILO, l-UNICEF u Madi
Sharma, li appellat għal azzjoni politika iktar ħarxa
u tfassil mill-ġdid tal-politiki Ewropej. Minbarra
r-raġunijiet dibattibbli wara t-traffikar tal-bnedmin
u miżuri possibbli kontrih, il-kelliema enfasizzaw

It-tessitura tal-memorja

Fi ktieb ippubblikat dan l-aħħar bl-isem Understanding Planned
Obsolescence, Kamila Pope, lettur Brażiljana fil-liġi ambjentali u filbijoliġi, teżamina l-kawżi, l-ispejjeż u l-impatt tal-obsolenza ppjanata.
Il-ktieb jinkludi ħarsa mill-qrib lejn il-ħidma tal-KESE f’dan il-qasam, millopinjoni importanti ta’ Thierry Libaert fl-2013 u l-proġett sussegwenti
mwettaq taħt il-presidenza ta’ Henri Malosse għall-istudju tal-2016 dwar
L-influwenza tat-tikkettar tat-tul ta’ ħajja fuq il-konsumaturi, u tikkonkludi li “M’hemmx dubju li l-mobilizzazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku
u Soċjali Ewropew tal-UE, permezz tal-ħruġ ta’ Opinjoni segwit millħolqien ta’ programm għall-ġlieda kontra l-obsolenza ppjanata hija
waħda mill-miżuri l-iżjed importanti meħuda s’issa minn awtoritajiet
pubbliċi dwar din il-kwistjoni.”

Fl-okkażjoni tal-Presidenza Maltija tal-UE, ilKESE qed jospita wirja ta’ ritratti kontemporanji
mill-fotografu Malti ta’ fama internazzjonali,
Joseph P. Smith. Il-wirja tinkludi ritratti ta’ wħud
mill-ixjeħ abitanti tal-belt antika tal-Birgu, u filmat
li juri intervisti mas-suġġetti u attivitajiet wara
l-kwinti. Il-wirja ser titnieda uffiċjalment fit-22 ta’
Frar 2017 waqt is-sessjoni plenarja tal-KESE ta’ Frar
u ser tintemm fl-24 ta’ Marzu 2017 fil-Foyer 6 talJDE. (jp)
l

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability
Through Production, Consumption and Waste Generation, Kogan Page,
2017, 240 pp. (dm)
l

Wirja ta’ ritratti
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Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem
tal-KESE

Fil-15 ta’ Frar 2017, il-Grupp talĦaddiema kellu laqgħa straordinarja
biex jiddiskuti l-istrateġija u l-prijoritajiet tiegħu fl-isfond ta’ sitwazzjoni li
deċiżament qed tinbidel, bl-elezzjoni talPresident Amerikan il-ġdid, il-perspettiva
tal-Brexit, tmiem il-“koalizzjoni kbira”
informali fil-Parlament Ewropew, il-kriżi
tal-gvern fl-Italja u l-elezzjonijiet li jmiss
fin-Netherlands, Franza u l-Ġermanja.
Il-parteċipanti kkunsidraw l-isfidi
u l-opportunitajiet għat-trejdjunjins
Ewropej fid-dawl ta’ dawn l-iżviluppi
politiċi u istituzzjonali ġodda li jitolbuhom, issa aktar minn qatt qabel, li
jiddefendu l-valuri demokratiċi Ewropej
u l-istat tad-dritt kontra partiti populisti li

qed isiru dejjem iktar aggressivi u l-propaganda qarrieqa tagħhom.
Il-parteċipanti kollha enfasizzaw bilqawwa li l-ħolqien ta’ mudell ekonomiku u soċjali ġdid tal-UE għall-impjieg
u t-tkabbir li tassew jaħdem għall-ġid
tal-poplu tagħha huwa l-aħjar protezzjoni kontra dawn il-fenomeni. Huma
enfasizzaw il-konnessjoni qawwija bejn
il-futur tal-UE u pilastru soċjali effettiv
u eżaminaw modi kif nimxu ’l quddiem
biex nistabbilixxu rabtiet b’saħħithom
permezz ta’ investiment pubbliku u privat sostanzjali sabiex jinħolqu impjiegi
ġodda. L-Opinjoni adottata dan l-aħħar
mill-KESE dwar il-pilastru soċjali pprovdiet
punt tat-tluq tajjeb minħabba li hija tiffoka
fuq proposti speċifiċi biex dan il-proġett
jinbidel f’miżuri pożittivi u sinifikanti
li jtejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol
u tal-għajxien taċ-ċittadini u jroddu lura
l-fiduċja tagħhom fl-Unjoni. (mg)
l

