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EDITORJAL

Għeżież qarrejja,

Qed inħarsu lejn bidu tas-sena ta’ 
ħidma mimli b’għadd ta’ prospettivi 
ġodda. Apparti minn Parlament Ewropew 
li għadu kif ġie elett, ix-xhur li ġejjin ser 
isawru l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida, 
fi lwaqt li nistgħu nilqgħu minn issa l-Pres-
ident il-ġdid tagħha Jean-Claude Juncker.

Wara l-impatt tant qawwi tal-kriżi fi nan-
zjarja u ekonomika, l-Ewropa ser ikollha 
tiff aċċja kriżi soċjali u politika li tipperi-
kola s-sisien tagħha stess. Il-prijoritajiet 
tal-ħames snin li ġejjin għandhom ikunu 
li mill-ġdid noqorbu lejn iċ-ċittadini 
Ewropej, nerġgħu niksbu l-fiduċja 
tagħhom u nagħtuhom il-ħajra li joħolmu 
dwar l-Ewropa.

Sabiex jinkiseb dan l-għan, Jean-Claude 
Juncker jixtieq li jkun il-”President tad-
djalogu soċjali”. Dan huwa appell li 
l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
laqa’ b’sodisfazzjon kbir u  aħna ser 
inwieġbuh li l-Kumitat tagħna, li huwa 
l-vuċi tas-soċjetà ċivili Ewropea, ser ikun 
sieħeb involut, forza ġenwina ta’ proposti. 
L-industrijalizzazzjoni mill-ġdid tat-terri-
torji tagħna, l-investimenti tal-ġejjieni, 
is-sistemi ta’ taħriġ kompetittiv, dawn 

huma kollha suġġetti ewlenin li għalihom aħna nappoġġjaw żviluppi konkreti abbażi 
tal-esperjenza prattika fuq il-post.

L-Ewropa teħtieġ li terġa’ tingħaqad mas-solidarjetajiet tagħha, li tagħti lura sens kollettiv 
lill-”identità Ewropea”, li tipproponi proġett ta’ futur komuni eċċitanti. Biex tagħmel dan, 
hija għandha ssegwi t-triq li nfetħet mit-Trattat ta’ Lisbona, li tagħti aktar spazju għad-
demokrazija parteċipattiva. Din hija sfi da li l-Kumitat tagħna huwa lest li jieħu fl imkien 
mal-Ewropej.

Henri Malosse,
President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
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Sena Ewropea għall-Iżvilupp 2015 – 
sabiex nispiraw sens akbar ta’ impenn

Is-sena d-dieħla, l-2015, ser tkun is-Sena 
Ewropea għall-Iżvilupp. Il-Kumitat Ekono-
miku u Soċjali Ewropew kellu rwol ċentrali 
biex jiżgura li dis-sena kruċjali għal kwistjo-
nijiet marbuta mal-iżvilupp fi l-livell tan-NU 
u dak Ewropew tingħata r-rikonoxximent li 
jistħoqqilha fl -Ewropa kollha.

L-għan globali tas-Sena Ewropea għall-
Iżvilupp (EY2015DEV) ser ikun li “tispira”, 
tissensibilizza u tinvolvi għadd akbar ta’ 
Ewropej, partikolarment dawk żgħażagħ, 
f’attivitajiet marbutin mal-iżvilupp, b’en-
fasi fuq is-solidarjetà u l-ġustizzja globali, 
id-drittijiet tal-bniedem u l-għoti tas-setgħa 
lin-nisa. Għan ieħor huwa dak li ċ-ċittadini 
jiġu involuti fi t-tfassil tal-aġenda għal wara 
l-2015.

L-idea tnediet fl-2011 mill-membru tal-
KESE Andris Gobiņš – li diġà kien attiv fi  
kwistjonijiet marbutin mal-iżvilupp f’art 
twelidu, il-Latvja – bil-kooperazzjoni tal-
Konfederazzjoni Ewropea tal-NGOs għall-
Għajnuna u l-Iżvilupp (CONCORD) u l-KESE. 
Huma ħabirku biex jiksbu l-appoġġ tal-
Kumitat tar-Reġjuni tal-UE, il-Kummissarju 
Ewropew għall-Iżvilupp, Andris Piebalgs, 
u l-Parlament Ewropew.

Din il-ħidma wasslet biex il-President 
tal-KESE ta’ dak iż-żmien, Staff an Nilsson, 
u l-President tal-PE, Martin Schulz, jiktbu 
flimkien lill-President tal-Kummissjoni, 
José Manuel Barroso, u jħeġġuh jaċċetta 
l-proposta b’mod urġenti. It-tweġiba 

kienet pożittiva – u r-riżultat magħruf sew. 
F’Diċembru 2013, il-KESE adotta l-Opin-
joni proprja tiegħu biex jesprimi l-appoġġ 
tiegħu għas-Sena Ewropea għall-Iżvilupp 
(2015): l-ewwel Sena Ewropea li tiffoka 
wkoll fuq l-azzjoni esterna, lil hinn mill-
fruntieri tal-UE.

“Naħseb li din l-inizjattiva hija eċċellenti,” 
qal is-Sur Gobiņš. “Bl-ebda mod m’jien 
xi ċelebrità: jiena persuna ordinarja, 
rappreżentant tas-soċjetà ċivili minn Stat 
Membru żgħir li, sa ftit taż-żmien ilu, hu 
stess kien jirċievi l-għajnuna, iżda bis-
saħħa ta’ appoġġ sostanzjali min-naħat 
kollha, b’mod partikolari l-Konfederazzjoni 
CONCORD, din l-inizjattiva issa saret realtà.”

“Is-soċjetà ċivili se tkun involuta bil-kbir 
għax l-idea oriġinarjament minn hemm 

ġiet,” ikkonfermat Stina Soewarta, Kap 
tal-Unità tal-Informazzjoni tad-DĠ DEVCO 
fi ħdan il-Kummissjoni Ewropea. “L-idea 
li jkun hemm Sena Ewropea mingħajr is-
sehem tas-soċjetà ċivili ma tagħmilx sens.” 
Ser ikun hemm attivitajiet kemm fi l-livell 
tal-UE kif ukoll dak nazzjonali, u s-soċjetà 
ċivili diġà hija involuta fl -organizzazzjoni 
tagħhom. Pereżempju, f’Ġunju, ‘il fuq minn 
300 Ewropew ġew Brussell biex jiddiskutu 
kif jistgħu jikkomunikaw il-messaġġ dwar 
il-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Il-firxa 
wiesgħa ta’ msieħba se tħaddan persuni 
fi l-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

L-UE u l-Istati Membri tagħha huma l-akbar 
donaturi dinjin ta’ għajnuna għall-iżvilupp, 
u  jipprovdu iżjed minn nofs l-għajnuna 
uffiċjali fil-livell dinji (EUR  53 biljun 
fl -2011). Stħarriġ li sar fl -2012 wera li 85% 
tal-Ewropej jemmnu li huwa importanti 
li tingħata għajnuna lill-persuni fi l-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw, u din iċ-ċifra ftit li xejn 
inbidlet minkejja l-kriżi ekonomika. Iżjed 
minn kwart tal-Ewropej jikkontribwixxu 
mid-dħul tagħhom stess.

