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2015: Sena ta’ opportunitajiet – ejjew 
naħtufhom fl imkien!

Iċ-Ċiniżi jużaw l-istess karattru għall-
kelma kriżi u u għall-kelma opportunità. 
Koinċidenza? Lanqas xejn. Kull kriżi ġġib 
magħha wkoll opportunità, u din għandha 
tiġi sfruttata. Dawn l-aħħar għaxar snin 
kienu defi niti/karatterizzati ftit jew wisq 
min kriżijiet diff erenti – kriżi fi nanzjarja, 

kriżi fi s-suq tax-xogħol, kriżi ekonomika, kriżi ambjentali.

Fl-2015 qed tistenniena sena oħra ta’ sfi di kbar, iżda wkoll opportunitajiet kbar. Illum aktar 
minn qatt qabel qed niġu mħeġġa biex nikkooperaw aktar mill-qrib u b’mod aktar intensiv 
fl -Ewropa kollha.

Il-kriżi fi nanzjarja ħarġet fi d-dieher kemm hu importanti li jkun hemm regoli ċari għall-
banek. Hija serviet ukoll ta’ xprun għal integrazzjoni iktar b’saħħitha fi ż-żona tal-euro. Il-kriżi 
ekonomika wrietna li ekonomija ċirkolari bbażata fuq ir-riċiklaġġ u l-estensjoni taċ-ċiklu 
tal-ħajja organizzat toħloq it-tkabbir u l-impjiegi. Ir-riindustrijalizzazzjoni żgur teħtieġ aktar 
impetu u dinamiżmu. Anke fi l-qasam tal-politika ambjentali qed jinfetħu opportunitajiet 
kbar li jistgħu, pereżempju, iwasslu wkoll għal aktar indipendenza fi l-qasam tal-enerġija. 
B’ideat innovattivi u l-aħħar teknoloġiji nistgħu nikkontribwixxu għal ambjent sostenibbli 
u l-ksib tal-miri tat-tibdil fi l-klima.

Flimkien għażilna wkoll li l-2015 tkun is-sena tal-politika dwar l-iżvilupp. It-tielet dinja 
għandha potenzjal, l-iktar fi ż-żgħażagħ li huma għatxana għall-edukazzjoni. Il-politika tal-
iżvilupp titlob ukoll li jsir investiment fi l-potenzjal tal-forza tax-xogħol u s-swieq Ewropej.

M’hemm l-ebda dubju li aħna, is-soċjetà ċivili, ser nisħqu fuq din il-kwistjoni. Fl-istess ħin, 
il-politika tagħna għandha tkun iktar loġika/trasparenti, tanġibbli u li tinftiehem.

Hemm potenzjal u opportunitajiet enormi għalina, iżda biex nisfruttawhom ser ikun hemm 
bżonn l-isforz tal-Ewropa ta’ 28.

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew jistenna bil-ħerqa kooperazzjoni mill-qrib mal-
Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Istati Membri.

Hans-Joachim Wilms
Viċi President tal-KESE

DATI GĦAD-DJARJU
21 ta’ Jannar – 
4 ta’ Frar 2015/
KESE, Brussell:
The F Word: Images of Forgiveness

28 ta’ Jannar 2015/
KESE, Brussell:
Konferenza dwar is-Soċjetà Ċivili 
fi r-Riċerka u l-Innovazzjoni

18-19 ta’ Frar 2015/ 
KESE, Brussell:
Sessjoni Plenarja KESE

L-Ewropa fl -2015: il-KESE u l-Parlament 
Ewropew jappellaw lill-Kummissjoni Juncker 
għal azzjoni rapida u demokrazija diretta

Fis-sessjoni plenarja ta’ Diċembru, il-Pre-
sident tal-KESE Henri Malosse ippreżenta 
il-kontribut tal-Kumitat għall-Programm 
ta’ Ħidma 2015 tal-Kummissjoni Ewropea 
fi l-preżenza ta’ Martin Schulz, President 
tal-Parlament Ewropew. Huwa laqa’ bi pjaċir 
id-determinazzjoni tal-Kummissjoni l-ġdida 
li ssib modi biex titnaqqas il-burokrazija li 
fi l-passat fi xklet inizjattivi ta’ valur, u biex 
tinvolvi b’mod attiv lis-soċjetà ċivili fi t-tfassil 
tal-politika tal-UE.

“L-introspezzjoni rridu ninsewha“, qal 
il-President tal-KESE,”għandna bżonn 
azzjonijiet konkreti minnufi h biex jerġa’ 
jkollna l-kompetittività u t-tkabbir soste-
nibbli. Iżda biex dan iseħħ, hemm bżonn 
Unjoni iktar demokratika: is-suċċess ta’ din 
il-Kummissjoni l-ġdida jiddependi minn 
kemm hi kapaċi timmobilizza u tinvolvi 
lis-soċjetà ċivili.”

Martin Schulz laqa’ l-kontribut tant 
meħtieġ tal-KESE fi l-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet tal-UE, filwaqt li enfasizza li 
“l-kooperazzjoni tajba bejn il-Parlament 
Ewropew u l-KESE huwa ta’ benefiċċju 
għall-Ewropej kollha, peresss li aħna, 
ir-rappreżentanti taċ-ċittadini Ewropej 
u tas-soċjetà ċivili Ewropea, l-għajnejn u 
l-widnejn tal-UE. Aħna l-uniċi li nistgħu 

nirrappurtaw dwar l-implikazzjonijiet 
prattiċi tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-livell 
lokali.”

Dwar il-kwistjoni kruċjali tal-frodi tat-taxxa 
u l-evażjoni tat-taxxa, is-Sur Schulz qal 
li “il-pajjiż fejn isir il-qligħ għandu jkun 
il-pajjiż fejn titħallas it-taxxa”, b’referenza 
għall-Opinjoni tal-KESE adottata waqt din 
il-plenarja dwar it-tassazzjoni. L-Opinjoni 
tal-KESE, skont id-dikjarazzjoni tal-President 
tal-PE, titlob għal aktar koordinazzjoni tal-
politika ekonomika fi s-Semestru Ewropew 
li se tgħin biex “tiġi miġġielda l-problema 
rikorrenti ta’ kompetizzjoni fi skali dannuża 
bejn l-Istati Membri, b’mod partikolari billi 
titnaqqas u tiġi armonizzata l-firxa tat-
taxxi diff erenti”, skont Carlos Trias Pintó, 
relatur tal-KESE.

Huwa u jappella għal miżuri ambizzjużi 
biex l-Ewropa tinħareġ mll-kriżi, is-
Sur Schulz qal “il-kriżi fl-Ewropa tkun 
għaddiet biss meta l-25 miljun Ewropew 
bla xogħol ikunu sabu impjieg soste-
nibbli”. Is-Sur Schulz wiegħed “ir-ritorn 
tal-”metodu Komunitarju”, fejn il-Par-
lament Ewropew ikun involut bħala 
koleġislatur”, u, meta semma l-pjan ta’ 
investiment ta’ EUR 315-il biljun tal-Kum-
missjoni, huwa insista li: “ma nistgħux 
inħallu muntanja dejn għat-tfal tagħna; 
irridu ninvestu fi l-futur”.

