
Greffe CESE 83/2007 EN/FR/IT AZ/rb 
99 rue Belliard - B-1040 Brussell - Tel. +32 (0)2 546 90 11 - Faks +32 (0)2 513 48 93 - Internet http://www.eesc.europa.eu 

MT

 
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

 
 

Brussell, it-8 ta’ Ġunju 2007 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA PLENARJA 
 

TAT-30 U L-31 TA’ MEJJU 2007 
  
 

SOMMARJU TA’ L-OPINJONIJIET ADOTTATI 
 
 

Il-verżjonijiet sħaħ ta’ l-opinjonijiet tal-KESE huma disponibbli fil-lingwi uffiċjali mis-sit ta’ l-
Internet tal-Kumitat f’dan l-indirizz: 

 
http://eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/index_en.asp 

 
 



- 1 - 

Greffe CESE 83/2007 EN/FR/IT AZ/rb .../... 

F’din l-asssemblea plenarja ħadu sehem is-Sur Marcos Peña, il-President tal-Kunsill Ekonomiku u 
Soċjali Spanjol, li għamel diskors dwar “L-Ewropa: parteċipazzjoni soċjali u demokrazija 
deliberattiva”, is-Sur Günter Verheugen, Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea li ta rendikont ta’ 
l-azzjonijiet li diġà ttieħdu u tal-progress miksub fil-qafas ta’ l-inizjattiva “Regolamentazzjoni Aħjar” 
u s-Sinjura Margot Wallström, Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea, li tkellmet dwar “Il-pjan 
direzzjonali tal-proċess kostituzzjonali” u dwar l-objettivi strateġiċi tal-Kummissarji għall-2008. 
Imbgħad, is-Sinjura flimnkien mal-President tal-Kumitat, is-Sur Dimitris Dimitriadis, iffirmat l-
Addendum għall-Protokoll ta’ Kooperazzjoni li ġie konkluż f’Novembru 2005 bejn il-KE u l-KESE. 
 
1. RIŻOLUZZJONI DWAR IL-PJAN DIREZZJONALI TAL-PROĊESS 

KOSTITUZZJONALI – KUNSILL EWROPEW TAL-21 U T-22 TA’ 
ĠUNJU 2007 

 
– Rapporteur-ġenerali : Is-Sur Frerichs (Min Iħaddem – DE) 
– Referenza: CESE 640/2007 fin 
 
– Punti prinċipali: 
 

Il-KESE jappoġġja l-Presidenza Ġermaniża fl-intenzjoni tagħha li tippreżenta pjan direzzjonali 
għall-azzjonijiet futuri waqt il-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta’ Ġunju, u jilqa’ l-fatt li, fid-
Dikjarazzjoni ta’ Berlin tal-25 ta’ Mejju 2007, id-data ta’ l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-
2009 intgħażlet bħala l-iskadenza għad-daħla fis-seħħ tal-Kostituzzjoni l-ġdida. 
 
Huwa jqis li hemm bżonn urġenti li l-kriżi attwali tintemm malajr billi jiġi adottat Trattat ġdid li 
jaqdi l-ħtiġijiet ta’ Unjoni Ewropea li tgħodd 27 Stat Membru, u aktar u sabiex tkun tista’ tasal 
għal ftehim fuq politiki ġodda u tieħu deċiżjonijiet li huma neċessarji sabiex tkun tista’ tilqa’ l-
bosta sfidi li qiegħda tiffaċċja. 
 
Peress li maġġoranza ta’ żewġ terzi ta’ l-Istati Membri, li tirrappreżenta maġġoranza netta taċ-
ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea, irratifikat it-Trattat kostituzzjonali, il-KESE jisħaq sabiex in-
negozjati li ġejjin jibqgħu jissejsu fuq dan it-trattat u sabiex dawn jimmiraw sabiex jippreżervaw 
is-sustanza/il-qofol ta’ dak li ġie deċiż fil-qafas tal-Konvenzjoni Ewropea u li kien iffirmat mill-
kapijiet ta’ stat u tal-gvern. 

 
F’dan ir-rigward, il-KESE jafferma l-appoġġ tiwgħu lit-Trattat kostituzzjonali u jikkonferma t-
termini tal-pożiżżjoni li ġa qabel dwar it-trattat li huwa għadu jqis bħala strument essenzjali sabiex 
l-Unjoni tkun tista’ tindirizza/tilqa’ l-isfidi li qiegħda tiffaċċja u sabiex l-istituzzjonijiet ikunu 
jistgħu jaħdmu b’mod aktar effikaċi. 
 
Għaldaqstant, huwa jqis li dan it-ttrattat għandu, minn naħa, jibqa’ l-bażi tan-negozjati li qegħdin 
isiru bħalissa sabiex noħorġu mill-impass politiku u istituzzjonali attwali, u min-naħa l-oħra s-
sustanza tiegħu, b’mod partikolari l-kisbiet demokratiċi, istituzzjonaliu u proċedurali u dak kollu li 
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jirrigwarda d-drittijiet fundamentali, għandha tinżamm. Dan iffiser li Parti I (Għanijiet, 
Istituzzjonijiet, Struttura ta’ l-Unjoni), Parti II (il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni 
Ewropea) u Parti IV (Dispożizzjonijiet Ġenerali u Finali) għandhom jibqgħu l-istess. Id-
dispożizzjonijiet istituzzjonali u proċedurali ta’ Parti III (il-politiki ta’ l-Unjoni Ewropea) fil-
każijiet fejn dawn imorru lilhinn mil-liġi eżistenti, għandhom jiġu inkorporati f’Parti I 
 
Peress li l-KESE jqis li s-sustanza hija iktar importanti mill-isem, huwa ma jopponix ruħu għall-
għażla ta’ isem ġdid għat-trattat, meta wieħed jikkunsidra n-nuqqas ta’ ftehim li ħoloq it-terminu 
“Kostituzzjoni” f’ċerti Stati Membri 
 
Barraminhekk, il-KESE jistqarr l-intenzjoni tiegħu, b’konformita mal-kompiti istituzzjonali tiegħu 
li jikkontribwixxi għall-proċess ta’ negozjati tat-trattat il-ġdid billi jwassal il-leħen tas-soċjetà 
ċivili organizzata. Huwa lest li jorganizza, bi sħab mal-presidenza Portugiża tal-Kunsill, laqgħat ta 
informazzjoni u djalogu ma’ l-organizzazzjonijiet tas-soċjeta ċivili, kif kien għamel matul il-
proċedimenti tal-Konvenzjoni Ewropea. 

 
− Persuna ta’ kuntatt: Is-Sur Patrick Fève 
          (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – posta elettronika: patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
 
2. IL-GLOBALIZZAZZJONI U L-UNJONI EWROPEA 

 
• L-isfidi u l-opportunitajiet għall-UE fil-kuntest tal-globalizzazzjoni 
− Rapporteur:   Is-Sur Malosse (Min Iħaddem – FR) 
− Referenzi: Opinjoni esploratorja – CESE 804/2007 
 

Punti prinċipali: 
 
Din l-opinjoni ntalbet mill-presidenza Ġermaniża, dwar is-suġġett “L-isfidi u l-opportunitajiet 
għall-UE fil-kuntest tal-globalizzazzjoni” Din l-opinjoni ġiet adottata fis-sezzjoni REX fl-4 ta’ 
Mejju 2007.  
 