Lejn ekonomija kollaborattiva ġusta: ir-rwol u l-post
tal-pjattaformi kooperattivi
mill-Grupp ta’ Interessi Varji
tal-KESE
Nhar il-5 ta’ Diċembru 2016, ilPresident tal-Grupp ta’ Interessi Varji
tal-KESE, Luca Jahier (IT), ippresieda konferenza li matulha attivisti mill-ekonomija soċjali u ta’ solidarjetà taw eżempji
ta’ kif jistgħu jinħolqu pjattaformi ġusti
u kollaborattivi u ġibed l-attenzjoni lejn
firxa ta’ mudelli, opportunitajiet u sfidi
li dawn jippreżentaw għal-leġislaturi
u s-soċjetà.
Pjattaformi diġitali huma fil-qalba stess
tal-ekonomija “kollaborattiva”. Kullimkien fl-UE u madwar id-dinja, individwi,
intraprendituri soċjali u komunitajiet
jużaw dawn l-għodod b’saħħithom biex
joħolqu, jippreservaw jew jaċċessaw
prodotti u servizzi kondiviżi. L-għanijiet
tal-ekwità u r-ridistribuzzjoni mfittxija
minn dawn il-partijiet interessati jagħmlu
l-mudelli ta’ pjattaformi diġitali tagħhom

radikalment differenti minn dawk li jiġbru
l-valur maħluq minn utenti u kontributuri
u jqiegħdu lilhom infushom fuq il-liġijiet
soċjali u l-ġustizzja. Jeħtieġ li dawn ilpjattaformi jiġi rikonoxxuti u regolati
b’mod ġust.
Bl-appoġġ tal-Grupp ta’ Interessi Varji, sitt
organizzazzjonijiet involuti fl-ekonomija
soċjali u ta’ solidarjetà u Commons –
moviment soċjali li jinvolvi komunitajiet
tal-utenti li jiġġestixxu r-riżorsi b’mod
konġunt – laqqgħu flimkien kważi 200
ruħ fi Brussell biex:
l jiskopru dwar eżempji ta’ ispirazzjoni ta’ pjattaformi ta’ kooperazzjoni fl-oqsma tal-kultura, l-ikel, l-art,
l-iskambju ta’ servizzi bejn intrapriżi,
il-muniti lokali, eċċ.;
l jiddiskutu kwistjonijiet legali: il-liġi
tax-xogħol, il-proprjetà, il-kuntratti
u t-tassazzjoni;
l jispjegaw x’jistennew mill-Unjoni
Ewropea, l-Istati Membri u l-bliet,
l jippromovu sħubijiet.

Wirja ta’ ritratti tad-direttur
tal-films Pollakk, Andrzej Wajda

mill-Grupp ta’ Min Iħaddem
tal-KESE
Photo M F’Jannar, il-KESE ppreżenta
wirja ta ’l fuq minn 30 ritratt tad-direttur

tal-films Pollakk, Andrzej Wajda, li miet
ftit tax-xhur ilu. Ir-ritratti, meħuda
mill-artist fotografu ta’ fama mondjali,
Czesław Czapliński, urew xi mumenti
kommoventi tal-ħajja professjonali u privata ta’ Wajda.

QOSOR
Il-President Dassis jifraħ lill-President elett il-ġdid talParlament Ewropew
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L-Ewropa qed tinbidel: x’inhuma
l-isfidi tal-ġejjieni għat-trejdjunjins?

niksbu l-fiduċja u l-interess taċ-ċittadini
fil-proġett u l-ħidma tagħna. Il-Parlament Ewropew, bħala l-korp tal-UE elett
b’mod demokratiku, għandu jaqdi rwol
ewlieni. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ewropew, bħala l-korp rappreżentattiv
tas-soċjetà ċivili organizzata fl-Ewropa,
huwa lest li jkun sieħeb b’saħħtu f’dan
l-isforz.”
Fid-19 ta’ Jannar, il-President tal-KESE
Georges Dassis bagħat ittra ta’ awguri lil
Antonio Tajani fl-okkażjoni tal-elezzjoni
tiegħu bħala l-President il-ġdid tal-Parlament Ewropew. Wara li esprima t-tama li
tkompli fis-snin li ġejjin il-kooperazzjoni
eċċellenti li kkaratterizzat ir-relazzjonijiet
bejn il-KESE u l-Parlament Ewropew, is-Sur
Dassis aċċerta lis-Sur Tajani li l-KESE kien
ser joffri lill-Parlament Ewropew l-appoġġ
sħiħ tiegħu b’rabta mal-kompitu diffiċli li
jkollu jissielet miegħu: “L-elezzjoni tiegħek
ġiet fi żmien ta’ kriżi għall-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-għanijiet prinċipali
tal-atturi Ewropej kollha hu li nerġgħu

Georges Dassis ippropona wkoll li jinstabu
modi biex jissaħħaħ is-segwitu fil-PE talOpinjonijiet tal-Kumitat, tiġi żgurata
koordinazzjoni adegwata bejn l-MEPs
u l-membri tal-KESE u jiġu identifikati
prijoritajiet konġunti oħra. Huwa stieden
lis-Sur Tajani jindirizza l-assemblea talKESE matul waħda mis-sessjonijiet plenarji li jmiss tal-Kumitat: “Ninsabu ċerti li
l-preżenza tiegħek ser issaħħaħ qatigħ
ir-rabtiet bejn il-leġislatura tal-Unjoni
u r-rappreżentanti tas-soċjeta ċivili
tagħha”, ikkonkluda l-President Dassis.
(dm)
l