Fid-dibattitu li segwa, il-presidenti tat-
tliet gruppi, is-Sur Krawczyk (Grupp 
ta’ Min Iħaddem), is-Sur Dassis (Grupp 
tal-Ħaddiema) u s-Sur Jahier (Grupp ta’ 
Interessi Varji) enfasizzaw il-ħtieġa li fi l-
pjan ta’ investiment tal-Kummissjoni 
tingħata prijorità lill-edukazzjoni, l-inno-
vazzjoni, l-intraprenditorija għall-Ewropa 
u l-bidla lejn ekonomija sostenibbli għax 
is-solidarjetà għandha tkun il-bażi tal-
istabbiltà ekonomika. Ħafna membri 
tal-KESE tkellmu biex jilqgħu l-appoġġ 
tal-Parlament Ewropew għal regolamen-
tazzjoni aħjar, u enfasizzaw l-importanza 
ta’ ftehim ta’ kooperazzjoni bejn il-PE u 
l-KESE. (cad/sg) ●

Għoxrin sena fl -UE: sħubija li fi ha x’tiċċelebra
Iż-żmien jgħaddi malajr! L-Isvezja, il-Finlandja u l-Awstrija ngħaqdu mal-Unjoni 
Ewropea 20 sena ilu. Is-sħubija ġabitilhom fuq kollox aktar sigurtà u prosperità

Fl-1 ta’ Jannar 1995, tliet pajjiżi ssieħbu 
fl -Unjoni Ewropea — l-Awstrija, il-Finlan-
dja u l-Isvezja — pass li kabbar lill-UE minn 
12 għal 15-il Membru. It-tħejjija għas-
sħubija mhux dejjem kienet mingħajr 
xkiel. Il-membri eżistenti kienu inkwetati 
li aktar tkabbir għandu mnejn inaqqas 
l-integrazzjoni usa’ tal-UE, u t-tliet pajjiżi 
kellhom id-dubji tagħhom. Is-sħubija tal-
UE kienet se taff ettwa b’mod negattiv is-
sistemi soċjali tagħhom?

Iżda n-nervożiżmu tal-bidu żviluppa fi 
żwieġ dejjiemi, li kattar il-prosperità u 
s-sigurtà tat-tliet pajjiżi u tal-UE kollha 
kemm hi.”Għandna l-moviment liberu. 
Għandna s-suq intern. Bħala bidwi, 
għandi politika aktar koerenti u stabbli,” 
qal Staff an Nilsson, eks-President tal-KESE 
u membru Svediż tal-Grupp ta’ Interessi 
Varji.

Is-sħubija mal-UE għenet 
kumpaniji Finlandiżi jsiru 
internazzjonali u l-euro 
pprovda stabbiltà u tkab-
bir ekonomiku, minkejja 
l-isfi di attwali, jinnota Filip 
Hamro-Drotz, membru 
Finlandiż tal-Grupp ta’ Min 
Iħaddem. “Is-sħubija fl -UE 
għall-Finlandja, kienet fuq 
kollox kwistjoni ta’ sigurtà 
u ekonomija.”

Is-sħubija ppermettiet lit-
tliet pajjiżi — dak iż-żmien membri taż-
ŻEE — jieħdu sehem b’mod aktar attiv 
fi t-tfassil tal-UE. “Bl-adeżjoni, l-Awstrija 
fi nalment setgħet tieħu sehem fi l-proċess 
Ewropew tat-teħid tad-deċiżjonijiet,” 
stqarr Oliver Roepke, membru Awstrijak 
tal-Grupp tal-Ħaddiema.

Il-fl uss tal-kummerċ u l-elementi funda-
mentali soċjoekonomiċi, inkluż is-soli-
darjetà soċjali u l-ugwaljanza, kienu fost 

Martin Schulz, il-President tal-PE f’diskors matul 
is-Sessjoni Plenarja tal-KESE ta’ Diċembru
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Il-prijoritajiet tal-
Presidenza Latvjana 
tal-Kunsill tal-UE

Waqt il-Presidenza, se 
niff ukaw fuq tliet oqsma 
ewlenin: Ewropa kompe-
tittiva, Ewropa diġitali u 
Ewropa impenjata

Ewropa aktar kompetit-
tiva tfi sser li nsibu l-bilanċ 
tajjeb bejn il-governanza 
fiskali prudenti u l-isti-
mulazzjoni tat-tkabbir. 
L-isfruttar tal-potenzjal 
tas-Suq Uniku huwa ta’ 
importanza ewlenija biex 

jintlaħaq dan l-għan. Is-sitt xhur tal-Presidenza Latv-
jana se jkunu ddominat minn diskussjonijiet bejn 
l-Istati Membri dwar kif tista’ tiġi ff urmata l-politika 
l-ġdida tal-investiment għall-Ewropa, inkluża l-mobi-
lizzazzjoni ta’ investiment li jiswa sa EUR 315-il biljun.

Fir-rigward tal-Ewropa diġitali, se naħdmu fuq il-pak-
kett dwar il-protezzjoni tad-data u dwar l-isfruttar tal-
opportunitajiet ta’ suq uniku tat-telekomunikazzjoni. 
Huwa daqstant importanti li jissaħħu l-ħiliet diġitali u 
li jkun inkoraġġut id-djalogu dwar l-amminstrazzjoni 
elettronika għal aktar inklużività u trasparenza fl -
amministrazzjoni pubblika.

Il-prijorità tagħna għal Ewropa impenjata se tim-
mira li twieġeb għall-instabbiltà u l-isfidi globali 
fir-reġjuni tal-viċinat tal-Ewropa. Se nappoġġjaw 
ukoll in-negozjati kummerċjali mas-sħab tal-UE 
b’enfasi partikolari fuq is-Sħubija Trans-Atlantika ta’ 
Kummerċ u ta’ Investiment. Ser tingħata attenzjoni 
partikolari għas-Sħubija tal-Lvant u r-relazzjonijiet 
tal-UE mal-Asja Ċentrali.

L-ambizzjoni tagħna hija li naħdmu id f’id mal-Kumi-
tat Ekonomiku u Soċjali Ewropew għal Ewropa aħjar. 
Wasal iż-żmien li ngħaddu mill-kliem għall-fatti, u 
qed nieħdu din ir-responsabbiltà b’mod serju.

L-Ambaxxatur Ilze Juhansone, Rappreżentant Per-
manenti tal-Latvja għall-UE

Pubblikazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-KESE għall-
Presidenza Latvjana tal-UE tista’ ssibha fuq www.
eesc.europa.eu ●

Lejn Ewropa aktar effettiva 2020
Il-KESE organizza konferenza ta’ livell għoli 

“Lejn Ewropa aktar eff ettiva 2020: il-proposti tas-
soċjetà ċivili ħalli tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali u 
l-kompetittività fl -Ewropa” fl -4 u l-5 ta’ Diċembru 
f’Ruma. Din kienet okkażjoni importanti għas-
soċjetà ċivili inġenerali, dawk li jfasslu l-politiki 
u personalitajiet infl uwenti oħra ħalli jivvalutaw 
l-implimentazzjoni tal-istrateġija u jiddiskutu l-istat 
attwali u r-reviżjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020.

L-avveniment ipprovda opportunità eċċellenti 
għal dibattitu ta’ livell għoli kostruttiv dwar kif 
l-Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli, inklużiv u tkabbir li joħloq ħafna 
impjiegi jistgħu jissaħħu b’modi li jtejbu l-ekono-
mija, l-impjiegi u l-benessri ġenerali tal-Ewropej.