L-opinjoni tikkunsidra illi, fil-livell internazzjonali, it-tweġiba ta’ l-UE għall-globalizzazzjoni 
għandha tkun dik li tikkontribwixxi b’mod aktar vigoruż għall-ħolqien ta’ stat ta’ dritt, li 
jippromovi globalizzazzjoni umanista msejsa fuq il-multilateraliżmu, id-drittijiet fundamentali 
tal-bniedem, trasparenza akbar tas-swieq finanzjarji u livell għoli ta’ saħħa u ta’ sikurezza ta’ l-
ikel għall-popolazzjonijiet kollha. Fir-rigward tar-relazzjonijiet kummerċjali internazzjonali, il-
KESE jikkunsidra li l-approċċi bilaterali huma utli biss jekk jikkumplimentaw il-
multilateraliżmu tal-WTO. 
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Fl-UE, il-globalizzazzjoni għandha tkun sors ta’ opportunità għall-integrazzjoni Ewropea billi 
tagħti spinta  lill-integrazzjoni ekonomika u lis-solidarjetà, li huma elementi essenzjali ta’ l-
Istrateġija ta’ Lisbona.  
 
Is-soċjeta ċivili organizzata għandha tippromovi l-kisba tal-globalizzazzjoni “b’wiċċ uman”. Il-
KESE jisħaq fuq il-ħtieġa li l-imsieħba soċjali u l-atturi varji li jirrappreżentaw lis-soċjeta ċivili 
organizzata jkunu involuti bis-sħiħ. 
 
Il-kisba kemm tal-globalizzazzjoni b’dimensjoni umana kif ukoll l-integrazzjoni Ewropea, huma 
kwistjonijiet li jinvolvu lill-poplu u s-soċjetà ċivili organizzata. Jekk ikunu infurmati aħjar u 
kkonsultati u involuti b’mod sistematiku, dawn il-popli ta’ l-Ewropa ser jaċċettaw strateġija li 
fasslu huma u li jkunu jistgħu jagħmlu tagħhom.  
 
Ir-riżultati ta’ l-opinjoni ser jiġu ppreżentati fit-12 ta’ Ġunju waqt konferenza dwar il-
globalizzzazzjoni organizzata mill-presidenza Ġermaniża u li ser tinżamm f’Berlin. L-opinjoni 
ser tikkontribwixxi wkoll għad-dibattitu mibdi permezz tal-Komunikazzjoni Ewropa 
kompetittiva f’ekonomija globalizzata.   

 
− Persuna ta’ kuntatt: Is-Sinjura Celia Finana 
                 (Tel: 00 32 2 546 089 – posta elettronika: celia.finanaguzman@eesc.europa.eu) 
 
3. INDIKATURI SOĊJALI U STATISTIĊI KOMUNITARJI 

 

•  Standards ta’ kwalità - Valutazzjonijiet ta’ l-impatt soċjali 
–  Rapporteur: Is-Sur Retureau (Impjegati-FR) 
–  Referenza: Opinjoni esploratorja – CESE 794/2007 
 
–  Punti prinċipali: 

  
Fid-19 ta’ Settembru 2006, il-Presidenza Ġermaniża ta’ l-Unjoni talbet lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew sabiex iħejji opinjoni esploratorja dwar “Standards ta’ kwalità li għandhom jiġu 
rispettati, min-naħa ta’ l-imsieħba soċjali u ta’ atturi oħra tas-soċjetà ċivili, fir-rigward tal-
kontenut, tal-proċeduri u tal-metodi tal-valutazzjonijiet ta’ l-impatt soċjali”. 
 
Din it-talba turi r-rieda tal-gvern Ġermaniż li jiffoka fuq regolamentazzjoni aħjar. 
 
Huwa kruċjali li tinġibed l-attenzjoni ta’ dawk li jieħdu d-deċiżjonijhiet politiċi dwar l-impatt 
soċjali ta’ leġislazzjoni li tkun qiegħda tiġi ppjanata, imma l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew jemmen li għandu jkun hemm sforz partikolari fir-rigward tal-metodoloġija, li għadha 
ma ġietx deċiża. 
 
Huwa jikkunsidra li f’dan l-istadju ta’ riflessjoni, huwa fundamentali li tinġibed l-attenzjoni tal-
Kummissjoni, fost oħrajn, fuq il-kriterji ta’ kwalità li indikatur għandu jissoddisfa. 
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Il-Kumitat jitlob lill-Kummissjoni sabiex il-valutazzjoni ta’ l-impatt soċjali ta’ l-inizjattivi 
leġislattivi u politiċi ta’ l-Unjoni Ewropea tiġi inkorporata filk-politiki komunitarji kollha. Dan 
huwa importanti jekk aħna verament nixtiequ noħolqu “Ewropa soċjali” u jkollna l-appoġġ taċ-
ċittadini. 
 
Huwa importanti li jkun hemm evalwazzjoni regolari u f’każ ta’ bżonn korrezzjonijiet fl-
implimentazzjoni tal-leġislazzjonijiet kollha li kienu parti minn studju ta’ impatt preliminari u li 
jiġu koinvolti l-imsieħba soċjali u jekk ikun il-każ l-NGOs ikkonċernati. 
 
F’ċerti każijiet partikolari u li jkollhom importanza soċjali maġġuri (il-liġi tax-xogħol, per 
eżempju), il-konsultazzjoni ta’ l-imsieħba soċjali għandha tiġi ppjanata fi stadju aktar bikri. 
 
L-inizjattiva “Regolamentazzjoni aħjar” hija bla dubju lok adegwat sabiex twitti t-triq f’din id-
direzzjon; dan jikkonsisti f’li tiġi proposta leġislazzjoni bżonjuża u effikaċi, li l-impatt tagħha 
għall-utenti finali jkunu prevedibbli u stabbli, u dawn għandhom ikunu involuti aktar fil-qrib mal-
proċess ta’ analiżi u ta’ verifikazzjoni ta’ impatt mill-korpi konsultattivi komunitarji (il-KESE u l-
KtR). 

  
     Persuna ta’ Kuntatt: Is-Sur Jean-Pierre Faure 
         (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – posta elettronika: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Programm Statistiku Komunitarju 2008-2012 
− Rapporteur: Is-Sur Santillan Cabeza (Impjegati – ES) 
– Referenza: COM(2006) 687 finali 2006/0229 (COD) – CESE 790/2007 
 
− Punti prinċipali: 
 

Il-KESE jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni. Statistika armonizzara u komparabbli hija 
indispensabbli sabiex il-pubbliku inġenerali jifhem l-Ewropa, sabiex iċoċittadini jieħdu sehem fid-
dibattitu u sabiex l-operaturi ekonomiċi jipparteċipaw fis-suq uniku. 