Minkejja li sar ċertu progress, is-sena 
d-dieħla mhux ser jintlaħqu l-Għanijiet 
ta’ Żvilupp tal-Millennju kollha. “L-aġenda 
l-ġdida għal wara l-2015 dwar strateġija 
globali għall-iżvilupp għandha tinkludi 
impenji iżjed b’saħħithom u  iżjed kon-
kreti”, insista s-Sur Gobiņš, “u għandhom 
jimpenjaw ruħhom mhux biss il-gverni-
jiet, iżda kull min jista’ jikkontribwixxi għal 
dinja aħjar.” Huwa osserva li l-individwi 
għandhom responsabbiltà personali għal 
konsum sostenibbli u  trattament ġust. 
“Neħtieġu l-appoġġ favur bidla ġenwina. 
Dik hija l-ħolma tagħna, u  issa ninsabu 
kemxejn eqreb biex isseħħ.” ●

Ekonomija iktar b’saħħitha għal Ewropa iktar b’saħħitha
Il-mexxejja l-ġodda tal-Ewropa jeħtieġ li 

jieħdu azzjoni sabiex jikkompletaw l-Unjoni 
Ekonomika u Monetarja (EMU) skont opin-
joni tal-KESE li ġiet adottata matul il-500 
sessjoni plenarja tiegħu. Permezz ta’ strut-
tura ta’ governanza ekonomika iktar sħiħa 
l-Ewropa ser tkun tista’ tagħti spinta ġdida 
lill-ġlieda tagħha kontra l-istaġnazzjoni 
u l-qgħad.

“L-UEM, li għadha lura mit-tkomplija 
tagħha, hija indispensabbli sabiex inkunu 
nistgħu nergħu nibnu l-fi duċja fi l-proġett 
Ewropew u nagħmluh sostenibbli”, fi l-kliem 
ta’ Joost van Iersel (il-Pajjiżi l-Baxxi, Grupp 
ta’ Min Iħaddem), wieħed miż-żewġ relaturi 
tal-opinjoni.

L-ewwel pass tal-UE għandu jkun li tniedi 
patt ġenwin għat-tkabbir, l-impjieg 
u l-istabbiltà mibni fuq implimentazzjoni 
mtejba tal-leġislazzjoni attwali u mmexxi 
mill-investiment, kemm pubbliku kif ukoll 
privat. It-tieni pass, billi fi l-kriżi ħarġu fi d-
dieher id-dgħufi jiet tal-istruttura tal-EMU 
nnifi sha, il-KESE ppreżenta pjan ta’ rotta 

Andris Gobiņš, membru tal-KESE
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L-Osservatorju tas-Suq tax-Xogħol tal-KESE 
għamel studju fi l-Greċja, il-Kroazja, l-Italja, l-Aws-
trija, is-Slovakkja u l-Finlandja sabiex jirrapporta 
dwar l-implimentazzjoni tal-politiki tal-impjieg 
taż-żgħażagħ tal-UE f’dawk il-pajjiżi. Għalkemm is-
sitwazzjoni tvarja minn post għal ieħor, u l-qgħad 
fost iż-żgħażagħ ivarja minn 58.3 % fi l-Greċja għal 
9.2 % fl -Awstrija, hemm soluzzjonijiet komuni għall-
Istati Membri kollha tal-UE.

Il-kooperazzjoni bejn l-imsieħba soċjali, l-organiz-
zazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-awtoritajiet pubbliċi 
tista’ tgħin fit-tfassil ta’ politiki effikaċi dwar 
l-impjieg taż-żgħażagħ, kif muri mill-Awstrija 
u l-Finlandja. “Il-partijiet interessati jistgħu jġibu 
valur miżjud ġenwin lill-politiki taż-żgħażagħ, 

għaliex jafu u jgħixu r-realtajiet tas-suq tax-xogħol. 
Din il-verifi ka tar-realtà tas-soċjetà ċivili hija indis-
pensabbli”, tinnota Christa Schweng (Awstrija, 
Grupp ta’ Min Iħaddem), President tal-Osservatorju 
tas-Suq tax-Xogħol.

Proporzjon sinifi kanti tal-istudju huwa ddedikat 
għal analiżi tal-implimentazzjoni tal-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ.

Imnedija fl-2013, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ 
tiżgura li ż-żgħażagħ kollha taħt il-25 sena jingħataw 
off erta konkreta, ta’ kwalità xierqa fi  żmien 4 xhur 
minn meta jispiċċaw l-edukazzjoni formali jew isiru 
qegħda. L-off erta tista’ tkun impjieg, apprendistat, 
taħriġ, jew edukazzjoni ulterjuri, u għandha tkun 
adattata għal kull sitwazzjoni u bżonn individwali. 
L-istudju jikkonkludi li, jekk implimentata kif sup-
post, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ għandha poten-
zjal sinifi kanti biex twassal għal riformi strutturali. 
Pereżempju, xi sistemi nazzjonali tal-edukazzjoni 
jistgħu jkunu allinjati aħjar mal-ħtiġijiet tas-suq 
tax-xogħol sabiex jagħtu liż-żgħażagħ il-ħiliet li 
l-kumpaniji jitolbu. “Il-partijiet interessati fi l-Greċja, 
l-Italja u  l-Kroazja kollha qed jappoġġjaw iktar 
taħriġ fuq il-post tax-xogħol u taħriġ aħjar kif ukoll 
iżjed rabtiet bejn l-edukazzjoni u l-intrapriżi. Dan 
huwa b’mod ċar pass wieħed ‘il quddiem”, qalet 
is-Sinjura Schweng.