F’Ruma, il-KESE ppreżenta wkoll ir-rapport tiegħu 
dwar ir-reviżjoni tal-Ewropa 2020. Ir-rapport jin-
kludi rakkomandazzjonijiet konkreti u proposti 
indirizzati lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl -UE. 
Rakkomandazzjonijiet ewlenin proposti mill-KESE 
huma:

 ● Li l-UE ssir aktar reżiljenti r-reviżjoni tal-Ewropa 
2020 għandha tiff oka fuq it-tnedija mill-ġdid 
tal-kompetittività u l-koeżjoni soċjali;

 ● l-Ewropa għandha bżonn pjan ambizzjuż għal 
investimenti tanġibbli u intanġibbli fl -infras-
truttura u l-investiment soċjali, bil-mira esklus-
siva li terġa’ tinkiseb il-kompetittività tal-UE;

 ● Huwa essenzjali li l-infiq fuq dan il-pjan ta’ 
investiment ma għandhux jiġi inkluż fi l-kalkoli 
tad-defi ċit u tad-dejn tal-Istati Membri;

 ● L-iffi  nanzjar ta’ dan il-pjan ta’ investiment jista’ 
jseħħ bil-parteċipazzjoni tal-Bank Ewropew 
tal-Investiment, il-ħruġ ta’ bonds Ewropej 
speċifiċi u l-implimentazzjoni ta’ taxxa fuq 
it-tranżazzjonijiet fi nanzjarji;

 ● l-Istati Membri għandhom jiġġieldu b’mod 
urġenti u b’mod aktar effettiv kontra l-kor-
ruzzjoni, l-evażjoni tat-taxxa u l-ekonomija 
sewda.

Dan ir-rapport ġie mibgħut lill-Presidenza Taljana 
tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi d-dawl ta’ laqgħat 
tematiċi tal-Kunsill u Summits tal-UE li jmiss. ●

Is-Summit tal-Euromed – rwol ewlieni tal-
protagonisti ekonomiċi u soċjali fl -iżvilupp 
ekonomiku u soċjali

Pedro Narro, President tal-Kumitat ta’ Segwitu tal-Euromedtal-
KESE fi s-Summit tal-Euromed tal-2014 f’Ċipru

Georgios Dassis, President tal-Grupp tal-Ħaddiema, Juan Mendoza Castro, 
membru tal-KESE, Renato Natale, Sindku ta’ Casal di Principe u Umberto di Maggio, 
koordinatur reġjonali tal-assoċjazzjoni “Libera”

Is-Summit tal-Euromed 2014, li sar fis-26  u 
s-27 ta’ Novembru f’Nikosija, ġie konkluż b’dikja-
razzjoni konġunta tal-parteċipanti. Il-kapitoli ewle-
nin jiff ukaw fuq il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali, b’mod partikolari l-qgħad fost iż-żgħażagħ u 
n-nisa, kif ukoll il-prospetti għall-organizzazzjonijiet 
ekonomiċi u soċjali u l-kooperazzjoni futura.

Il-potenzjal tal-Mediterran jinsab fi ċ-
ċittadini tiegħu

L-investiment fl-edukazzjoni soda għal kulħadd, 
appoġġ għal intraprendituri żgħażagħ u nisa b’mod 
partikolari, u kundizzjonijiet tax-xogħol li joffru 
protezzjoni soċjali effikaċi huma d-direzzjonijiet 
prinċipali għal klima ġdida ta’ fi duċja u kooperazzjoni 
li toħloq opportunitajiet ta’ xogħol u futur deċenti 
għaż-żgħażagħ b’mod partikolari. Il-parteċipanti 
qablu li l-iżvilupp tar-reġjun, it-tkabbir u l-kompetit-
tività jiddependu fuq l-użu sħiħ tal-kapital uman fi l-
livelli kollha u fi s-setturi kollha tal-attività ekonomika.

Is-soċjetà ċivili organizzata – 
il-pilastru li fuqu hija mibnija 
d-demokrazija

Hu u jiftaħ is-summit, il-President tal-KESE, Henri 
Malosse, enfasizza r-rwol essenzjali li jridu jaqdu 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fi t-teħid tad-
deċiżjonijiet: “Is-soċjetà ċivili għandha twitti t-triq 
għal gvernijiet billi toffri soluzzjonijiet potenzjali 

għall-isfi di li qegħdin jiff aċċjaw is-soċjetajiet tagħna”. 
Għalhekk huwa kruċjali li l-gvernijiet fi r-reġjun jirris-
pettaw il-prinċipji bażiċi tad-demokrazija u fuq kollox 
jissalvagwardjaw u jippromovu l-organizzazzjonijiet 
ekonomiċi u soċjali.

Sfi di komuni fuq iż-żewġt naħat 
tal-Mediterran

Opportunitajiet ġodda ta’ impjieg iridu jiġi sfruttat, 
pereżempju, fi ż-żoni rurali kemm f’setturi tradizzjo-
nali kif ukoll f’setturi emerġenti, bħat-turiżmu, 
l-enerġija rinnovabbli u l-ambjent. Il-Kummissjoni 
Ewropea u l-Istati Membri jridu jiff aċilitaw l-isfrut-
tar ta’ dan il-potenzjal – ir-reġjun tal-Mediterran 
għandu jingħata l-post dovut tiegħu fil-politika 
Ewropea. (sma) ●

Il-ġlieda kontra l-ekonomija kriminali: 
laqgħa straordinarja tal-Grupp II
(4/12/2014)

B’kunsiderazzjoni taż-żieda qawwija fl-atti-
vitajiet kriminali fi żminijiet ta’ kriżi ekonomika, 
il-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE ddedika l-laqgħa 
straordinarja tiegħu ta’ Diċembru għar-reviżjoni 
tal-miżuri u l-azzjoni meħtieġa fi l-livell Ewropew 
għall-ġlieda kontra l-ekonomija kriminali u l-krimi-
nalità organizzata.

Ir-rakkonti diretti ta’ min hu involut ta’ kuljum f’din 
il-ġlieda wasslu għal serje ta’ rakkomandazzjonijiet 
għal azzjoni prattika mhux biss fi l-qasam tal-poli-
tika u fil-ħidma tal-assoċjazzjonijiet lokali, iżda 

wkoll fil-mużika u fid-diverti-
ment. Approċċ kumplessiv u 
mmirat lejn is-soċjetà, għall-
komunitajiet maħnuqa  minn 
attività kriminali, hija iktar milli 
neċessità, saret meħtieġa b’mod 
urġenti bħala reazzjoni għal 
emerġenza.