 
− Persuna ta’ kuntatt: Is-Sur Roberto Pietrasanta 
          (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – posta elettronika: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 

• Statistika dwar il-postijiet tax-xogħol vakanti 
− Rapporteur: Is-Sinjura Florio (Impjegati – IT) 
− Referenzi: COM(2007) 76 finali – 2007/0033 (COD) – CESE 791/2007 
 
− Punti prinċipali: 
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Permezz tal-proposta għal Regolament (COM(2007) 76 finali), li tfasslet fuq l-inizjattiva tal-
Kumitat għall-Impjiegi, il-Kummissjoni qiegħda timmira li tintroduċi regolament li jagħmilha 
possibbli li jinġabru statistiki komparabbli dwar il-postijiet battala fi żmien adegwat. 
 
Il-KESE jenfasizza l-importanza li jkun hemm statistiki dwar is-sitwazzjoni tax-xogħol fl-UE li 
jkunu kemm jista’ jkun koerenti u affidabbli. Għaldaqstant, huwa japprezza u jappoġġja l-impenn 
tal-Kummissjoni li toħloq qafas legali sabiex jinġabru statistiki dwar il-postijiet tax-xogħol 
battala, fuq livell Ewropew, li jkunu aktar aġġornati, komparabbli u relevanti; huwa japprova l-
għażla ta’ l-istrument, ie regolament ta’ l-UE. 
 
Il-KESE jemmen li minħabba l-ħtieġa li l-ġbir tad-data jkun issimplifikat u li jitnaqqsu l-ispejjeż 
relatati ma’ dan, saret għażla li mhijiex kompletament ċara sabiex il-ġbir tad-data jkun fakultattiv 
għas-setturi li huma “staġjonali” bħas-setturi ta’ l-agrikoltura, is-sajd u l-foresterija. 
 
Barraminhekk, attwalment, il-kuntratti tax-xogħol fil-pajjiżi kollha ta’ l-UE jipprevedu għal 
għexieren ta’ tipi differenti ta’ relazzjonijiet tax-xogħol. Għalhekk, ikun ta’ siwi li jkunu 
magħrufa t-tipi ta’ postijiet tax-xogħol battala li huma disponibbli (kuntratti mingħajr terminu 
fiss, kuntratti bi żmien fiss, kuntratti part-time, proġetti, sħubijiet, eċċ...). Qafas li jkun eqreb tar-
realtà tal-potenzjal  tas-suq tax-xogħol, ix-xejriet tiegħu jew in-nuqqasijiet tiegħu f’ċerti setturi u 
reġjuni, jagħmilha possibbli li jkun hemm enfasi akbar fuq l-istrateġiji li jeħtieġ li jiġu 
implimentati sabiex jinkisbu l-objettivi ta’ Lisbona. 
 
Din hija raġuni oħra għalfejn il-KESE jemmen illi l-konsultazzjoni ma’ l-imsieħba soċjali 
Ewropej u l-involviment dirett tagħhom huwa partikolarment meħtieġ f’dawn l-oqsma. 

 
–   Persuna ta’ kuntatt: Is-Sur Marco Thyssen 

   (Tel. : 00 32 2 546 84 11 –  posta elettronika: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 
 

• Il-Bulgarija u r-Rumanija (NUTS) 
− Rapporteur: Is-Sur Burani (Min Iħaddem – IT) 
– Referenzi : COM(2007) 95 finali – 2007/0038 (COD) – CESE 792/2007 
 
− Punti prinċipali: 
 

Il-KESE jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni. Peress li l-ħtieġa għall-proposta bdiet tinħass 
wara l-adeżjoni ta’ Stati Membri ġodda u peress li hija ta’ natura purament teknika, il-KESE jagħti 
l-approvazzjoni sħiħa tiegħu. 

 
− Persuna ta’ kuntatt: Is-Sur Roberto Pietrasanta 
          (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – posta elettronika: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
4. IL-LIĠI DWAR IX-XOGĦOL 
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• Il-modernizzazzjoni tal-liġi dwar ix-xogħol 
− Rapporteur: Is-Sur Retureau (Impjegati – FR) 
–  Referenzi: COM (2006) 708 finali – CESE 805/2007 
 
− Punti prinċipali: 

 
Il-Kumitat jinnota b’dispjaċir li din il-konsultazzjoni qiegħda sseħħ f’perijodu daqshekk ristrett u 
li numru ta’ ħidmiet preparatorji ma sarux. Id-diversi elementi tal-konklużjonijiet tat-Task Force li 
ġew approvati mill-Kunsill għaliex dawn jagħtu viżjoni aktar sħiħa tar-riformi tas-suq tax-xogħol 
immirati lejn it-twettiq ta’ l-Istrateġija riveduta ta’ Lisbona mill-istampa msawra mill-Green Paper 
tal-Kummissjoni, li tiffoka fuq punti limitati tal-liġi tax-xogħol individwali. 
 
Il-Kumitat huwa mħasseb dwar l-implikazzjoni li attwalment il-liġi tax-xogħol hija inkompatibbli 
ma’ l-istrateġija mġedda ta’ Lisbona fis-sens li din hija ta’ ostaklu għall-impjieg. Il-Kumitat iqis li 
l-Kummissjoni għandha tagħti direzzjoni lid-dibattitu fuq il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol u 
l-miżuri ta’ ħarsien normalment marbutin mal-kuntratt tax-xogħol bħas-sigurtà soċjali, l-inċidenti 
fuq ix-xogħol, l-arranġamenti dwar il-ħin tax-xogħol, il-leave, eċċ.  
 
Kull raġunament li jqis li liġi tax-xogħol protettiva bħala ostaklu għat-tkabbir u l-impjieg 
jikkostitwixxi viżjoni sempliċistika. 
 
Il-Kumitat jinsab fl-obbligu li jinnota diversi nuqqasijiet sinifikanti li jdgħajfu r-raġunament u l-
perspettivi mfissra fil-Green Paper u għaldaqstant jiġbed l-attenzjoni lejn ċerti punti li, jinnota 
b’dispjaċir, ma ġewx eżaminati fid-dettall jew enfasizzati biżżejjed. 
 
− id-dimensjoni soċjali, 
− il-liġi tax-xogħol kollettiva, 
− il-kunċett ta’ xogħol diċenti, 
− l-imsieħba soċjali u ftehim kollettiv,  
− id-djalogu soċjali huwa mezz ta’ koregolazzjoni, 
− is-sigurtà ta’ l-impjieg.  