Il-5 miljun żagħżugħ u  żagħżugħa qegħda fl-
Ewropa kollha jiffaċċjaw varjetà ta’ sitwazzjoni-
jiet u dan jiġġustifika approċċ imfassal apposta, 
ippjanat b’attenzjoni, maqbul mal-partijiet 
interessati u  adattat għaċ-ċirkostanzi nazzjo-
nali. (cad) ●

għat-tkomplija tal-EMU sabiex tiġi żgurata prestazzjoni ekonomika 
sostenibbli u bilanċjata u jiġu evitati kriżijiet futuri. Pjan ta’ rotta bħal 
dan, immirat lejn il-leġislatura Ewropea ġdida, għandu jkun ibbażat 
fuq erba’ pilastri magħmula minn suq Ewropew kompletament inte-
grat, strumenti għaż-żieda tal-kompetittività, konverġenza ekono-
mika u solidarjetà Ewropea u miżuri li jindirizzaw l-eff etti soċjali 
tal-aġġustament ekonomiku u jtejbu l-leġittimità demokratika 
tal-UE u tal-istituzzjonijiet fi ż-żona tal-euro.

“’Dak li għandhom bżonn malajr iċ-ċittadini huwa pjan Ewropew 
għall-investiment fi t-tkabbir u l-impjiegi mingħajr żieda fi d-dejn 
nazzjonali. M’hemmx iktar kliem fi eragħ jew testi twal mingħajr 
proposti konkreti,” qal ir-relatur Carmelo Cedrone (Italja, Grupp 
tal-Ħaddiema) li jixtieq li dawn it-temi jkunu fuq quddiem fuq 
l-aġenda tal-UE.

L-opinjoni tenfasizza l-bżonn ta’ integrazzjoni soċjali u politika iktar 
b’saħħitha u eff fettiva bejn il-pajjiżi tal-UE, prerekwiżit sabiex titwas-
sal risposta għall-istennijiet taċ-ċittadini fejn jidħlu kwalità tal-ħajja 
u prosperità. Hija tikkonkludi li sens ta’ appartenenza u impenn tas-
soċjetà ċivili fl -Istati Membri huwa kruċjali sabiex tinkiseb ekonomija 
Ewropea iktar b’saħħitha. (cad/aa) ●

Il-qgħad fost iż-żgħażagħ – 
stħarriġ f’sitt pajjiżi

Taħlix ikel, tih lil min għandu bżonn!

Is-soċjetà ċivili bħala produttur attiv tal-enerġija rinnovabbli

Il-Kummissjoni Ewropea adottat miri ġenerali għall-
pakkett tal-2030 dwar il-klima u l-enerġija, u trid li, fost 
aff arijiet oħra, sehem l-enerġija rinnovabbli fi t-taħlita 
tal-enerġija jiżdied minn 14% (2012) għal 27% (2030). 
Il-KESE japprova dan il-għan, iżda fl -istess ħin jappella 
għal miri speċifi ċi fi l-livell tal-Istati Membri.

Madanakollu, l-istabbiliment ta’ miri waħdu mhux ser 
ikun biżżejjed biex iwassal għall-azzjoni meħtieġa; il-
bidliet strutturali għas-sistema tal-enerġija jridu jkunu 
appoġġjati minn leġislazzjoni adegwata. L-isfi di tal-
klima u l-enerġija jistgħu jiġu indirizzati biss jekk anke 
l-produtturi ż-żgħar jiġu pprovduti bil-kundizzjonijiet 
li jeħtieġu biex il-proġetti ta’ enerġija rinnovabbli 
tagħhom jirnexxu. Billi jżomm dan l-għan f’moħħu, 

il-KESE qabad it-triq biex jevalwa l-kundizzjonijiet li 
jagħtu l-opportunità liċ-ċittadini u lill-komunitajiet 
jiżviluppaw inizjattivi proprji tal-enerġija rinnovabbli.

Iċ-ċittadini, il-bdiewa, il-kooperattivi, l-intrapriżi ż-żgħar 
u ta’ daqs medju fi l-livell lokali u reġjonali, kif ukoll il-
komunitajiet kienu dawk li kkontribwew għas-suċċess 
tal-Energiewende fi l-Ġermanja, fejn sehem l-enerġija 
rinnovabbli żdied minn 6% għal kważi 25% f’għaxar 
snin biss. Huma jirrappreżentaw ukoll aktar minn nofs 
l-investiment kollu li sar fi s-settur. Barra minn hekk, 
l-istudji wrew li meta l-produtturi ż-żgħar jibdlu l-fj uwils 
fossili bl-enerġija rinnovabbli, dan iwassal għal żieda 
netta partikolarment kbira fl -għadd ta’ impjiegi.

Anke minħabba l-investiment enormi min-naħa 
tal-Ġermanja, l-ispejjeż tal-produzzjoni tal-enerġija 
mir-riħ u mix-xemx naqsu konsiderevolment, u Stati 
Membri oħra issa jistgħu jgawdu minn dawn l-ispejjeż 
orħos. Apparti l-vantaġġi ambjentali u ż-żieda fl -indi-
pendenza enerġetika, dan ifisser li huwa loġiku li 
għandha tiġi appoġġjata ż-żieda fi l-produzzjoni tal-
enerġija rinnovabbli, speċjalment meta tkun ġejja 
minn investituri żgħar.

Is-sejbiet tal-istudju tal-KESE ser jiġu ppreżentati f’konfe-
renza fi  Brussell li ser issir fl -għodwa tas-17 ta’ Settem-
bru (għal aktar tagħrif żuru http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.sdo-observatory-red). (nq/sma) ●

Christa Schweng, president tal-LMO

Żewġ relaturi tal-opinjoni dwar l-ikkompletar tal-UME: Joost van Iersel, 
president tas-Sezzjoni Speċjalizzata għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja 
u l-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali (ECO) u Carmelo Cedrone, membru tal-KESE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) 
fl imkien mal-Federazzjoni Ewropea ta’ Banek tal-Ikel 
(FEBA) organizzaw konferenza dwar “Id-donazzjoni 
tal-ikel, niġġieldu l-faqar tal-ikel u nindirizzaw il-ħela 
tal-ikel” fi s-7 ta’ Lulju fi  Brussell.

79 miljun ċittadin tal-UE jgħixu taħt il-linja tal-faqar 
u 16-il miljun jiddipendu fuq l-għajnuna ali-
mentari minn istituzzjonijiet tal-karità, filwaqt li 
89 miljun tunnellata ta’ ikel jinħela. Il-Pres-
ident tal-KESE Henri Malosse jemmen li dan huwa att 
kontra l-umanità: “Soċjetà li taħli terz tal-ikel li jista’ 
jittiekel filwaqt li tant nies qed ibatu mill-ġuħ ma 
tistax tissejjaħ umana.” Huwa fakkar l-Ewropa dwar 
ir-responsabbiltà tagħha biex iġġib fi  tmiemha din 
is-sitwazzjoni mhux aċċettabbli.