Preseduta mis-Sur Georgios 
Dassis, is-sessjoni kellha dawn 
il-kelliema: is-Sur Renato Natale, 
sindku ta’ Casal di Principe, li kien 
fuq il-kumitat “Don Diana” tal-
provinċja ta’ Caserta għall-ġlieda 
kontra l-mafia; is-Sur Daniele 
Sanzone, kitteb u mużiċist, li 
rċieva premji prestiġjużi għall-
ħidma tiegħu dwar il-”kultura 

tal-mafi a” u li kkollabora mal-kittieb Roberto Saviano; 
is-Sur Claudio Metallo, direttur tal-fi lms, li pproduċa u 
ddiriġa fi lms u dokumentarja dwar l-ekonomija ille-
gali; is-Sur Umberto di Maggio, koordinatur reġjonali 
tal-assoċjazzjoni “Libera”, impenjata fi l-promozzjoni 
ta’ kultura ta’ legalità kontra l-mafi a u koordinatur 
tal-proġett “Libera Terra”, li jinvolvi art li ttieħdet 
mill-mafi a; u s-Sur Juan Mendoza Castro, direttur 
tal-Istitut tat-Trejdunjins dwar il-Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp (ISCOD-UGT) u membru tal-KESE. (cad) ●

u

Il-Latvja se tassumi l-Presidenza ta’ sitt xhur 
tal-Unjoni Ewropea mill-Italja f’Jannar 2015. Taħt 
il-motto, ‘Ewropa kompetittiva, Ewropa diġitali u 
Ewropa impenjata’, il-Latvja stabbiliet tliet prinċipji 
gwida għall-presidenza: l-involviment tal-partijiet 
interessati kollha, li jirrifl etti l-prinċipju tal-UE stess 
għall-inklużjoni, it-tkabbir, speċjalment permezz tal-
għarfi en, u s-sostenibbiltà, li huma wkoll għanijiet 
tal-UE.

Biex tkun żgurata l-kontinwità, is-sinerġija u l-kom-
plementarjetà, l-aġenda tal-Presidenza Latvjana hija 
parti minn “Triju ta’ Presidenzi” ta’ 18-il xahar. Il-Latvja 
fasslet il-programm ta’ ħidma tagħha fl imkien mal-
Presidenzi tal-Italja (it-tieni nofs tal-2014) u tal-Lus-
semburgu (minn Lulju 2015).

Il-Latvja se tiff oka l-isforzi tagħha fuq tliet oqsma ta’ 
prijorità għall-azzjoni: il-kompetittività u t-tkabbir, 
l-użu tal-potenzjal diġitali tal-Ewropa biex jingħata 
spinta lit-tkabbir, u t-tisħiħ tar-rwol tal-UE bħala attur 
globali.

Fir-rigward tat-tielet prijorità, il-Latvja — li darba 
kienet parti mill-Unjoni Sovjetika — għandha tkun 
f’pożizzjoni tajba biex tgħin tikkalma t-tensjonijiet li 

qed jiżdiedu u tippromovi fehim 
akbar bejn ir-Russja u l-UE.

Il-presidenza tirrappreżenta 
wkoll opportunità eċċellenti 
għall-Istat Baltiku żgħir ta’ 
2 miljun persuna biex isaħħaħ 
il-profi l tiegħu. “Bħala l-pajjiż 
presidenti, il-Latvja se toħroġ 
fid-dieher fl-istampa poli-
tika għaċ-ċittadini tal-UE u 
l-gvernijiet barra l-UE,” ikko-
nkludiet valutazzjoni minn 
TEPSA, grupp ta’ riflessjoni 
trans-Ewropew.

F’termini prattiċi, il-Presidenza Latvjana qed tippjana 
li tospita mal-200 avveniment, fosthom is-Summit 
tas-Sħubija tal-Lvant, il-ħames edizzjoni tal-Laqgħa 
Asja-Ewropa (ASEM) tal-Ministri tal-Edukazzjoni mir-
reġjunijiet rispettivi, u l-Konferenza dwar l-Istandardiz-
zazzjoni Ewropea. Madwar 1 500 laqgħa se jsiru wkoll 
fi  Brussell u l-Lussemburgu matul dawk is-sitt xhur.

Għal iktar informazzjoni: http://www.es2015.lv/en/
in-english ●

ww.e

L-ambizzjonijiet tal-Presidenza Latvjana
Nirrifl ettu l-prijoritajiet proprji, il-parteċipazzjoni, 
it-tkabbir u s-sostenibbiltà tal-UE huma l-kliem prinċipali 
tal-Presidenza Latvjana li dieħla

il-kunsiderazzjonijiet għall-Awstrija, il-Finlandja u 
l-Isvezja waqt l-adeżjoni tagħhom.

“Huwa ta’ importanza kruċjali li l-Istati Membri tal-UE 
jagħtu prijorità lis-salvagwardja u t-titjib tal-fi duċja 
u l-kooperazzjoni miftuħa u dinamika bejniethom, 
għaliex “familja Ewropea mdejqa” tista’ tipparalizza 
l-kapaċità tagħha li jkollha rwol kemm interna-
ment kif ukoll globalment,” qal Filip Hamro-Drotz, 
li jemmen ukoll li l-UE għandha ssegwi integrazzjoni 
b’veloċitajiet diff erenti permezz ta’ “kooperazzjoni 
msaħħa”.

Għal Nilsson, jeħtieġ li l-UE tindirizza l-kurrenti 
Ewroxettiċi attwali permezz ta’ dibattitu pubbliku 
sinċier u komunikazzjoni ċara dwar il-benefi ċċji li 
s-sħubija ġġib magħha.

Biex l-Ewropa verament tissodisfa l-aspettattivi taċ-
ċittadini tagħha, Roepke jitlob għal involviment akbar 
tal-imsieħba soċjali. Huwa temm jgħid li “wieħed jit-
tama li l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida tkun determi-
nata li tkompli f’din id-direzzjoni”. ●

Ilze Juhansone, 
Rappreżentant Permanenti 
tal-Latvja għall-UE

Logo għall-Presidenza 
Latvjana tal-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea; sors: 
http://www.es2015.lv

I k o m p l i  m a ’  p a ġ n a  1
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IL-PLENARJA FIL-QOSOR
Is-soċjetà ċivili fi r-Russja 
(relatur: Mall Hellam)
Peress li s-sitwazzjoni fi r-rigward tad-drittijiet tal-bnie-
dem u s-soċjetà ċivili sejra għall-agħar fi l-Federazzjoni 
Russa, qatt ma kien daqstant importanti li jiġi żgurat li 
s-soċjetà ċivili fi r-Russja u fl -UE jkunu jistgħu jinteraġixxu 
liberament. Il-KESE jħeġġeġ id-djalogu mal-organiz-
zazzjonijiet indipendenti tas-soċjetà ċivili fir-Russja, 
speċjalment dwar id-drittijiet tal-bniedem.

Votazzjoni: adottata b’118-il vot favur, 6 voti kontra u 
5 astensjonijiet

Il-fi lm Ewropew fl -era diġitali 
(relatur: Anna Maria Darmanin)
Il-KESE jilqa’ bi pjaċir il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar “Il-fi lm Ewropew fl -Era Diġitali – Inqarrbu d-diver-
sità kulturali mal-kompetittività”. Madankollu, il-KESE 
jenfasizza li hemm bżonn jinstab bilanċ bejn il-valur tas-
settur awdjoviżiv mil-lat ta’ negozju u dak kummerċjali 
u l-valur tiegħu għall-Ewropa mill-perspettiva tal-wirt 
kulturali. Jeħtieġ li jiġi eżaminat il-qasam tal-iffi  nanzjar; 
għandna nfi ttxu l-kompetittività iżda mhux akkost tad-
dimensjoni kulturali tal-fi lm fl -Ewropa. Il-KESE jenfasizza 
wkoll li l-ambjent maħluq mid-dinja diġitali li qed jinbi-
del malajr jirrappreżenta għadd kbir ta’ opportunitajiet 
għall-industrija tal-films iżda huwa wkoll sfida kbira 
għas-settur.