Il-membru tal-KESE, Tom Jones – membru tal-panel filĠimgħa Ekoloġika Internazzjonali f’Berlin

Il-Grupp tal-Interessi Varji, li diversi membri tiegħu huma mis-settur tal-ekonomija
soċjali, tenna li l-grupp għandu rwol determinanti fit-teknoloġiji abilitanti u l-bini ta’
demokrazija parteċipattiva billi jinżammu
u jinħolqu kuntatti mar-rappreżentanti talorganizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili madwar id-dinja. (cl)
l

“Mhijiex eżaġerazzjoni li wieħed jgħid li
Andrzej Wajda kien artist kbir rikonoxxut
universalment u simbolu taċ-ċinema
Ewropea”, qal Jacek P. Krawczyk, President tal-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE,
fil-ftuħ tal-wirja li saret fil-25 ta’ Jannar.
Huwa ħeġġeġ lill-udjenza biex tara l-aħħar
film ta’ Wajda, Powidoki (“Afterimage”), li
ser jintwera fi Brussell f’Marzu.
Maciej Karpiński, rumanzier, awtur tatteatru u kittieb tal-iskripts Pollakk, qasam
mal-udjenza l-memorji persjonali ħafna
tiegħu ta’ meta ħadem ma’ Andrzej
Wajda. Huwa enfasizza li Wajda ma kienx
biss artist Pollakk kbir, iżda Ewropew kbir
li kellu interess qawwi – u kien jaf ħafna
dwar –l-affarijiet Ewropej.
Il-wirja ġiet organizzata fuq l-inizjattiva
tal-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE. (lj)l

Il-membri tal-KESE, Tom Jones
(Grupp ta’ Interessi Varji – UK), Jamila
Dubravská (Grupp ta’ Min Iħaddem – SK)
u Piroska Kállay (Grupp tal-Ħaddiema –
HU) attendew il-fiera tal-agrikola talĠimgħa Ekoloġika Internazzjonali f’Berlin,
avveniment uniku tal-ikel u l-agrikoltura li
jattira nofs miljun viżitatur kull sena.
Is-Sur Jones kien mistieden f’panel ta’
diskussjoni dwar “Id-Dikjarazzjoni
ta’ Cork 2.0 – Mir-Riﬂessjoni għallAzzjoni”, li kien jinkludi wkoll lillKummissarju Phil Hogan u lill-Ministru
Ġermaniż tal-Agrikoltura, Christian
Schmidt. Is-Sur Jones qal li l-iżvilupp
rurali għandu jiffoka b’mod partikolari
fuq l-appoġġ għall-bdiewa żgħażagħ
u ż-żgħażagħ rurali intraprenditorjali.
Mod wieħed kif dan is-sostenn għandu
jingħata huwa permezz tal-għoti ta’
broadband rapidu madwar iż-żoni, li jkun
ta’ benefiċċju għall-ġenerazzjoni aktar
żagħżugħa u għan-negozji. Jekk jittjiebu,

il-faċilitajiet tal-agrituriżmu u tat-turiżmu
rurali joffru potenzjal għat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi fil-livell lokali.
Attivitajiet rikreattivi marbuta mas-saħħa
għandhom potenzjal kbir peress li jattiraw
aktar nies urbani lejn iż-żoni rurali. Barra
minn hekk, il-konsumaturi jaqdu rwol
kruċjali fid-dinamiżmu taż-żoni rurali
u għandhom ikunu konxji dwar il-valur
tal-prodotti tal-ikel magħmulin b’mod
sostenibbli u traċċabbli.
Il-Programm tal-Iżvilupp Rurali u l-PAK
waħedhom ma humiex kapaċi jreġġgħu
lura t-telf rurali. Fondi ta’ investiment
oħrajn tal-UE għandhom jintużaw u jsiru
disponibbli għaż-żoni rurali. L-ewwel
u qabel kollox, il-bidla tiddependi millispirtu intraprenditorjali taċ-ċittadini
u l-intrapriżi lokali (inklużi l-intrapriżi
soċjali) li jimlew il-vojt fl-irħula fejn
m’għadx hemm servizzi pubbliċi. Iż-żoni
rurali sostenibbli huma ta’ benefiċċju
għaċ-ċittadini kollha. (sma)
l

Riċeviment tas-Sena l-Ġdida fil-Palazz Irjali
Tradizzjonalment, ir-Re u r-Reġina
tal-Belġju jorganizzaw riċeviment filPalazz Irjali fil-bidu tas-sena l-ġdida
biex jawguraw l-isbaħ xewqat lillkapijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE u tarrappreżentanzi permanenti għall-UE fi
Brussell. Din is-sena r-riċeviment sar fil25 ta’ Jannar. Il-KESE kien rappreżentat
mill-President George Dassis, il-Viċi
Presidenti Gonçalo Lobo Xavier u Michael
Smyth, is-Segretarju Ġenerali Luis Planas,
u l-Kap tal-Protokoll Dominique-François
Bareth. (dm)
l
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