Għalkemm ħafna kumpaniji u individwi huma lesti 
jagħtu l-ikel żejjed, ostakli leġislattivi u prattiċi – li 
huma diff erenti minn Stat Membru għal ieħor – iwa-
qqfu b’mod attiv li dawn jagħmlu hekk.

Regoli iktar ċari sabiex jiġi 
faċilitat l-għoti ta’ ikel

Matul il-konferenza, Bio by Deloitte ppreżentat 
ir-riżultati ta’ studju kkummissjonat mill-KESE li 
ff oka fuq l-ostakli u l-aħjar prattiki fi r-rigward 
tal-għoti tal-ikel. Diġà jeżistu eżempji tajbin ta’ 
leġislazzjoni u prattiki li jiff aċilitaw l-għoti ta’ 
ikel fl -Ewropa – sempliċiment iridu jiġu intro-
dotti fi l-pajjiżi kollha. Hija meħtieġa gwida 
madwar l-UE dwar strumenti fiskali, 
il-ġerarkija tal-użu tal-ikel, ir-respon-
sabbiltà u d-durabilità tal-ikel. “L-istudju 
jirrappreżenta bażi ta’ valur għall-passi kruċjali 
li jmiss sabiex l-għoti tal-ikel ikun iżjed faċli 
filwaqt li tiġi garantita s-sigurtà tal-ikel. Issa 
rridu nieħdu azzjoni fi l-livell tal-UE”, qal Yves 
Somville (il-Belġju, Grupp ta’ Interessi Varji). Il-
KESE issa se jaħdem biex jimplimenta r-riżultati 
tal-istdju – permezz ta’ inizjattivi leġislattivi fi l-
livell tal-UE tal-Istati Membri u billi jsiru sforzi 

favur l-implimentazzjoni ta’ 
miżuri speċifi ċi.

Il-banek tal-ikel 
huma atturi ewlenin

Il-banek tal-ikel jaqdu rwol 
kruċjali fil-proċess tal-għoti 
tal-ikel, jiġbru l-ikel mid-dona-
turi (produtturi, distributuri, 

bejjiegħa tal-ikel u  individwi) u  jiddistribwixxu 
mill-ġdid dan l-ikel lill-NGOs u lis-servizzi soċjali li 
jappoġġjaw dawk l-iżjed fi l-bżonn. (sma) ●

President tal-KESE Henri Malosse ma’ Manuela Gheoldus 
u Clementine O’Connor minn BIO by Deloitte, Angela Frigo, 
Banco Alimentare, Yves Somville, relatur tal-KESE dwar 
il-ħela tal-ikel, Igor Šarmír, membru tal-KESE, grupp ta’ 
ħidma dwar il-ħela tal-ikel, Thomas Pocher, membru ta’ E. 
Leclerc u fundatur ta’ Greentag, u Etienne Rubens, Komosie – 
Federazzjoni tal-Intraprendituri Ambjentali fl -Ekonomija Soċjali

Il-parteċipazzjoni tal-KESE fl -ewwel 
konferenza nazzjonali dwar l-ekonomija 
ċirkolari f’Pariġi

Fil-kuntest tal-attivitajiet marbutin mal-inizjattiva “Going local”, 
membru tal-KESE, is-Sur Thierry Libaert (Franza, Grupp ta’ Inte-
ressi Varji) ippreżenta l-ħidma tal-KESE dwar il-ġlieda kontra 
l-obsolenza ppjanata matul l-ewwel konferenza nazzjonali 
dwar l-ekonomija ċirkolari li saret f’Pariġi fi s-17 ta’ Ġunju 2014. 
Il-preżentazzjoni tiegħu saret waqt workshop dwar “mudelli 
ekonomiċi ġodda bbażati fuq it-tul tal-ħajja tal-prodotti” u per-
mezz tagħha għarraf lil pubbliku wiesa’, magħmul minn persuni 
responsabbli għat-teħid ta’ deċiżjonijiet ekonomiċi u politiċi, dwar 
il-ħidma tal-KESE. L-Opinjoni “Favur konsum aktar sostenibbli: 
it-tul tal-ħajja tal-prodotti industrijali u t-tiġdid tal-fi duċja per-
mezz tal-informazzjoni tal-konsumaturi” (relatur: Thierry Libaert 
u  korelatur: Jean-Pierre Haber) hija l-ewwel test Ewropew li 
jindirizza l-ġlieda kontra l-obsolenza ppjanata. L-ewwel forum 
Ewropew dwar l-obsolenza ppjanata ser isir fis-sede tal-KESE 
fi s-17 ta’ Ottubru 2014. (ab) ●

GOING LOCAL

“Il-partijiet interessati fi l-
Greċja, l-Italja u l-Kroazja kollha 
qed jappoġġjaw iktar taħriġ 
fuq il-post tax-xogħol u taħriġ 
aħjar kif ukoll iżjed rabtiet bejn 
l-edukazzjoni u l-intrapriżi. Dan 
huwa b’mod ċar pass wieħed ‘il 
quddiem.”

“79 miljun ċittadin tal-UE 
jgħixu taħt il-linja tal-faqar u 16-il 
miljun jiddipendu fuq l-għajnuna 
alimentari minn istituzzjonijiet 
tal-karità, fi lwaqt li 89 miljun 
tunnellata ta’ ikel jinħela.”
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IS-SESSJONI PLENARJA FIL-QOSOR

Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti

Il-KESE jilqa’ l-Istrateġija ġdida tal-UE għall-Foresti. 
Fid-dawl ta’ żieda fi l-pressjoni u theddid għall-foresti 
kif ukoll bosta politiki settorjali u regoli assoċjati tal-
UE li jolqtu l-foresterija u l-foresti hemm bżonn kbir 
ta’ strateġija ġdida. Il-KESE għalhekk iħeġġeġ kemm 
lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Istati Membri jiżguraw li 
l-Istrateġija tiġi implimentata b’mod eff ettiv u effi  ċjenti 
u  li jkomplu bin-negozjati tagħhom sabiex jilħqu 
kunsens dwar ftehim legalment vinkolanti dwar il-
Foresti fl -Ewropa. (hb) ●

Votazzjoni – favur: 111, kontra: 0, astensjonijiet: 5.