Votazzjoni: adottata b’190 vot favur, 9 voti kontra u 
astensjoni 1

Għal ekonomija ċirkolari: Programm ta’ 
skart żero għall-Ewropa 
(relatur: An Le Nouail Marlière)
Il-Kumitat jilqa’ b’sodifazzjon il-proposti tal-Kummiss-
joni biex jitħaffef il-pass tat-tranżizzjoni lejn ekono-
mija aktar ċirkolari. Il-Kummissjoni għandha ssostni 
l-proposti leġislattivi tagħha sabiex jintemm ir-rimi 
ta’ skart riċiklabbli fil-miżbliet u biex jiżdiedu il-miri 
ta’ riċiklaġġ. Madankollu, il-miżuri proposti mhumiex 
inklużivi biżżejjed, u jiffokaw wisq fuq il-politiki tal-
iskart fi lwaqt li jinjoraw il-potenzjal kbir ta’ passi biex 
jitnaqqas il-konsum tar-riżorsi naturali matul il-ħajja 
kollha tal-prodotti.

Votazzjoni: adottata b’129 vot favur, 2 voti kontra u 
5 astensjonijiet

Ekonomija ċirkolari: Ħolqien ta’ impjiegi 
u pjan ta’ azzjoni ekoloġiku għall-SMEs 
(relatur: Antonello Pezzini)
Il-prospettiva ta’ ekonomija ċirkolari Ewropea għandha 
tagħti spinta qawwija lill-kompetittività sistemika tal-
UE, li hija xprun għat-tkabbir u mutur għall-impjiegi 
ekoloġiċi u l-ħiliet ġodda, sakemm tkun ibbażata fuq 
viżjoni strateġika Ewropea kondiviża bil-parteċipazzjoni 
attiva tad-dinja tax-xogħol, tal-gvernijiet, ta’ min 
iħaddem, tal-ħaddiema, tal-konsumaturi u tal-awtori-
tajiet leġislattivi u regolamentari fi l-livelli diff erenti.

Votazzjoni: adottata b’135 vot favur, vot 1 kontra u 
astensjoni 1

L-ikkompletar tal-UEM – Ir-rwol tal-
politika tat-tassazzjoni 
(relatur: Carlos Trias Pintó, korelatur: 
Petru Sorin Dandea)
F’din l-opinjoni fuq inizjattiva proprja, il-Kumitat jappella 
favur koordinazzjoni akbar bejn is-sistemi tat-taxxa biex 
jiġi żgurat li l-UEM tiff unzjona b’mod korrett. Koordi-
nazzjoni aħjar tat-taxxa fl-UEM tista’ tikkontribwixxi 
għat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi. Barra minn hekk, 
il-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni u skambju ta’ infor-
mazzjoni għandhom jissaħħu sabiex jiġu miġġielda 
l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa.

Votazzjoni: adottata b’164 vot favur, 53 vot kontra u 11-il 
astensjoni

Programm dwar l-idoneità u 
l-prestazzjoni tar-regolamentazzjoni 
(REFIT) (realtur: Denis Meynent)
Il-KESE vvota dwar opinjoni li titlob li l-programm REFIT 
jkun ambizzjuż, sempliċi u trasparenti. Fid-dawl tal-aħħar 
valutazzjonijiet tal-impatt, il-Kumitat jenfasizza l-ħtieġa 
ta’ analiżi integrata u bilanċjata tal-aspetti ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali ta’ dan il-programm.

Votazzjoni: adottata b’136 vot favur, 2 voti kontra u 
4 astensjonijiet ●

DALWAQT FIL-KESE

The F Word: 
Images of Forgiveness

“Xogħlok hu li toħloq l-impjieg”, 
iħeġġeġ il-KESE
Fil-programm ta’ ħidma tagħha għall-2015, il-Kummissjoni Juncker għandha tagħti prijorità lill-
ħolqien tal-impjiegi biex tindirizza l-qgħad u t-telf tal-impjiegi, jgħid il-KESE

“Iċ-ċittadini Ewropej qed jistennew nifs ġdid għall-
Ewropa, fl imkien ma miżuri li jindirizzaw it-tħassib 
tagħhom fi r-rigward tal-qgħad, id-deindustrijaliz-
zazzjoni u l-istaġnar tat-tkabbir kif ukoll dwar il-ġlieda 
kontra t-tibdil fi l-klima,” qal il-KESE lill-Kummissjoni 
Ewropea preseduta minn Jean-Claude Juncker.

Fil-kontribut tiegħu għall-programm ta’ ħidma tal-
Kummissjoni għall-2015, il-KESE identifi ka l-impjieg 
bħala l-aktar prijorità urġenti u imperattiva. F’dan 
il-kuntest, il-KESE laqa’ bi pjaċir il-proposta ta’ Jean-
Claude Juncker dwar it-twaqqif ta’ pjan ta’ investi-
menti pubbliċi u privati ta’ EUR 315 biljun għar-rilanċ 
tat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi. Huwa nnota li “il-
pjan ta’ investimenti għandu jagħti l-akbar prijorità 
lill-edukazzjoni u l-akkwist tal-ħiliet, l-innovazzjoni, 
l-intraprenditorija, it-tranżizzjoni enerġetika u l-eko-
nomija ekoloġika”.

Skont Henri Malosse, il-President tal-KESE, 
“jeħtieġ li b’mod urġenti nimmobilizzaw l-istru-
menti disponibbli kollha biex nerġgħu lura għall-
kompetittività u t-tkabbir sostenibbli. L-unjoni 
ekonomika u soċjali ma għandhiex tibqa’ tkun 
biss espressjoni fiergħa u s-suq intern għandu 
jiġi kkonsolidat biex l-Ewropa tkun tista’ żżomm 
it-tmexxija industrijali tagħha. Il-kompetizzjoni 
globali hija ħarxa iżda jeħtieġ ukoll li nwaqqfu 
il-forom ta’ kompetizzjoni esaġerata li jeżistu fl -
Unjoni Ewropea”.

Barra minn hekk, il-KESE ħeġġeġ ukoll lill-Kum-
missjoni biex issib mezzi biex tevita l-burokrazija 
żejda u biex tinvolvi b’mod attiv lis-soċjetà ċivili 
fi l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. Fid-
dokument ġie enfasizzat li “mingħajr kunsens u 
parteċipazzjoni, l-ebda riforma mhija possibbli”.

Il-KESE ddeskriva proposti speċifi ċi għall-għaxar 
oqsma enfasizzati fil-programm ta’ ħidma tal-
Kummissjoni. Pereżempju, huwa rrakkomandat 
li jinstabu mekkaniżmi biex jiżguraw li s-swieq 
tal-kapital jaqdu aħjar l-ekonomija reali, kif ukoll 
jiġi żviluppat suq uniku diġitali integrat u konness.