 
Il-Kumitat jikkunsidra li wasal il-waqt li ssir analiżi sħiħa u serja, ibbażata prinċipalment fuq: 
 
− evalwazzjoni tas-sistemi legal fl-Istati Membri, 
− il-kontribuzzjoni tad-djalogu soċjali, 
− konsiderazzjoni tas-servizzi pubbliċi, 
− konsiderazzjoni tal-gvernanza ta’ l-intrapriżi u tal-parteċipazzjoni tal- ħaddiema, 
− ir-rikonoxximent tar-rwol ta’ ħaddiema li ġenwinament jaħdmu għal rashom, 
− il-promozzjoni tar-Rakkomandazzjoni ta’ l-ILO (nru 198) ta’ l-2006 dwar ir-relazzjoni tax- 
xogħol, 
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− l-impatt tax-xogħol mhux dikjarat, 
− l-impatt taċ-ċaqliq migratorju, 
− sitwazzjonijiet “win-win”, 
− taħriġ inizjali u tul il-ħajja tal- ħaddiema 

 
− Persuna ta’ kuntatt: Is-Sinjura Anna Redstedt 

�  (Tel: 00 32 2 546 92 33 –  posta elettronika: anna.redstedt@eesc.europa.eu 
 

5.  IL-LIĠI TAL-KUMPANIJI 
 

• Għaqdiet jew diviżjonijiet ta’ kumpaniji b’responsabbiltà pubblika limitata 
– Rapporteur: Is-Sinjura Sánchez Miguel (Impjegati - ES) 
– Referenzi : COM(2007) 91 finali – 2007/0035 COD – CESE 796/2007 
  
– Persuna ta’ kuntatt: Is-Sinjura Magdalena Belarova-Carabin 

(Tel.: 00 32 2 546 83 03 – posta elettronika: magdalena.belarova-
carabin@eesc.europa.eu) 

 

6. TAXXA 
 

• Approssimazzjoni tar-rati tat-taxxa tas-sisa fuq l-alkoħol 
− Rapporteur : Is-Sur Iozia (Impjegati – IT) 
– Referenzi : COM(2006) 486 finali – 2006/0165 (CNS) – CESE 789/2007 
 
− Punti prinċipali: 
 

Il-Kumitat jaħseb li jkun żball li jiġi applikat aġġustament awtomatiku għar-rata ta’ l-inflazzjoni 
fl-UE-12 mill-1992, peress li tliet pajjiżi oħra saru membri ta’ l-Unjoni fl-1995, għaxra oħra fl-1 
ta’ Mejju 2004 u tnejn oħra fl-1 ta’ Jannar 2007. 

 
Matul seduta organizzata mill-Kumitat, il-parteċipanti kollha mhux biss iddikjaraw l-oppożizzjoni 
tagħhom għall-proposta tal-Kummissjoni, iżda talbu wkoll li fil-ġejjieni, il-Kummissjoni twettaq 
valutazzjoni preċiża ta’ l-impatt. Il-Kumitat jixtieq li l-proposta tiġi rtirata.  

 
− Persuna ta’ kuntatt: Is-Sinjura Imola Bedö 
                                        (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – posta elettronika: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 

7. SUQ INTERN 
 

• Suq intern għas-servizzi 
– Rapporteur: Is-Sinjura Alleweldt (Impjegati-DE) 
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– Referenza: Opinjoni fuq inizjattiva proprja – CESE 793/2007 
 
– Punti prinċipali: 

  
Id-direttiva Ewropea dwar is-servizzi kienet is-sors ta’ kontroversja mqanqla, l-aktar peress li l-
effetti ta’ din id-direttiva fuq is-swieq nazzjonali ta’ l-impjieg għandhom importanza kbira. 
 
Ir-riżultati tal-kwestjonarju ta’ l-SMO jagħtu xhieda ta’ l-interess kbir li jeżisti dwar l-
implikazzjonijiet li l-isfidi l-ġodda li s-suq intern għas-servizzi jippreżenta lis-swieq tax-xogħol, l-
impjieg u l-ħarsien tal-konsumaturi. 
 
Jidher li t-tagħrif dwar l-impatt potenzjali fuq l-okkupazzjoni ta’ l-istrateġija l-ġdida dwar is-suq 
intern huwa inadegwat. B’mod ġenerali, in-nies stenniet, l-ewwel u qabel kollox, li jkun hemm 
rilokazzjonijiet ta’ l-impjiegi kif ukoll telf ta’ impjieg. 
 
Il-maħħoranza, madankollu, stennew tibdil fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-okkupazzjoni 
nazzjonali bħal per eżempju żieda fil-kuntratti ta’ xogħol b’terminu fiss u li l-kundizzjonijiet tax-
xogħol isiru aktar flessibbli. Il-benefiċċji mistennija jinkludu opportunitajiet imtejba għall-
okkupazzjoni, taħriġ lingwistiku u taħriġ ġenerali. 
 
L-implimentazzjoni inadegwata tad-dispożizzjonijiet dwar ġaddiema li jkunu sekondati ta’ spiss 
ġiet preżentata bħala problema. 
 
Il-mobilità akbar tal-ħaddiema ser toħloq domanda akbar għal servizzi ta’ konsultazzjoni.  
 
Il-konsumaturi jagħtu valur kbir lill-kwalità u lis-sigurtà ġuridika, iżda dawn m’humiex promossi 
biżżejjed fid-direttiva. 

 
Għandha tingħata aktar attenzjoni lit-tħassib tal-konsumaturi fis-suq tas-servizzi interni u jeħtieġ li 
jkun hemm strateġija ta’ tagħrif fil-livell nazzjonali u Komunitarju. 
 
Il-KESE beħsiebu jibqa’ jsegwi l-impatt tas-suq intern għas-servizzi, partikolarment l-
okkupazzjoni u l-ħarsien tal-konsumaturi. 

  
–   Persuna ta’ kuntatt: Is-Sinjura Claudia Drewes-Wran 
          (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – posta elettronika: claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 

8. TRASPORT – NORMI TEKNIĊI U TA’ SIKUREZZA 
 

• Is-sikurezza fit-toroq – sewwieqa professjonali 
– Rapporteur: Is-Sur Etty (Impjegati - NL) 

 - Referenza: Opinjoni fuq inizjattiva proprja – CESE 809/2007 
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–  Punti prinċipali: 

 
Il-politika Ewropea għas-sikurezza fit-toroq, inkluż it-Tielet Programm ta’ Azzjoni Ewropea għas-
Sikurezza fit-Toroq (2003) u l-Programm Ewropew ta’ azzjoni għas-sikurezza fit-toroq, ir-
reviżjoni ta’ nofs it-term (2006), immirat lejn udjenza identifikata li tikkonsisti, fost oħrajn, 
f’motoċiklisti, persuni mixjin, u żgħażagħ, kif ukoll sewwieqa professjonali. Madankollu, il-
Kummissjoni ħalliet barra bosta kwistjonijiet rilevanti, waħda minnhom saħansitra għandha 
importanza kruċjali f’għajnejn l-imsieħba soċjali. Fi kliem ieħor, li bħala parti mis-sikurezza ta l-
infrastruttura tat-toroq, ikun hemm żoni ta mistrieħ għas-sewwieqa professjonali. U b’mod 
partikulari; żoni ta’ mistrieħ li huma sikuri u protetti.  
 
Għaldaqstant, għal raġunijiet ta’ sikurezza tat-toroq, ta’ kriminalità tal-merkanzija fit-triq u s-
saħħa u s-sikurezza tas-sewwieqa tat-trakkijiet, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) 
f’din l-opinjoni fuq inizjattiva proprja jirrakkomanda li hemm bżonn li jsiru disponibbli aktar 
postijiet protetti ta’ l-ipparkjar madwar l-UE. 
 
L-Unjoni Internazzjonali tat-Trasport bit-Triq (IRU) u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-
Trasport (ETF) ifformolaw kriterji komuni li ntlaqgħu tajjeb u li huma prattikabbli u li jridu 
jitqiesu meta jinbnew faċilitajiet għall-mistrieħ bħal dawn. 
 