Soċjetà Diġitali

Din l-Opinjoni fuq inizjattiva proprja iff ukat fuq żewġ 
aspetti prinċipali. L-ewwel aspett kopra t-tnaqqis tad-
”distakk diġitali”, iż-żieda tal-preżenza tan-nisa fis-
soċjetà diġitali, il-promozzjoni tal-aċċess għall-ICTs 
u għajnuna speċifi ka lil dawk li għandhom diffi  kulta-
jiet fi l-qasam tat-tagħlim. Il-KESE jixtieq li jara miżuri 
mifruxa fl -UE kollha li jiżguraw li n-nies b’diżabilità 
jkollhom aċċess u jgawdu minn kundizzjonijiet ugwali 
fejn jidħlu t-teknoloġiji l-ġodda. It-tieni aspett, l-aċċess 
għall-impjieg u l-inklużjoni diġitali jinvolvi l-kisba ta’ 
fehim aħjar tal-aspetti diġitali fl -impjieg. (hb) ●

Votazzjoni – favur: 128, kontra: 0, astensjonijiet: 0.

Il-fi nanzjament kollettiv 
fl -Unjoni Ewropea

Il-finanzjament kollettiv huwa wieħed mill-mudelli 
fi nanzjarji ġodda li qed jgħinu dejjem aktar lill-impriżi 
li għadhom jibdew biex ikomplu javvanzaw u jikkontri-
bwixxu fi l-bini ta’ ekonomija soċjali tas-suq pluralistika 
u reżiljenti. Il-KESE jilqa’ l-Komunikazzjoni tal-Kummiss-
joni u jenfasizza t-tkabbir potenzjali tal-fi nanzjament 
kollettiv fl -UE bħala sors alternattiv ta’ fi nanzjament. 
Huwa jenfasizza wkoll li l-SMEs jiddependu mis-self 
bankarju u din hija sitwazzjoni li ser tissokta minke-
jja li hemm sorsi alternattivi, li mhux dejjem huma 
aċċessibbli faċilment. Għalhekk, il-finanzjament 
kollettiv għandu jiġi rikonoxxut b’mod speċifi ku fi l-
leġislazzjoni tal-Istati Membri bħala l-forma ġdida ta’ 
patroċinju li hu. (hb) ●

Votazzjoni – favur: 195, kontra: 1, astensjonijiet: 5.

Integrazzjoni msaħħa tal-UE hija 
prerekwiżit għal enerġija affordabbli

DALWAQT FIL-KESE

“Koordinazzjoni u  kooperazzjoni Ewropej 
huma indispensabbli kemm sabiex il-prezzijiet 
jibqgħu stabbli kif ukoll biex niżguraw il-prov-
vista tal-enerġija tagħna”, qal Stephane Buff etaut 
matul il-konferenza dwar ‘Il-Ġlieda kontra ż-żieda 
fi l-prezzijiet tal-enerġija: koordinazzjoni, Ewropiz-
zazzjoni, parteċipazzjoni’, li organizza l-Kumitat 
Ekonomiku u  Soċjali Ewropew (KESE) fi Brussell 
f’Ġunju. Il-partijiet interessati kollha li pparteċipaw 
qablu ferm miegħu iżda dan il-punt għadu ma ġiex 
rikonoxxut b’mod sħiħ mill-Istati Membri tal-UE kol-
lha. Il-parteċipanti tal-konferenza lmentaw li l-impli-
mentazzjoni tal-politika tal-enerġija tal-Ewropa 
nieqsa mill-koerenza u l-koordinazzjoni.

Djalogu dwar l-Enerġija Ewropea – 
kompitu importanti għall-
Kummissjoni l-ġdida

Minkejja li kien hemm xi żviluppi pożittivi bħal 
ma huma l-Gruppi ta’ Koordinazzjoni Gass u Elet-
triku u n-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni tal-Elettriku (ENTSOE) 
u tal-Gass (ENTSOG), il-ħidma ta’ dawn il-gruppi 
tibqa’ frammentata. “Il-politika tal-enerġija, tal-
klima u dik industrijali għandhom ikunu allinjati 
aħjar u bbażati fuq żviluppi teknoloġiċi realistiċi 
u  data statistika,” enfasizza Pierre-Jean Coulon 
(Grupp tal-Ħaddiema).

Barra minn hekk l-involviment tas-soċjetà ċivili 
huwa essenzjali sabiex jiġi żgurat li l-pubbliku 
jilqa’ iktar it-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju. “Nitolbu pro-
gramm mifrux, ambizzjuż u koordinat ta’ impenn 
u  involviment pubbliku  – Djalogu ġenwin dwar 
l-Enerġija Ewropea. Dan jippermetti li fl-Istati 
Membri kollha u bejniethom issir konverżazzjoni 
bbażata fuq l-azzjoni, u li dawk li jfasslu l-politika 

jirċievu l-kontribut neċessarju,” qal Richard Adams 
(Renju Unit, Grupp ta’ Interessi Varji), ir-relatur tal-
Opinjoni dwar “Nistħarrġu l-bżonnijiet u l-mezzi 
għall-involviment u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku 
fil-qasam tal-politika tal-enerġija”. Il-KESE qed 
ikompli għaddej bl-isforzi tiegħu sabiex jikkonvinċi 
lill-Kummissjoni Ewropea l-ġdida tieħu pożizzjoni 
mexxejja biex tistabbilixxi din il-kollaborazzjoni 
kritika. (sma) ●

Mill-10 ta’ Settembru li ġej u tul ix-xahar kollu ta’ wara, il-bidu 
tas-sena ta’ ħidma ser jiddi bid-dija kollha tas-sajf permezz 
tax-xogħlijiet li nġabru fl imkien għall-wirja “Made in 
Italy. Kuluri ta’ Dario Brevi”. Bħala parti mis-semes-
tru tal-presidenza Taljana tal-Kunsill, din il-wirja 
ser toffri l-opportunità biex niltaqgħu ma’ 
wieħed mill-atturi l-aktar popolari fuq il-
livell internazzjonali tal-arti kontemporanja 
u d-disinn, li jirrifl etti espressjoni kemm 
ġdida kif ukoll oriġinali, fi lwaqt li jiġbor 
fi l-qosor l-għarfi en tal-passat tal-ogħla 
tradizzjoni Taljana.