Għal iktar tagħrif:

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni għall-2015: 
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm

Il-kontribut tal-KESE għall-programm ta’ ħidma 
tal-Kummissjoni 2015: http://www.eesc.europa.
eu/resources/docs/qe-06-14-108-en-n.pdf ●

Il-banek kooperattivi: mudell ta’ fi nanzjament għall-ekonomija reali

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE), 
il-Konfederazzjoni Internazzjonali tal-Banek Popo-
lari (CIBP), l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Banek 
Kooperattivi (EACB), il-Grupp tal-Ibbankjar UNICO 
u l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Artiġjanat u tal-
Intrapriżi Żgħar u Medji (UEAPME) organizzaw 
konferenza dwar il-banek kooperattivi nhar l-1 ta’ 
Diċembru 2014 fi l-bini tal-Kumitat. Martin Siec-
ker, President tas-Sezzjoni Speċjalizzata għas-Suq 
Intern, il-Produzzjoni u l-Konsum fi l-KESE, jaqsam 
il-fehmiet tiegħu ma’ KESE Info.

KESE Info: X’kienu l-konklużjonijiet 
ewlenin tal-Konferenza dwar 
il-banek kooperattivi, koorganizzata 
mill-KESE?

Martin Siecker: Mill-konferenza nsiltu żewġ 
konklużjonijiet prinċipali: l-ewwel, li reċentement 
ġew implimentati numru ta’ strumenti fi l-livell tal-UE 
u dawn qegħdin iħallu l-frott; it-tieni, li l-kooperazzjoni 
bejn il-partijiet diff erenti hija estremament importanti 
peress, bħalma ntqal diversi drabi waqt il-konferenza, 
fl imkien nistgħu nwettqu aħjar.

Għaliex il-banek kooperattivi huma 
importanti għall-fi nanzjament 
tal-SMEs?

Il-banek popolari u kooperattivi kienu oriġinarjament 
maħluqa mill-SMEs u għal din ir-raġuni huma jagħtu pri-
jorità lis-self lill-ekonomija reali, b’mod partikolari l-SMEs 
u l-individwi, li huma fi l-qalba tal-mudell tan-negozju 
tagħhom. Waħda minn kull tlett SMEs fl-Ewropa hija 
ffi  nanzjata minn bank kooperattiv. Flimkien dawn jiff ur-
maw it-tessut ekonomiku tal-Ewropa u jistgħu jaqdu rwol 
ewlieni biex jerġgħu jitniedu t-tkabbir u l-impjiegi lokali.

Għandhom il-banek kooperattivi 
jkunu suġġetti għall-istess 
regolamenti bħall-bqija tas-settur 
bankarju?

Il-banek kooperattivi ma jitolbux trattament speċjali. 
Madankollu, huwa importanti li l-ambjent regolatorju 
l-ġdid ma jiskoraġġixxix il-fi nanzjament tal-SMEs.

Għaliex huwa importanti għall-
KESE li jappoġġja djalogu  kontinwu 
bejn il-bankiera, ir-rappreżentanti 
tal-SMEs u r-regolaturi u biex 
jirrikonċilja fehmiethom?

Il-KESE minn dejjem segwa l-iżviluppi fi s-settur ban-
karju b’interess, speċjalment b’rabta mal-kriżi fi nan-
zjarja. Fl-istess ħin, l-SMEs – is-sinsla tal-ekonomija 
tal-UE – huma ta’ importanza kruċjali biex jiġi żgurat 
l-irkupru ekonomiku tal-Ewropa. Iżda l-SMEs jeħtieġu 
l-fl us biex jikbru. Bil-banek f’ħafna pajjiżi tal-UE li jsi-
buha bi tqila li jagħtu kreditu vitali, hemm bżonn ta’ 
forom oħra ta’ fi nanzjament innovattiv. Waħda minn 
dawn il-forom hija l-ibbankjar kooperattiv. ●

Il-KESE u n-negozjati dwar il-klima

Mit-8 sat-12 ta’ Diċembru, is-Sinjura Sirkei-
nen, is-Sinjura Caño Aguilar u s-Sur Ribbe, ilkoll 
membri tal-KESE, ħadu sehem fl -20 Konferenza 
tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar 
it-Tibdil fi l-Klima (COP20) f’Lima, il-Perù. Fl-ewwel 
ġurnata tal-missjoni tagħhom, il-membri tal-KESE 
u l-KtR ltaqgħu mal-Kummissarju għall-Klima u 
l-Enerġija, is-Sur Miguel Arias Cañete.

Il-KESE huwa tal-fehma li n-negozjati dwar il-
klima għandhom iwasslu għal ftehim ġust u vin-
kolanti, li jappplika għall-pajjiżi kollha. Filwaqt li 
l-aħħar “sejħa ta’ Lima għal azzjoni dwar il-klima” 
xi kultant hija mingħajr ambizzjoni (pereżempju, 
mhi se ssir l-ebda analiżi sistematika tal-wegħdiet 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet), hija tirrikonoxxi li 

l-pajjiżi kollha għandhom rwol x’jaqdu fi t-tnaqqis 
tal-emissjonijiet — skont iċ-ċirkustanzi nazzjonali 
tagħhom — u tagħmel progress biex tipprovdi 
l-Fond Ekoloġiku għall-Klima bir-riżorsi.

Barra minn għadd ta’ laqgħat bilaterali, il-KESE 
organizza żewġ avvenimenti paralleli. L-ewwel 
avveniment, bil-kooperazzjoni tal-KtR, enfasizza 
l-opportunitajiet li nfetħu permezz tal-enerġija 
rinnovabbli ċivika għall-iżvilupp lokali. Kif il-
KESE ilu jsostni, it-tilħiq tal-għanijiet rigward 
it-tibdil fi l-klima jeħtieġ oqfsa legali favorevoli 
sabiex is-soċjetà ċivili tkun tista’ ssir attur attiv 
fi l-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli. It-tieni 
avveniment, bil-kooperazzjoni tal-Presidenza 
Taljana u l-ILO, enfasizza l-modi biex tissaħħaħ 
id-dimensjoni tax-xogħol fi l-ftehim futur dwar 
il-klima.

Flimkien man-negozjati uffiċjali dwar il-klima, 
il-COP20 inkludiet konferenza ewlenija tal-par-
tijiet interessati u tas-soċjetà ċivili b’mijiet ta’ 
avvenimenti dwar ħafna aspetti prattiċi tat-tib-
dil fi l-klima. Il-kontribut ta’ dawn l-atturi huwa 
fundamentali peress li l-gvern waħdu mhux ser 
ikun jista’ jindirizza t-tibdil fi l-klima: dan ser jit-
lob azzjoni kollettiva u kkoordinata mill-awtori-
tajiet, is-soċjetà ċivili, in-negozju, il-komunitajiet, 
l-NGOs u individwi mid-dinja kollha. ●

The F Word: Images 
of Forgiveness  hija 
ġabra ta’ xbihat u stejjer 
personali impenjattivi u 
affaxxinanti li tesplora 
l-kunċett tal-maħfra 
quddiem it-twettiq 
ta’ atroċitajiet. Il-wirja 
tirrakkonta l-istejjer 
ta’ nies li ħajjithom 
t k i s s r u  m i n ħ a b b a 
l-vjolenza, it-traġedja u 

l-inġustizzja u li qed jitgħallmu jaħfru, jirrikonċiljaw 
jew jimxu ‘l quddiem. Il-wirja hija l-idea tal-
ġurnalisti Brittanniċi Marina Cantacuzino u l-foto-
grafu Brian Moody li ġabru bosta rakkonti mir-Renju 
Unit, l-Afrika t’Isfel, l-Istati Uniti, l-Irlanda ta’ Fuq, 
l-Iżrael u l-Palestina.