Il-KESE jilqa’ l-inizjattiva meħuda mill-Parlament Ewropew u appoġġjata mill-Kummissjoni 
Ewropea sabiex jitnieda proġett pilota bil-għan li tiġi ttestjata l-vijabilità u tiġi provduta għajnuna 
tal-bidu għal postijiet ta’ l-ipparkjar sikuri u protetti għas-sewwieqa professjonali. 

 
–   Persuna ta’ kuntatt : Is-Sinjura Agota Bazsik  
                     (Tel. : 00 32 2 546 86 58 – posta elettronika: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 

• Tratturi agrikoli - dwal (kodifikazzjoni) 
– Referenzi: COM(2007) 192 finali – 2007/0066 COD – CESE 798/2007 
   
    Persuna ta’ Kuntatt: Is-Sur Jean-Pierre Faure 
          (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – posta elettronika: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Servizzi tat-trasport bl-ajru – regoli komuni 
–   Rapporteur: Is-Sur McDonogh (Min Iħaddem - IE) 
– Referenzi : COM(2006) 396 final – 2006/0130 COD – CESE 808/2007 

 
 –  Punti prinċipali: 

 
− Il-linji kollha ta’ l-ajru OSP (Obbligazzjonijiet tas-Servizz Pubbliku) għandhom ikunu meħtieġa 

li jidħlu f’garanzija ta’ eżekuzzjoni. 
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− Għandu jkun hemm Ftehim dwar Livell ta’ Servizz bejn l-ajruporti li huma moqdija mit-titjiriet 

ta’ l-OSP u l-Istat Kontraenti. 
 
− Kumpens ogħla minn dak ippreżentat fir-Regolament [KE] 261/2004 għandu jkun disponibbli 

għall-passiġġieri ta’ l-OSP, peress li m’hemm l-ebda alternattiva oħra ta’ trasport disponibbli. 
 
− Il-proċess ta’ tfigħ ta’ l-offerti għall-OSP għandu jkollu mill-inqas żewġ offerti. 
 
− Għat-titjiriet Ewropej, il-vjaġġ tar-ritorn għandu jqum daqs il-vjaġġ ’il barra. Jekk ikun hemm 

differenza konsiderevoli bejn il-vjaġġ ’il barra u l-vjaġġ tar-ritoen, dan għandu jkun iġġustifikat. 
 
− Il-biljetti ta’ l-OSP għandhom ikunu rifondabbli kif inhuma l-biljetti kollha ta’ l-ajru, soġġetti 

għall-kondizzjonijiet. 
 
− Il-kalkoli tan-nollijiet għandhom jidhru b’mod ċar fuq il-biljetti bħat-taxxi, l-ispejjeż ta’ l-

ajruport, eċċ. 
 
− L-approċċ għall-intermodalità għandu jassigura sitwazzjoni bl-istess kondizzjonijiet għall-modi 

kollha tat- trasport. 
 
− L-avjazzjoni trid terfa’ piż disproporzjonat fir-rigward ta’ spejjeż marbuta mas-sigurtà. Dan 

gġandu jiġi rettifikat. 
 
− Ir-referenza għall-ferroviji ta’ veloċità għolja għandha tibqa’ peress li f’xi Stati Membri ma 

jeżistux. 
 
− Il-Kummissjoni għandha twettaq verifikazzjoni sabiex tassigura li r-regolaturi nazzjonali ta’ l-

avjazzjoni jaqdu dmirhom b’manjiera ġusta u li l-ebda mill-azzjonijiet tagħhom ma jista’ jkollha 
effett ta’ distorsjoni fuq il-kompetizzjoni. 

 
− Għandha tiġi introdotta sistema ta’ kontroll tas-sigurtà unika (one stop security) kif proposta 

oriġinarjament mill-Kummissjoni għal dawk il-passiġġieri għaddejjin mill-ajruporti Ewropej. 
 
− Din għandha tinkludi modifika fl-eżami analitiku tal-passiġġieri fl-ajruporti sabiex tiġi inkluża 

sistema fast track (tal-bijometriċi) li tiffaċilita l-passiġġieri regolari. 
 
− Biljetti li jinxtraw iktar minn xahar qabel għandu jkollhom perijodu ta’ riflessjoni sabiex il-

klijenti jkunu jistgħu jikkanċellawhom mingħajr penali fi żmien 48 siegħa. Fil-każ li jkun hemm 
kanċellazzjoni ta’ biljett, il-klijent għandu jkun intitolat ukoll għal rimborż tat-taxxi kollha ta’ l-
ajru. 

 
– Persuna ta’ kuntatt: Is-Sur .Siegfried Jantscher 
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                (Tel. : 00 32 2 546 82 87 –  posta elettronika: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 
 

9. AGRIKOLTURA 
• Ħxejjex u frott 
–  Rapporteur: Is-Sur Campli (Interessi varji - IT) 
–  Referenzi : COM(2007) 17 finali – 2007/0012 CNS – CESE 802/2007 
 
–  Punti prinċipali: 

 
Il-KESE jappoġġja l-istrateġija tal-Kummissjoni li għandha l-ħsieb li sa l-2013 tkun wasslet 
sabiex l-ewwel pilastru kollu jsir omoġeneju u ibbilanċjat; għaldaqstant isejjaħ lill-Kummissjoni li 
twaqqaf, anki fis-settur tal-ħxejjex u l-frott, programm ta’ transizzjoni sabiex l-operaturi kollha 
fis-settur jaġġornaw rwieħhom mas-sistema l-ġdida. 
 
Il-KESE jinnota li l-Kummissjoni ffurmat il-proposti tagħha fil-limiti ta’ baġit li ma żdietx. 
Jinnota wkoll li permezz ta’ l-abolizzjoni ta’ l-irtirar mis-suq u tal-ħlas lura fuq l-esportazzjonijiet, 
il-Kummissjoni qiegħda żżid ir-riżorsi potenzjalment disponibbli għall-programmi operattivi fil-
futur, riżorsi li però jistgħu jibqgħu ma jintużawx u li ma jistgħux jiġu investiti mill-aktar 
organizzazzjonijiet tal-produtturi effiċjenti. 
 
Il-KESE jinnota wkoll, li minn banda l-proposta tintroduċi miżuri ġodda ta’ importanza  politika u 
ekonomika kbira fil-programmi operattivi (tmexxija fil-każ ta’ kriżijiet fis-suq, politika 
ambjentali, promozzjoni tal-konsum) u mill-banda l-oħra żżid il-livell ta’ finanzjament konġunt 
(sa 60 %) għal xi miżuri li huma meqjusa strateġiċi. Din il-politika innovattiva, flimkien maż-
żamma tal-limitu massimu fuq l-għajnuna finanzjarja mill-Komunità għall-programmi operattivi, 
li jwassal sa 4.1 % tal-valur tal-produzzjoni kummerċjalizzata minn kull organizzazzjoni tal-
produtturi twassal, fil-fatt, għal tnaqqis fir-riżorsi li jistgħu jintefqu f’investimenti. 
 
Għal dawn ir-raġunijiet kollha, il-KESE jqis li huwa neċessarju li jsiru ta’ l-anqas żewġ 
korrezzjonijiet, filwaqt li jinżamm il-prinċipju ta’ newtralità “ġenwina” tal-baġit. 
 