Fil-pitturi tiegħu bl-akriliku fuq l-MDF 
(medium density fi bre), fl -istallazzjonijiet 
u l-iskulturi tiegħu, nistgħu nilmħu b’mod 
ċar il-werriet tal-Futuristi, dawk l-imgħallma 
li kienu fost l-aktar awdaċi tas-seklu għoxrin, 
li riedu jirrikreaw kollox taħt is-sinjal tal-arti: 
Dario Brevi għandu l-istess spirtu iżda wkoll l-iro-
nija u l-aspett ta’ eżerċizzji ta’ gost tagħhom. Huwa 

għandu mod uniku kif jikkomunika permezz ta’ sinteżi perfetta 
ta’ forom u kuluri, messaġġi kumplessi relatati mal-kwis-

tjonijiet kontemporanji l-aktar preżenti, u jaf jagħmel 
dan mingħajr xinxilli, billi jżomm b’mod konsistenti 

kompliċità daħkana mal-viżitatur, għaliex fl -armo-
nija tad-dimensjoni artistika nirrifl ettu l-aħjar 

meta nkunu fl imkien.

Made in Italy. Kuluri ta’ Dario Brevi, bini JDE, 
il-Foyer tas-sitt sular, mill-10 ta’ Settembru 
sal-10 ta’ Ottubru 2014.

Il-wirja ser tkun aċċessibbli għall-
pubbliku mit-Tnejn sal-Ħamis mid-9 a.m. 
sal-5.30 p.m., u l-Ġimgħa mit-8.30 a.m sat-

3.30 p.m.

Huwa obbligatorju li l-persuni li m’għandhomx 
il-baġġ ta’ aċċess jirreġistraw minn qabel 

(events@eesc.europa.eu). ●

Wirja “Made in Italy”

X’opportunitajiet ta’ żvilupp tipprovdi s-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) għall-Ewropa?

Fit-2 ta’ Ottubru, il-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE ser imexxi diskussjoni 
dwar l-opportunitajiet li ġġib magħha s-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ 
u ta’ Investiment. L-avveniment ser jagħmel parti mill-Forum Ewropew għal 
Ideat Ġodda li ser isir f’Sopot, il-Polonja.

“Id-dibattitu f’Sopot ikompli jibni fuq il-ħidma tal-KESE dwar it-TTIP, li bdiet 
bl-Opinjoni tagħna adottata f’Ġunju,” spjega Jacek Krawczyk, President 
tal-Grupp ta’ Min Iħaddem u relatur għall-Opinjoni tal-KESE dwar it-TTIP.

Fost affarijiet oħra, il-parteċipanti se jiddiskutu s-suġġetti li ġejjin: liema 
aspetti tal-ftehim bejn l-Istati Uniti u  l-UE joffru l-akbar opportunitajiet 
u sfidi għall-intrapriżi Ewropej u kif nistgħu nibbenifikaw mit-TTIP biex 
negħlbu l-kriżi, innaqqsu l-qgħad u nagħmlu l-ekonomija Ewropea iżjed 
kompetittiva?

Il-membri tal-panel jinkludu lil Markus Beyrer, direttur ġenerali ta’ Busines-
sEurope; Tim Bennett, direttur ġenerali tat-Trans-Atlantic Business Council; 
Peter Chase, viċi president għall-Ewropa tal-Kamra tal-Kummerċ tal-Istati 
Uniti u Jacek Krawczyk, president tal-Grupp ta’ Min Iħaddem. (lj) ●

© Dario Brevi – “Grazie al cielo, 2014”
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Il-KESE Info tiġi ppubblikata disa’ darbiet fi s-sena matul is-sessjonijiet plenarji tal-KESE.

Il-verżjonijiet stampati tal-KESE Info bil-Ġermaniż, Ingliż u Franċiż jistgħu jinkisbu b’xejn mis-
servizz tal-Istampa tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Il-KESE Info hija disponibbli wkoll bi 23 lingwa f’verżjoni PDF mis-sit tal-internet tal-Kumitat:

URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

Il-KESE Info ma tistax titqies bħala r-rapport uffi  ċjali tal-ħidmiet tal-KESE; għal dawn, 
jekk jogħġbok irreferi għall-Ġurnal Uffi  ċjali tal-Unjoni Ewropea jew għal pubblikazzjonijiet 
oħrajn tal-Kumitat.

Ir-riproduzzjoni hija permessa jekk KESE Info titniżżel bħala s-sors u tintbagħat kopja lill-editur.

Numru ta’ kopji stampati: 12 310 kopji.

Ħarġa li jmiss: Ottubru 2014.

Il-Kumitat editorjali:
Béatrice Ouin – rappreżentanta tal-membri tal-KESE 
fi l-Kumitat Editorjali (Grupp tal-Ħaddiema, FR)
Peter Lindvald-Nielsen (pln)
Henry Borzi (hb)

Editur:
Agata Berdys (ab)

Il-kontributuri għal din l-edizzjoni huma:
Alexander Alexandrov (aa)
Caroline Alibert Deprez (cad)
Georges-Henry Carrard (ghc)
Henry Borzi (hb)
Laure Limousin (ll)

Leszek Jarosz (lj)
Milen Minchev (mm)
Silvia M. Aumair (sma)
Michela Scolaro (ms)
Quental Nuno (nq)

Indirizz:
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Bini Jacques Delors, 99 Rue Belliard/
Belliardstraat, B-1040 Brussell, il-Belġju
Tel. (+32 2) 546.94.76
Faks (+32 2) 546 97 64
Indirizz elettroniku: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

Iż-żgħażagħ jagħżlu l-prijoritajiet għall-Ewropa!

Matul il-500 sessjoni plenarja tal-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) tad-9 
ta’ Lulju 2014, delegazzjoni ta’ ħames stu-
denti mill-avveniment L-Ewropa Tiegħek, 
Leħnek! (YEYS) ippreżentaw u ddefendew 
il-prijoritajiet tagħhom għall-ġejjieni tal-
Ewropa, quddiem udjenza ta’ madwar 
500 politiku, membri tal-KESE u tal-persunal, 
kollha jisimgħu b’attenzjoni. Il-ħames stu-
denti ta’ livell post-sekondarju pparteċipaw 
fl -edizzjoni tal-2014 ta’ L-Ewropa Tiegħek, 
Leħnek! li saret fi  Brussell mis-26 sat-28 ta’ 
Marzu 2014. Għal darb’oħra ġew Brussell 
biex isemmgħu leħinhom.

L-inizjattivi magħżula mill-istudenti bħala 
l-prijoritajiet tagħhom kienu:

 ● L-ugwaljanza fl -edukazzjoni

Theseas Efstathopoulos (Ċipru),  l i 
ppreżenta din l-inizjattiva enfasizza li 
l-aċċess għal edukazzjoni tajba għal 
kulħadd huwa fundamentali għall-impjiegi, 
it-tkabbir u l-prosperità. Il-gvernijiet iridu 
jirrikonoxxi li l-futur ta’ soċjetà jiddipendi 
fuq il-parteċipazzjoni ta’ żgħażagħ li huma 
edukati b’mod adatt; inkella t-tama għal 
ugwaljanza se tibqa’ biss ħolma!