Tnediet l-ewwel darba f’Londra fl - 2004, u ġiet esi-
bita f’aktar minn 300 post madwar id-dinja. Il-wirja 
se tkun miftuħa għall-pubbliku fi l-KESE mill-21 ta’ 
Jannar sal-4 ta’ Frar 2015. (ab/ms) ●

Ftuħ tal-Konferenza dwar it-Tibdil fi l-Klima ta’ Lima 
(COP 20); sors: Kummissjoni Ewropea

 Martin Siecker, President Sezzjoni Speejalizzata għas-
Suq Uniku, il-Produzzjoni u l-Konsum tal-KESE
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L-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej: għodda li qed tissaħħaħ
Il-KESE għandu r-rwol importanti li jservi ta’ pont bejn is-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet tal-UE permezz tal-appoġġ 

għall-inizjattivi taċ-ċittadini Ewropej. L-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej (ECI) hija strument li jippermetti miljun ċittadin 
tal-UE, li jkunu ċittadini ta’ mill-inqas kwart tal-Istati Membri, jitolbu direttament lill-Kummissjoni Ewropea biex tippro-
poni att legali f’qasam fejn l-Istati Membri taw setgħat fi l-livell tal-UE. Hija għalhekk strument importanti għax tgħin 
lis-soċjetà ċivili sabiex tikkontribwixxi għat-tfassil tal-politika Ewropea.

Il-KESE issa qiegħed f’pożizzjoni tajba biex jagħti pariri dwar l-aġġustamenti u t-tibdiliet meħtieġa għall-politika futura. 
Il-Grupp Ad hoc bħalissa qed janalizza l-proċess tal-ECI f’tentattiv biex issir aktar aċċessibbli għall-gruppi taċ-ċittadini. 
Qed jikkunsidra li jipproponi helpdesk tal-ECI, li tkun isservi ta’ gwida u faċilitatur għal netwerks tal-ECI, u biex tappoġġja 

l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-UE sabiex jinħoloq netwerk interistituzzjonali li ġenwinament jappoġġja l-ECI. 
F’dan ir-rigward, fl -10 ta’ Diċembru, l-Ombudsman Ewropew żaret il-KESE biex tippreżenta l-konklużjonijiet tagħha 
dwar l-inizjattiva proprja tagħha dwar l-ECI.

Kif tindika Madi Sharma, membru tal-Grupp Ad hoc tal-KESE, “l-UE llum qed tiff aċċja l-problema li ċ-ċittadini ma 
jħossuhomx inklużi fl -attivitajiet ta’ Brussell. L-ECI hija strument legali importanti għaċ-ċittadini tal-UE sabiex isemmgħu 
leħinhom u jipproponu leġislazzjoni dwar suġġetti li jemmnu se jsaħħu l-UE u sabiex jappoġġjaw il-bidliet li ċ-ċittadini 
jixtiequ jaraw”. (ppm) ●

Il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-bliet Ewropej

FIL-QOSOR

Fl-10 ta’ Novembru 2014, il-KESE orga-
nizza konferenza bit-titlu “Bliet Intelliġenti 
— Lejn Qawmien ekonomiku Ewropew per-
mezz tal-Innovazzjoni Ċivika”. B’aktar minn 
100 parteċipant, l-avveniment laqqa’ fl im-
kien lil dawk li jfasslu l-politika, il-mexxejja 
tal-bliet u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili 
f’dibattitu dwar ir-rwol tal-bliet intelliġenti 
fl -industrijalizzazzjoni mill-ġdid tal-ekono-
miji tal-UE.

Fid-diskors tal-ftuħ tiegħu, il-President tal-
KESE, Henri Malosse iddeskriva l-potenzjal 
tal-innovazzjoni tal-bliet Ewropej u enfa-
sizza li belt intelliġenti hija belt fejn kulħadd 
jagħmel il-parti tiegħu. L-aġenda tal-Bliet 
Intelliġenti tista’ tirnexxi biss jekk l-atturi 
tas-soċjetà ċivili kollha jkollhom is-setgħa 

li jiżviluppaw u jimplimentaw soluzzjoni-
jiet innovattivi u jagħmlu l-bliet intelliġenti 
realtà. Dan il-messaġġ li ssemma’ kontinwa-
ment madwar it-tliet diskussjonijiet f’panel, 
li kellhom l-għan jidentifikaw l-elementi 
essenzjali ta’ belt intelliġenti u r-rwol tat-
teknoloġiji ġodda biex il-bliet tagħna jadat-
taw u jsiru ambjenti intelliġenti u sostenibbli.

L-avveniment kien magħluq minn Daniela 
Rondinelli, li qalet: “Jeħtieġ li jkun adot-
tat disinn ta’ belt intelliġenti ċċentrati fuq 
iċ-ċittadin li jissodisfa l-ħtiġijiet reali tal-
bniedem u jista’ jsolvi l-isfidi tas-soċjetà 
permezz ta’ forma ta’ parteċipazzjoni bbażati 
fuq it-teknoloġija u l-kooperazzjoni”. Waħda 
mill-konklużjonijiet ewlenin kienet li proġetti 
ta’ bliet intelliġenti jeħtieġ li jissaħħu għall-
qawwa industrijali permezz ta’ mudelli 
innovattivi ta’ koperazzjoni bejn in-negozji, 
l-amministrazzjonijiet tal-ibliet u ċ-ċittadini. 
Dan jista’ jinkiseb permezz ta’ titjib fil-
kompetenzi u l-ħiliet diġitali tal-partijiet 
interessati, l-għajnuna biex impriżi ġodda 
urbani jirnexxu u żieda fl-investiment fl-
infrastruttura permezz ta’ sħubijiet pubbliċi-
privati. (ap) ●

Dejn eċċessiv fi l-familji

Fit-12 ta’ Diċembru 2014, il-KESE ospita konferenza dwar 
id-dejn eċċessiv fi l-familji. Organizzata fl imkien man-Netwerk 
Ewropew tad-Dejn tal-Konsumatur u n-Netwerk Ewropew 
għall-Inklużjoni Finanzjarja, il-konferenza ġabet fl imkien lil 
dawk li jfasslu l-politika, l-organizzazzjonijiet tal-konsuma-
tur, ir-rappreżentanti tas-settur fi nanzjarju u l-akkademiċi li 
ddiskutew miżuri biex jillimitaw u jiff aċċjaw id-dejn eċċessiv.

Il-problema tad-dejn eċċessiv fil-familji ilha fuq l-aġenda 
tal-KESE għal bosta snin. Bħala l-President tas-Sezzjoni 
Speċjalizzata għas-Suq Uniku, il-Produzzjoni u l-Konsum, 
Martin Siecker enfasizza fi d-diskors inawgurali tiegħu li sa 
mill- 2000 il-KESE ilu jħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea u lill-
Istati Membri biex jieħdu azzjoni biex jiġġieldu kontra d-dejn 

eċċessiv fl -UE. 14-il sena wara huwa ovvju li ma tantx sar kambjament u s-sitwazzjoni tabilħaqq 
ħraxet.