- li t-tmexxija f’każ ta’ kriżijiet tas-suq ma’ tinżilx fil-bilanċ tal-programmi operattivi ta’ l-
organizzazzjonijiet tal- produtturi; 
- li jkun hemm deroga fuq il-limitu ta’ 4.1 % meta l-iskema tktun b’finanzjament konġunt sa 60 
%; 
- li jiġu inklużi miżuri konġunti bejn żewġ organizzazzjonijiet tal-produtturi jew aktar, 
b’finanzjament konġunt mill-Komunità ta’ 60 %, u b’hekk tkun promossa l-kollaborazzjoni bejn 
organizzazzjonijiet tal-produtturi u r-raggruppament tal-prodotti. 
 
Fuq kollox l-KESE  jinnota l-proposta tal-Kummissjoni li tafda l-immaniġġjar tal-kriżijiet lill-
organizzazzjonijiet tal-produtturi  u jsejjaħ lill-Kummissjoni li toħroġ kriterji trasparenti għall-
immaniġġjar tal-kriżijiet u li tagħmel mezz sabiex l-istrumenti pprovduti għal dan il-għan ikunu 
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jistgħu jiġu wżati mill-produtturi kollha, b’mod li kwalunkwe intervent f’sitwazzjoni ta’ kriżi jkun 
effettiv u jippermetti li s-suq jerġa’ jqum fuq saqajh. 
 

–    Persuna ta’ kuntatt: Is-Sur Arturo Iñiguez Yuste  
                           (Tel. : 00 32 2 546 87 68 – posta elettronika:  arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 

10.  IL-ĦARSIEN TAS-SAĦĦA U TAL-KONSUMATURI 
• Strateġija Ewropea dwar il-ħsara relatata ma’ l-alkoħol 
− Rapporteur : Is-Sinjura Van Turnhout (Interessi varji – IE) 
− Ko-rapporteur: Is-Sur Janson (Impjegati – SE) 
 
– Referenzi : COM(2006) 625 finali – CESE 807/2007 
− Punti prinċipali: 
 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jilqa’ l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni, 
Strateġija ta’ l-UE li tappoġġja lill-Istati Membri għat-tnaqqis ta’ ħsara relatata ma’ l-alkoħol. 
Madankollu, il-KESE jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni tonqos sew milli tilħaq “strateġija 
komprensiva” li ġiet deċiża fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5 ta’ Ġunju 2001. 

 
Din l-opinjoni tindirizza l-kwistjoni ta’ saħħa pubblika sabiex titnaqqas il-ħsara marbuta ma’ l-  
alkoħol: konsum ta’ alkoħol li huwa ta’ ħsara u perikoluz kif ukoll ix-xorb ta’ taħt l-età 
jikkontribwixxu għal ħsara marbuta max-xorb ta’ l-alkoħol. 

 
Il-KESE jiġbed l-attenzjoni li tnaqqis fl-esponiment tat-tfal għal prodotti alkoliċi, għar-reklamar u 
għall-promozzjonijiet għandu jiġi inkluż bħala għan speċifiku sabiex jipprovdi aktar ħarsien lit-
tfal. 

 
Il-KESE jħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tindirizza l-konsegwenzi ekonomiċi tal-ħsara relatata 
ma’ l-alkoħol. L-effetti negattivi jmorru kontra l-għanijiet ta’ l-Istrateġija ta’ Lisbona u l-
implikazzjonijiet tagħhom fuq il-post tax-xogħol, fis-soċjetà u fl-ekonomija. 
 
Il-KESE jisħaq ili l inizjattivi intiżi sabiex jedukaw u jqajmu kuxjenza għandhom ikunu parti 
minn strateġija ġenerali integrata sabiex tonqos il-ħsara relatata ma’ l-alkoħol. 

 
Il-KESE jirrikonoxxi li l-użanzi kulturali ivarjaw madwar l-Ewropa. Dawn id-differenzi 
għandhom jiġu kkunsidrati fid-diversi inizjattivi u azzjonijiet li jiġu proposti. 

 
− Persuna ta’ kuntatt: Is-Sinjura Ewa Kaniewska 
           (Tel: 00 32 2 546 81 17 –  posta elettronika: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 

• Protezzjoni tal-konsumaturi/kuntratti li jsiru mill-bogħod 
– Rapporteur: Is-Sur Pegado Liz (Interessi varji – PT) 
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– Referenzi: COM (2006) 514 final – CESE 795/2007 
 
– Punti prinċipali: 

 
Filwaqt li jinnota d-dewmien fil-pubblikazzjoni ta’ din il-komunikazzjoni fir-rigward ta’ l-
iskadenzi elenkati fid-direttiva, il-KESE jilqa’ l-inizjattiva u jaqbel ma’ għadd kbir tal-kummenti 
tal-Kummissjoni; Il-KESE huwa tal-fehma, madankollu, li jkun ta’ siwi jekk dawn ir-regoli jiġu 
riveduti – flimkien mar-reviżjoni tar-regoli dwar il-bejgħ mill-bogħod ta’ servizzi finanzjarji u 
ċerti aspetti tal-kummerċ elettroniku – immedjatament, mingħajr il-bżonn li l-ewwel jitlesta x-
xogħol fuq ir-reviżjoni ta’ l-acquis communautaire dwar il-kuntratti tal-konsumaturi. 
 
Għaldaqstant, il-KESE: 
 
− iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tagħmel analiżi dettaljata tat-tweġibiet li rċeviet  fil-qafas tal-
konsultazzjoni pubblika u sabiex ikun hemm smigħ pubbliku tal-partijiet interessati, u 
− jerġa’ jafferma l-pożizzjoni tiegħu illi l-kamp ta’ applikazzjoni tad-direttiva m’għandux ikopri 
biss ir-relazzjonijiet  ta’ bejn l-intrapriżi u l-konsumaturi u li jkun ferm utli li din l-aspett jerġa jiġi 
kkunsidrat sabiex ikun kompatibbli, f’aspetti fundamentali, mar- regolamenti dwar il-kummerċ 
elettroniku. 
 
Il-KESE ma jaqbilx ma’ l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-konsegwenzi ta’ l-użu li jsir 
mill-“klawżola minima”, għaliex ma jikkunsidrax li din il-klawżola hija l-kawża tal-problemi fl-
implimentazzjoni tad-direttiva – għalkemm huwa sew li dawn il-problemi ġew enfasizzati. 
Madankollu, il-Kumitat ma jeskludix il-possibilità li sseħħ armonizzazzjoni totali, permezz ta’ 
regolament, sakemm il-konsumaturi jkunu żgurati livell ogħla ta’ protezzjoni. 
 
Fl-aħħarnett, il-KESE jindika wkoll il-ħtieġa għal enfasi speċifiku sabiex il-partijiet kontraenti – 
b’mod speċjali dawk il-konsumaturi li mhumiex infurmati daqshekk tajjeb – jingħataw 
informazzjoni ġenwina, u wkoll li għandu jkun hemm sistema sabiex tippenalizza prattiċi li jiksru 
dispożizzjonijiet legali attwali. 