 ● It-tagħlim tal-lingwi jiġi 
żviluppat aktar

Skont  d in  l - in iz jatt iva ,  l i  k ienet 
i p p r e ż e n t a t a  m i n n  J a k o b  W e i s s 

(il-Ġermanja), l-edukazzjoni hija prijorità. 
Huwa enfasizza l-importanza li wieħed 
ikun jaf diversi lingwi sabiex ikun jista’ 
jikkomunika u jirrelata u jempatizza ma’ 
ċittadini Ewropej oħra. Konsegwente-
ment, huwa enfasizza l-valur tat-tagħlim 
ta’ lingwi barranin fl-iskejjel minn età 
żgħira sabiex tiġi stabbilita bażi tajba 
għall-mobilità u l-iskambju ta’ programmi 
bejn pajjiżi Ewropej.

 ● Ir-riċerka u l-innovazzjoni

Din l-inizjattiva kienet ippreżentata minn 
Anna Gletthofer (l-Awstrija) Hija enfasiz-
zat il-fatt li għandna biss pjaneta waħda 
u  għaldaqstant, irridu nieħdu ħsiebha! 
Ir-riċerka dwar l-enerġija rinnovabbli 
u r-riċiklaġġ se tippermetti li nsibu modi 
innovattivi kif nipproteġu l-ambjent 
tagħna u nassiguraw li l-pjaneta tagħna 
tkun post san fejn ngħixu, li huwa ta’ 
importanza vitali għal ħajjitna, saħħitna 
u s-soppravivenza tagħna.

 ● Ir-rikonoxximent tal-esperjenza 
ta’ xogħol, tkun xi tkun il-forma 
u t-tul ta’ żmien tagħha

Din l-inizjattiva kienet ippreżentata minn 
Karin Olofsson (l-Isvezja). Hija rrimarkat 
li żieda fi l-qgħad taż-żgħażagħ x’aktarx 
hija l-problema l-iżjed importanti li qed 
tiffaċċja l-UE. Konsegwentement, din 

l-inizjattiva tappella lill-UE biex tikko-
ntribwixxi lejn l-iżgurar ta’ edukazzjoni 
eff ettiva, jiġifi eri li tipprovdi edukazzjoni 
biss f’dawk l-oqsma fejn huma meħtieġa 
l-ħiliet, li tappoġġja intrapriżi li jagħtu liż-
żgħażagħ esperjenza ta’ xogħol u tgħin 
lill-gvernijiet nazzjonali joħolqu impjiegi 
ġodda għaż-żgħażagħ.

 ● Il-ħolqien ta’ opportunitajiet 
ugwali

Din l-inizjattiva li kienet ippreżentata minn 
Leo Filip Kovačic (il-Kroazja) enfasizzat 
in-nuqqas ta’ identità tal-UE fl-Ewropa 
u ddikjarat li programmi ta’ skambju f’di-
versi setturi bħall-edukazzjoni, l-impjieg, 
l-isport u  l-mużika jistgħu joħolqu sens 
iżjed tanġibbli ta’ komunità Ewropea. Fil-
fatt, programmi ta’ skambju jistgħu jaqdu 
rwol importanti fil-ħolqien ta’ oppor-
tunitajiet ugwali għaċ-ċittadini kollha, 
u jippermettu lil kulħadd ikun parti minn 
skambju kulturali u soċjali li jrendi.

Il-prestazzjoni ta’ dawn il-ħames stu-
denti fis-sessjoni plenarja kkonvinċiet 
lill-politiċi u  lill-membri tal-KESE dwar 
il-potenzjal, l-entużjażmu u  l-interess 
taż-żgħażagħ Ewropej fi kwistjonijiet 
tal-UE, li timlina bit-tama għall-futur 
tal-Ewropa, speċjalment fi żmien ta’ 
xettiċiżmu. (fgr) ●

Meta tissemma’ l-vuċi tal-KESE

Matul iż-żjara f’Alġeri ta’ Ġunju li 
għadda, id-delegazzjoni tal-KESE saħqet 
fuq l-importanza tax-xogħol li jsir fi l-livell 
lokali mir-rappreżentanti tas-soċjetà 
ċivili. F’dan ir-rigward il-President Henri 

Malosse qal li l-liġi tal-Alġerija dwar 
l-assoċjazzjonijiet, li ġiet adottata sentejn 
ilu, hija wisq restrittiva: “Nifhmu li l-gvern 
irid jikkontrolla minn fejn ġejjin il-flus 
iżda hemm bżonn tal-fl essibbiltà sabiex 
l-assoċjazzjonijiet ikunu jistgħu jaġixxu 
fi l-livell lokali.”

Fil-fatt il-liġi kkonċernata tipprjobixxi kull 
relazzjoni diretta bejn l-organizzazzjonijiet 
barranin u l-assoċjazzjonijiet. Hija tobbliga 
lill-assoċjazzjonijiet li jgħaddu mill-ammi-
nistrazzjoni sabiex jikkonkludu l-ftehimiet 
jew kwalunkwe tranżazzjoni oħra.

L-Unjoni Ewropea aġixxiet b’diversi modi 
sabiex tappoġġja riforma lejn fl essibbiltà 

ikbar għall-assoċjazzjonijiet u l-NGOs tal-
Alġerija. Il-President tad-Delegazzjoni 
tal-Parlament Ewropew għar-relazzjonijiet 
mal-pajjiżi tal-Magreb, is-Sur Pier Anto-
nio Panzeri, żar Alġeri f’Novembru 2013 
sabiex jiddefendi din ir-riforma. L-isforzi 
li saru jidhru li kkonvinċew lill-awtorita-
jiet tal-Alġerija dwar il-benefi ċċji ta’ din 
it-talba. Il-bureau tal-Assemblea popolari 
nazzjonali jidher li aċċetta li l-proposta 
għal emenda tal-liġi kkonċernata titres-
saq quddiem il-gvern. Dan huwa l-ewwel 
pass lejn titjib tal-qafas regolamentari 
għall-assoċjazzjonijiet u nittama li l-pro-
posta l-ġdida tirrispondi għall-istennijiet 
tas-soċjetà ċivili tal-Alġerija. (ghc/mm)
 ●

FIL-QOSOR

Il-professjonijiet liberi: potenzjal għat-tkabbir u anke 
għall-protezzjoni tal-konsumatur

Il-KESE qed jitlob 
regolamentazzjoni: hemm 
bżonn kodiċijiet ta’ kondotta 
u standards etiċi