Erba’ tipi diff erenti ta’ diskussjonijiet fuq panel matul il-konferenza wrew li hemm bosta 
soluzzjonijiet diġà disponibbli, iżda għad fadal ħafna xi jsir. Fl-opinjoni tiegħu dwar il-ħarsien 
tal-konsumatur u d-dejn eċċessiv, adottata aktar kmieni din is-sena, il-KESE tenna l-ħtieġa 
għal miżuri li għandhom jiġu adottati fi l-livell Ewropew u għal darb’ oħra esprima l-appoġġ 
tiegħu għall-kunċett ta’ “kreditu responsabbli”, li jirrikjedi li d-distributuri u l-assiguraturi 
jużaw prattiki leali u etiċi.

Għal aktar tagħrif: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-household-
over-indebtedness ●

L-”EU and ME(dia)” — Fejn sejrin?

Seminar tas-soċjetà ċivili dwar il-mezzi tax-xandir f’Milan mis-27 sat-28 ta’ Novembru

Fit-12  ta’ Diċembru 2014, il-KESE 
organizza seduta pubblika f’Chania fi 
Kreta, intitolata “Gżejjer intelliġenti — 
mudell li jwassal għat-tkabbir, l-impjieg 
u l-iżvilupp sostenibbli”, b’kooperazzjoni 
ma’ INSULEUR u l-kamra tal-kummerċ 
ta’ Chania, u fi l-kuntest tal-opinjoni fuq 
inizjattiva proprja tal-KESE dwar l-istess 
suġġett li r-relatur tagħha hija s-Sinjura 
Darmanin.

Fid-diskors tal-ftuħ tiegħu, il-President 
tal-KESE, Henri Malosse, enfasizza li 
l-gżejjer fl-Unjoni Ewropea ġew ittras-
kurati mill-leġislazzjoni nazzjonali u tal-
UE, għalkemm dawn jiffaċċjaw ostakli 
speċifiċi, f’termini ta’ konnettività tal-
grilja, it-trasport u l-konnettività tal-
Internet. Huwa enfasizza l-importanza ta’ 
djalogu bejn in-nies li jgħixu fuq gżejjer u 
l-istituzzjonijiet tal-UE, billi l-leġislazzjoni 
tal-Unjoni għandha tiġi adattata skont 
dan.

L-aktar proposti diskussi dwar kif 
il-gżejjer jistgħu jiżviluppaw il-perkors 

tal-iżvilupp tagħhom stess ġew mill-
professur Godfrey Baldacchino. Il-Prof. 
Baldacchino huwa speċjalista dwar 
l-istudji tal-gżejjer ibbażat fl-Univer-
sità ta’ Malta u huwa wkoll il-President 
ta’ ISISA (Assoċjazzjoni Internazzjonali 
għall-Istudji tal-Gżejjer Żgħar). Huwa 
ssuġġerixxa approċċ immexxi min-niċċa 
għas-settur tat-turiżmu matur, li jip-
permetti li l-gżejjer żgħar joff ru oqsma 

distinti ta’ speċjalizzazzjoni fi ħdan 
is-suq turistiku. Dan huwa l-każ għat-
turiżmu mediku fi l-Barbados, it-turiżmu 
għal-għads f’Malta u t-turiżmu għall-
honeymoon fil-Maldives. Prof. Baldac-
chino ikkonkluda billi stqarr li, sabiex 
ekonomija ta’ gżira żgħira tiżviluppa, 
hija essenzjali d-deċentralizzazzjoni tal-
politika ekonomika. (lvg) ●

Il-Gżejjer intelliġenti — mudell li jwassal għat-tkabbir, l-impjieg u l-iżvilupp sostenibbli

Reine-Claude Mader, 
membru tal-KESE u relatur 
tal-Opinjoni esploratorja dwar 
Il-protezzjoni tal-konsumatur 
u l-ipproċessar adatt tal-
insolvenza għall-prevenzjoni 
tal-esklużjoni soċjali

Din is-sena s-seminar tas-soċjetà ċivili dwar 
il-mezzi tax-xandir tal-KESE — f’koope-
razzjoni mal-EBU — iffoka fuq l-”EU and 
ME(dia)” fejn iċ-ċittadini li jkunu infurmati 
tajjeb fi  ħdan l-UE u fi l-pajjiżi ġirien tqiegħdu 
fi ċ-ċentru tad-dibattitu. Għas-seminar li sar 
fi l-Palazzo Reale — ġentilment ipprovdut 
mill-belt ta’ Milan — attendew ukoll diversi 
membri tal-KESE u s-seminar kien ippresedut 
mill-Viċi President tal-KESE, Hans-Joachim 
Wilms.

Kien hemm interazzjoni bejn kważi 
150 parteċipant u erba’ bordijiet, li kienu 
bbażati fuq l-isfi di attwali, l-indipendenza 
tal-midja, l-opportunitajiet ipprovduti 
permezz tal-midja soċjali u, fl -aħħar, ħarsa 
ġenerali lejn il-kampanja elettorali tal-PE 
tal-2014.

Xi wħud mis-sejbiet kienu interessanti ħafna:
 ● Minkejja l-miljuni ta’ aħbarijiet li 

nisimgħu ta’ kuljum dwar l-UE u 
kwistjonijiet oħra, l-individwi għad 
m’għandhomx għarfien dettaljat 

dwar il-kwistjonijiet Ewropej. L-impatt 
pożittiv tal-UE ta’ spiss jiġi injorat fi r-
rappurtaġġ ta’ kwistjonijiet nazzjonali. 
Il-midja taqdi rwol essenzjali fl -infor-
mazzjoni u l-interazzjoni. Ix-xandara 
pubbliċi għadhom meħtieġa għal ste-
jjer dwar il-ħajja ta’ kuljum.

 ● Is-sors tal-finanzjament għandu 
influwenza diretta fuq il-kontenut. 
Is-seminar provda eżempji prattiċi tal-
potenzjal li l-midja tintuża għal fini-
jiet ta’ manipulazzjoni, informazzjoni 

Il-midja soċjali hija suppliment impor-
tanti, madankollu l-kuntatt dirett 
mal-pubbliku jibqa’ l-aktar element 
importanti.

 ● Rigward l-elezzjonijiet tal-PE, id-dibat-
titu televiżiv kien innovattiv u l-approċċ 
deċentralizzat irnexxa.

Għal aktar informazzjoni żur il-paġna web 
tagħna: http://www.eesc.europa.eu/ taħt 
is-sezzjoni Events & Activities, u aktar tard 
il-fuljett ta’ wara l-avveniment li ser ikun 
disponibbli f’Jannar 2015.  (sma) ●żbaljata u propaganda. L-indipendenza 

tal-midja u l-ġurnalisti hija indis-
pensabbli biex iċ-ċittadini jkunu 
infurmati tajjeb.

 ● Iċ-ċittadini jħabbtu wiċċhom 
ma’ għadd kbir ta’ sorsi ta’ 
informazzjoni. L-istituzzjoni-
jiet tal-UE ma jistgħux iħallu 
l-kontenut tal-midja soċjali 
unikament f’idejn is-swieq, 
iżda għandhom jikkontribwixxu 
billi jsaqsu l-mistoqsija “x’nista’ 
nagħti lil dawk li jsegwuni?”. 
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