 
-Persuna ta’ kuntatt: is-Sur Luís Lobo 
         (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – posta elettronika: luis.lobo@eesc.europa.eu) 

 

• L-iġjene ta’ l-oġġetti ta’ l-ikel/ it-tneħħija tad-diskriminazzjoni fir-rati 
– Rapporteur: Is-Sur Gkofas (Interessi varji – EL) 
– Referenzi : COM(2007) 90 finali – 2007/0037 COD – CESE 797/2007 
 
Persuna ta’ Kuntatt: Is-Sur Jean-Pierre Faure 
          (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – posta elettronika: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

11. ĦARSIEN TA’ L-AMBJENT 
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•  Sustanzi kimiċi perikolużi – esportazzjoni u importazzjoni 
–  Rapporteur: Is-Sur Pezzini (Min Iħaddem – IT) 
–  Referenzi: COM(2006) 745 final – -2006/0246 COD – CESE 799/2007 

 
–  Punti prinċipali: 

Il-Kumitat jaqbel li jinħtieġ approċċ armonizzat mill-Kummissjoni, immirat għat-titjib tal-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent f’pajjiżi importaturi, speċjalment f’pajjiżi li qed 
jiżviluppaw. Huwa jaqbel ukoll dwar il-ħtieġa li jintużaw mekkaniżmi simplifikati, ċari u 
trasparenti bbażati fuq proċeduri uniformi u bla xkiel sabiex jiġi żgurat il-forniment ta’ 
informazzjoni tajba fil-pront lill-pajjiżi li jimportaw prodotti u sustanzi kimiċi perikolużi. 
 
Il-Kumitat jikkunsidra li d-dispożizzjonijiet aktar stretti taħt ir-Regolament (KE) 304/2003, u li 
ddaħħal mill-ġdid fil-proposta preżenti għal regolament ġdid huma element prinċipali fis-
sikurezza ġenerali u l-ġestjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi. 
 
Il-Kumitat jappoġġa l-għan tal-Kummissjoni li tuża l-opportunità pprovduta bil-korrezzjoni tal-
bażi legali tar-regolament sabiex iżżid l-effikaċja ta’ l-istrument Komunitarju u tkabbar iċ-ċertezza 
legali, b’rabta mill-qrib mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 dwar il-leġislazzjoni ta’ sustanzi 
kimiċi (REACH) li għandu jidħol fis-seħħ f’Ġunju 2007. 
 
Fil-fehma tal-Kumitat, il-leġislazzjoni l-ġdida għandha tinkludi dispożizzjonijiet dwar, l-ewwel, l-
abbozzar ta’ gwidi u dokumenti ta’ informazzjoni prattiċi u, it-tieni, l-organizzazzjoni ta’ korsijiet 
ta’ taħriġ ibbażati fuq standards Komunitarji, maħsuba primarjament għall-uffiċjali tad-dwana, 
b’kontributi minn persunal rilevanti tal-Kummissjoni u, b’mod partikolari, mill-persunal taċ-
Ċentru Konġunt tar-Riċerka (ĊKR). Barraminhekk, il-Kumitat jenfasizza l-importanza li l-
informazzjoni fuq it-tikketti u l-iskedi bid-data dwar is-sikurezza tiġi pprovduta fil-lingwa tal-
pajjiż importatur. 
 
Il-KESE huwa konvint li l-qofol għall-funzjonament effettiv, bla xkiel u trasparenti tal-
mekkaniżmi introdotti taħt il-leġislazzjoni proposta jinsab fl-arranġamenti ta’ kontroll doganali, u 
f’kooperazzjoni sħiħa bejn l-awtoritajiet doganali u l-awtoritajiet nazzjonali maħtura biex 
japplikaw ir-regolament (DNAs). 

 
–  Persuna ta’ kuntatt: Is-Sinjura Filipa Pimentel  

                         (Tel. : 00 32.546 84 44 –  posta elettronika: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)  
 

• It-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti 
–   Rapporteur: Is-Sur Van Oorschot (Min Iħaddem - NL) 
–   Reférenzi: COM(2006) 388 final – 2006/0136 COD – CESE 800/2007 

 
–  Punti prinċipali: 
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Il-KESE jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li għandha l-għan li tadotta regolament ġdid dwar it-
tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti. Il-Kumitat jemmen li f’dan il-preambolu 
għandha tiġi msemmija b’mod espliċitu l-importanza, fir-rigward tal-forniment affidabbli ta’ ikel 
sikur u ta’ kwalità għolja lil konsumaturi esiġenti, li jkun hemm kwantitajiet adegwati ta’ prodotti 
għall-ħarsien tal-pjanti. 
 
Il-KESE huwa mħasseb dwar l-introduzzjoni ta’ kriterji għall-approvazzjoni għall-prodotti għall-
ħarsien tal-pjanti.Dawn it-tipi ta’ kriterji ta’ approvazzjoni għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, li 
huma bbażati biss fuq il-proprjetajiet intrinsiċi tas-sustanzi attivi tagħhom mingħajr ma jqisu la l-
użu fil-prattika u lanqas l-espożizzjoni, idgħajfu l-prinċipju li d-deċiżjonijiet għandhom jissejsu 
fuq valutazzjonijiet tar-riskju.Il-KESE ma jistax japprova din l-istrateġija, għaliex din ixxekkel 
inutilment l-innovazzjoni fir-rigward ta’ prodotti ġodda u aħjar. 
 
Il-KESE jemmen li l-introduzzjoni li ġiet proposta ta’ awtorizzazzjoni skond iż-żoni u ta’ 
rikonoxximent reċiproku tirrappreżenta l-ewwel pass fit-triq lejn armonizzazzjoni sħiħa ta’ l-
awtorizzazzjonijiet fl-Ewropa. Il-Kumitat jipproponi li l-għarfien reċiproku ta’ l-
awtorizzazzjonijiet isir possibbli bejn iż-żoni, meta l-pajjiżi (ġirien) ikollhom kundizzjonijiet 
klimatiċi u agrikoli simili. 
 
Il-KESE jappoġġja l-prinċipju ta’ valutazzjoni komparattiva tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li 
jkollhom sustanzi li jistgħu jiġu sostitwiti. Madankollu, il-Kumitat  jappella sabiex il-
valutazzjonijiet isiru inqas ta’ spiss u sabiex jiġi applikat il-perijodu normali ta’ ħarsien tad-data 
għal dawn is-sustanzi bl-għan li tinżamm ċerta volontà min-naħa ta’ l-industrija sabiex tinvesti 
f’dawn is-sustanzi u b’hekk ma tinħoloqx konġestjoni fis-settur agrikolu. 
 
Fil-fehma tal-KESE, il-proposta ma tinkludix biżżejjed inċentivi fir-rigward ta’ l-awtorizzazzjoni 
ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti għal użijiet minuri u jipproponi żewġ miżuri sabiex is-
sitwazzjoni titjieb. L-ewwelnett, tista’ tiġi introdotta sistema li permezz tagħha l-ewwel applikant 
ikun jista jibbenifika minn perijodu itwal ta’ ħarsien tad-data aktar ma jiġu inklużi użijiet minuri. 
It-tieninett, jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiffaċilita t-tfassil ta’ lista aġġornata għall-benefiċċju 
ta’ l-Istati Membri, li tistabbilixxi l-użijiet (minuri) awtorizzati kollha. 