Il-persuni li jaħdmu fis-setturi tal-pro-
fessjonijiet liberi, bħal pereżempju 
t-tobba, l-avukati u l-periti, fi l-biċċa l-kbira 
tagħhom huma soġġetti għal regolamenti 
speċifi ċi fl -Istat Membru individwali tal-
UE, fejn il-livell ta’ regolazzjoni jidde-
pendi ħafna mill-professjoni partikolari 
tagħhom. Din hija r-raġuni għalfejn Arno 
Metzler (Ġermanja, Grupp ta’ Interessi 
Varji) talab għal defi nizzjoni tat-terminu 
“professjoni liberali”, applikabbli għall-UE 
kollha, u  li sempliċiment tistabbilixxi 
l-karatteristiċi ġenerali tal-professjonijiet 
liberi u  telenka l-kategoriji tal-impjiegi 
kkonċernati. Għal Luca Jahier, president 
tal-Grupp ta’ Interessi Varji, huwa impor-
tanti li s-soċjetà ċivili tkun tista’ sserraħ 
fuq servizz ta’ kwalità għolja. Sabiex dan 
jiġi garantit, “huwa meħtieġ li jkollna 
standards etiċi professjonali u  stretti li 
jkunu ekwivalenti mal-Ewropa kollha, li 
jagħmluha wkoll eħfef biex il-persuni li 
jipprattikaw il-professjonijiet liberi jidħlu 
fi s-suq”. (sma) ●

F’Ġunju, il-KESE ppreżenta r-riżultati 
ta’ studju li sar mill-Università ta’ Cologne 
dwar il-professjonijiet liberi, imsejjaħ 
“L-istat tal-professjonijiet liberi fi r-rigward 
tal-funzjonijiet u  r-rilevanza tagħhom 
għas-soċjetà ċivili Ewropea”, li essenzjal-
ment ikkonferma r-rakkomandazzjonijiet 
u r-rekwiżiti adottati f’Opinjoni tal-KESE 
dwar “Ir-rwol u l-futur tal-professjonijiet 
liberi fi s-soċjetà ċivili Ewropea tal-2020”, 
maħruġa f’Marzu 2014.

Il-professjonijiet liberi 
jikkostitwixxu pilastru 
importanti tal-ekonomija 
tal-Ewropa

Waħda minn kull sitt persuni li jaħdmu għal 
rashom hija attiva f’settur dominat mill-pro-
fessjonijiet liberi; aktar minn kwart tal-oqsma 

tal-professjonijiet 
liberi jimpjegaw 
mill-inqas persuna 
waħda. Is-sehem 
tagħhom tal-PDG 
tal-UE jaqbeż l-10% 
u, bl-istess mod, 
is-sehem tagħhom 
tal-pagi tal-UE jam-
monta għal madwar 
10% (2012).

Avveniment ta’ preżentazzjoni tat-TTIP lill-partijiet interessati

Matul l-avveniment ta’ preżentazzjoni 
tat-TTIP lill-partijiet interessati li organizza 
d-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ tal-
Kummissjoni Ewropea (DĠ Kummerċ) 
fi s-16 ta’ Lulju 2014 fi l-kwartieri ġenerali 
tal-KESE, is-Sur Krawczyk (Polonja), pre-
sident tal-Grupp ta’ Min Iħaddem u rela-
tur tal-opinjoni tal-KESE dwar is-Sħubija 
Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investi-
ment (TTIP), u l-korelatur, is-Sur Boyle (UK, 
Grupp tal-Ħaddiema) preżentaw l-opinjoni 
tal-KESE dwar it-TTIP.

Fost il-parteċipanti kien hemm in-negoz-
jaturi prinċipali tal-UE u tal-Istati Uniti kif 
ukoll bosta partijiet interessati.

L-avveniment fakkar lill-udjenza li l-opin-
joni tal-KESE dwar it-TTIP ġiet adottata 
b’maġġoranza kbira f’Ġunju mill-membri 

tal-KESE ta’ tliet gruppi (Min Iħaddem, 
Ħaddiema u Interessi Varji). Is-Sur Krawc-
zyk informa lil dawk preżenti li l-KESE 
jappoġġja l-inklużjoni ta’ kapitlu dwar 
l-SMEs fi t-TTIP u ħabbar li l-KESE ddeċieda 
li jħejji opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar 
ir-Riżoluzzjoni tat-Tilwim bejn l-Investitur 
u  l-Istat (ISDS). Iż-żewġ relaturi ġibdu 
attenzjoni partikolari lejn il-kapitlu dwar 
l-iżvilupp sostenibbli tal-ftehim tat-TTIP 
u enfasizzaw li bażi miftuħa ta’ appoġġ 
mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
kienet essenzjali. Filgħaxija l-KESE ospita 
dibattitu bil-parteċipazzjoni tan-nego-
zjaturi prinċipali tal-Istati Uniti u  tal-UE 
u  fil-preżenza tal-ambaxxatur tal-Istati 
Uniti għall-UE. Id-dibattitu ġie organizzat 
b’mod konġunt mis-sezzjoni REX u l-Grupp 
ta’ Min Iħaddem bħala segwitu tal-opinjoni 
tal-KESE dwar it-TTIP. (hb) ●

Karin Olofsson tippreżenta l-inizjattiva 
“Ir-rikonoxximent tal-esperjenza ta’ xogħol, 
tkun xi tkun il-forma u t-tul ta’ żmien tagħha”

Jacek Krawczyk, president tal-Grupp tal-Impjegaturi, Ignacio Garcia Bercero, Negozjatur Prinċipali tal-UE, Sandy 
Boyle, membru u korelatur tal-KESE għall-Opinjoni dwar it-TTIP, u Dan Mullaney, Negozjatur Prinċipali tal-Istati Uniti

Matul din iż-żjara, il-Prim Ministru tal-Alġerija, 
Abdelmalek Sellal, laqa’ lill-President tal-KESE 
Henri Malosse u lil Pedro Narro, president tal-
Kumitat ta’ segwitu tal-Euromed tal-KESE

Delegazzjoni ta’ ħames studenti minn 
Your Europe, Your Say! Avveniment (YEYS)

Theseas Efstathopoulos jippreżenta l-inizjattiva 
“L-ugwaljanza fl -edukazzjoni”

Luca Jahier, 
president tal-Grupp 
ta’ Interessi Varji

Il-KESE Info huwa disponibbli wkoll fi  23 lingwa f’verżjoni PDF mis-sit tal-internet tal-Kumitat: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-infożjoni PDF

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
mailto:eescinfo@eesc.europa.eu
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