 
− Persuna ta’ kuntatt: Is-Sinjura Yvette Azzopardi 
         (Tel : 0032 2 546 98 18 posta elettronika: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

• Skema għall-kwoti ta’ l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra 
–  Rapporteur: Is-Sur Adams (Interessi varji - UK) 
–   Reférenzi: COM(2006) 818 finali – 2006/0304 COD – CESE 801/2007 
 
 –  Punti prinċipali: 
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Il-Kumitat jilqa’ d-Direttiva proposta li toffri approċċ ikkunsidrat b’attenzjoni u pragmatiku li 
jimmodera u jikkumpensa t-tkabbir rapidu tal-volum ta’ gassijiet b’effett ta’ serra li tarmi l-
industrija ta’ l-avjazzjoni.  
 
L-integrazzjoni ta’ l-avjazzjoni fis-Sistema Ewropea ta’ l-Iskambju ta’ l-Emissjonijiet (ETS) 
potenzjalment issaħħaħ din is-sistema u tagħtiha aktar saħħa bħala mudell prinċipali għall-
ġlieda kontra l-emissjonijiet tas-CO2 fil-livell globali.  
 
Il-Kumitat jemmen li l-proposta hija realistika. Tirrikonoxxi l-qawwa tal-pressjonijiet politiċi, 
ekonomiċi u tal-konsumaturi favur il-kontinwità ta’ l-iżvilupp tal-vjaġġi u tat-trasport bl-ajru 
waqt li jintuża l-mekkaniżmu tas-suq ta’ l-ETS sabiex ikun hemm kumpens għall-wieħed mill-
impatti prinċipali esterni li jagħmel il-ħsara tas-settur ta’ l-avjazzjoni. 
 
Il-KESE jilqa’ l-inkluzjoni ta’ l-iskema fit-titjiriet kollha minn u barra l-Ewropa mill-2012 
iżda jemmen li l-limitu ta’ l-emissjonijiet - li huwa stabbilit bejn wieħed u ieħor fuq il-livell ta’ 
l-2005 - għandu jkun anqas u aktar konsistenti mal-livelli meħtieġa tas-setturi l-oħra fl-ETS. 
 
Il-Kumitat jirrikonoxxi li din hija kwistjoni kumplessa, iżda jħoss li l-proposta mhix cara 
biżżejjed u tonqos milli tippreżenta l-vantaġġi tagħha b’mod car. Il-proposta tappella, b’modi 
differenti u f’diversi livelli, lill-UE fit-totalità tagħha, lill-Istati Membri individwali, lis-setturi 
differenti ta’ l-industrija u lill-pubbliku. B’mod partikolari għandu jiġi enfasizzat il-potenzjal 
pożittiv tad-Direttiva sabiex tappoġġja u ssaħħaħ l-ETS. Huwa nnotat ukoll li hemm bżonn ta’ 
sostenn attiv u komplementari mid-dipartimenti l-oħra tal-Kummissjoni, partikolarment dawk 
responsabbli mit-Trasport, l-Enerġija u r-Riċerka. 
 

 –  Persuna ta’ kuntatt:: Is-Sinjura Annika Korzinek 
                      (Tel. : 00 32.546 80 65 –  posta elettronika: annika.korzinek@eesc.europa.eu)  
  
Skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi 
–   Reférenzi: COM(2007) 93 finali – 2007/0036 COD– CESE  
–      Persuna ta’ kuntatt: Is-Sur Jakob Andersen  
                          (Tel.: 00 32.546 92 58  – posta elettronika: jakob.andersenl@eesc.europa.eu)  

 

12. TEKNOLOĠIJI TA’ L-INFORMAZZJONI U L- 
        KOMUNIKAZZJONI 
 
Il-futur ta’ l-aċċessibilità elettronika 
–  Rapporteur:  Is-Sur Hernández Bataller (Interessi varji – ES) 
 - Referenza: Opinjoni esploratorja – CESE 810/2007 
 
–  Punti principali: 
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Fuq talba tal-Kummissjoni, il-KESE fassal din l-opinjoni esploratorja dwar il-qafas leġislattiv 
futur għall-aċċessibilità elettronika, b’enfasi partikulari fuq il-persuni mdaħħla fl-età. 
 
L-għan ġenerali huwa li jiġi identifikat tip ta’ leġislazzjoni sekondarja li għandha tifforma l-
bażi għall-UE sabiex tikseb l-objettiv ta’ soċjetà li hija kompletament inklużiva, fil-kuntest ta’ 
bidla ekonomika u soċjali mgħaġġla. 

 
Il-KESE jemmen li, minħabba l-bidliet maġġuri politiċi u soċjali li seħħew f’dawn l-aħħar 
snin, l-azzjoni komunitarja dwar l-aċċessibilità elettronika għandha ssir prijorità sabiex l-
aċċess għall-ICT ikun jista’ jiġi kkonfermat bħala dritt ċivili fi ħdan is-servizzi pubbliċi. 
 
Din l-azzjoni Komunitarja għandha tgħaqqad strument legali li jista’ jsaħħaħ il-leġislazzjoni 
attwali permezz ta’ miżuri oħra li ma jorbtux f’diversi oqsma ta’ politika, fil-kuntest tal-valur 
miżjud li jista’ jkollha l-UE. 
 
Il-KESE jenfasizza li l-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huwa fattur 
kruċjali fl-implimentazzjoni ta’ politika xierqa dwar l-aċċessibilità elettronika, billi din tista’ 
tikkontribwixxi għall-promozzjoni ta’ miżuri ta’ appoġġ, per eżempju fir-rigward tal-kodiċi 
tal-kondotta jew il-ko-regolamentazzjoni. 
  
–   Persuna ta’ kuntatt : Is-Sinjura Agota Bazsik  
                       (Tel: 00 32 2 546 86 58 – posta elettronika: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 

 
13. EDUKAZZJONI 
 
It-taghlim tul il-hajja 
Rapporteur : Is-Sur Rodriguez Garcia-Caro (Min Iħaddem – ES) 
Referenzi: COM(2006) 479 finali – 2006/0163 (COD) – CESE 806/2007 
 
Punti prinċipali: 

 
Il-Kumitat jemmen li hemm bżonn ta’ proposta li twaqqaf Qafas Ewropew għall-Kwalifiki, 
peress li trasparenza adegwata tal-kompetenzi u tal-kwalifiki tgħolli l-livell ta’ mobilità fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea u tiżgura aċċess wiesgħa u standardizzat għas-suq tax-xogħol 
Ewropew.  

 
Il-KESE jinnota li l-forma legali magħzula għall-adozzjoni tal-proposta hija r-
rakkomandazzjoni, li ma torbotx legalment, skond l-Artikolu 249 tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea. 

 
Il-KESE jemmen li hemm bżonn aktar ċarezza u sempliċità fl-indikaturi tal-mudell, 
speċjalment fejn jidħlu l-kwalifiki professjonali, sabiex ikun aktar faċli li jiftehmu mill-
pubbliku ġenerali, n-negozji u l-esperti. 
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Persuna ta’ kuntatt: Is-Sinjura Ewa Kaniewska 
          (Tel: 00 32 2 546 81 17 –  posta elettronika: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 

_____________ 


