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EDITORJAL

Għeżież qarrejja,
Tliet xhur wara l-attakki terribbli f’Pariġi, fit-22 ta’ Marzu, Brussell,
il-qalba tal-UE, kienet il-mira ta’
attakki terroristiċi brutali u mimlija
mibegħda. Għal darb’oħra, b’mod
drastiku ġejna mfakkra kif minuta tista’ tibdel jew saħansitra ttemm ħajjet in-nies.
Ħsibijietna jiffokaw fuq il-ħafna vittmi ta’ din it-traġedja u l-familji tagħhom. Aħna
grati lejn il-voluntiera u lejn dawk kollha li, bla waqfien, taw daqqa t’id f’dawn
il-mumenti diffiċli. Nirringrazzjaw lill-forzi tas-sigurtà ta’ Brussell, inkluż il-militar,
li jagħmlu l-almu tagħhom biex jipproteġuna. U aħna nikkundannaw lill-qattiela
perfidi. Dawn l-attakki jfakkruna li kollha kemm aħna qed nikkommettu ruħna
biex neżaminaw modi aħjar għall-integrazzjoni tal-migranti fis-soċjetà Ewropea
miftuħa tagħna, għal liema l-valuri tal-umanità, id-demokrazija, l-ugwaljanza
u t-tolleranza mhumiex negozjabbli. Din hija kwistjoni ta’ drittijiet u dmirijiet, kif
imsemmi fir-rapport tal-missjoni dwar ir-refuġjati tax-xahar li għadda.
Issa rridu nħarsu ‘l quddiem. Id-dinja tagħna hija wisq sabiħa biex inħalluha
titkisser b’forzi distruttivi bħal dawn. Biex nikkumbattuhom, ma nistgħux
nikkonċentraw biss fuq it-terroriżmu, iżda rridu nindirizzaw l-isfidi li qed tiffaċċja
s-soċjetà moderna b’mod komprensiv u responsabbli.
Minkejja xi diżappunti, jeħtieġ li jkollna perspettiva ottimista iżda
realistika
Waslet ir-rebbiegħa. Ejjew niftħu t-twieqi, indaħħlu d-dawl tax-xemx u l-arja
friska sabiex nispiraw ruħna, niġġeneraw ideat ġodda biex nirrevedu l-politiki
tagħna, intejbuhom u nsibu soluzzjonijiet għall-isfidi futuri.
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew huwa impenjat jagħmel dan. Il-programm ta’ ħidma tiegħu huwa rikk u komprensiv. L-isfidi ekonomiċi u l-qgħad,
it-tibdil fil-klima u s-sostenibbiltà tal-ikel jitolbu ideat ġodda, soluzzjonijiet ġodda
u aħjar li jeħtieġu l-kooperazzjoni kemm tas-soċjetà ċivili kif ukoll tal-esperti.
Din hija l-bażi tal-opinjonijiet u l-ħidma ġenerali tal-KESE. Il-parir u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat lil-leġislaturi tal-UE jiġbru l-għarfien, in-know how
u l-għarfien espert ta’ maġġoranza wiesgħa tas-soċjetà.

L-istqarrija tal-President Dassis
dwar l-attakki terroristiċi ﬁ Brussell
Fi Brussell, fit-22 ta’ Marzu li għadda,
numru żgħir ta’ assassini kiefra ġabu
l-mewt u s-sofferenza fl-Unjoni tagħna.
Huma wettqu r-reat mostruż tagħhom
preċiżament f’postijiet li ngħaddu minnhom kuljum ħafna minna – membri,
delegati, sostituti, esperti, mistednin
tal-Kumitat u membri tal-persunal.
Dawk li l-assassini qatlu, immutilaw
u darbu mingħjar l-ebda rimors, għal
darb’oħra, huma n-nies komuni. Dak li
huma jallegaw li jridu jqaċċtu mid-dinja
u jagħmlulhom il-ħsara huma l-poplu
tagħna li jixtieq jiċċaqlaq liberament
f’soċjetà demokratika li tiddeendi l-valuri
ta’ paċi, djalogu u benessri.
Mhu ser jassruna qatt. Hemm bnedmin
li jaslu jagħmlu l-agħar għemil iżda
hemm ħafna aktar li jagħmlu l-ġid,
u dawn huma r-rebbieħa. L-unika attenzjoni li jistħoqqilhom it-terroristi hija li
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sessjoni plenarja tal-KESE

17 ta’ Mejju 2016 /
Nottingham (Renju Unit):
seduta tas-CCMI dwar l-industrija
tal-kosmetika f’Nottingham

Studju ġdid tal-KESE dwar
l-obsolenza ppjanata
Intervista ma’ Gonçalo
Lobo Xavier dwar il-proġett
tal-migrazzjoni
Membri lura mill-missjonijiet
relatati mal-migrazzjoni
jaqsmu l-esperjenzi tagħhom

L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!
2016
Wirja bir-ritratti
ta’ Giles Duley

Nittama minn qiegħ qalbi li l-wirja pubblika ta’ solidarjetà tal-mexxejja nazzjonali u Ewropej tagħna ser twassal biex
jiġi mobilizzat l-ikbar numru possibbli
ta’ ċittadini favur l-ideal demokratiku
ta’ Ewropa magħquda. Nittama li din
il-ġrajja kerha sservi ta’ inċentiv biex
ikunu magħquda, solidali, konxji ta’
dak li huwa fundamentali għas-soċjetà
tagħna u konxji tal-fatt li sitwazzjoni bħal
din u kwalunkwe ċirkustanza kritika oħra
jaffettwaw lill-Istati Membri tal-Unjoni blistess mod.

Naturalment, dakinhar stess, f’isem
il-Kumitat, bgħatt messaġġ ta’ solidarjetà lill-Prim Ministru tar-Renju talBelġju. Ninsab tassew kommoss u, għal
darb’oħra, nixtieq nesprimi d-diżgust
tiegħi għall-ħsieb biss ta’ persuni
innoċenti milqutin minn att barbaru,
ikun fejn ikun. Jeħtieġ li nagħmlu minn
kollox għalihom.
●
Georges Dassis,
President tal-Kumitat Ekonomiku
u Soċjali Ewropew

Il-membru tal-KESE Pasi Moisio, fost il-vittmi
tal-attakki ta’ Brussell, jaqsam l-esperjenza tiegħu
tal-metall tagħna pproteġewna mixxrapnel li tar ma’ kullimkien.
● Din l-esperjenza kif affettwatek? Bidlitlek l-opinjonijiet
u l-perċezzjonijiet tiegħek?

Nistidinkom lkoll tikkunsidraw il-progress kbir li diġà ksibna flimkien u biex tkomplu tirriflettu u tiddiskutu dwar kif għandkom tindirizzaw l-isfidi tal-ġejjieni –
naħdmu għal Ewropa magħquda, demokratika, ibbażata fuq is-solidarjetà,
paċifika u prospera, kif iddikjarat fil-programm tal-President tagħna. Il-KESE
huwa l-imsieħeb tiegħek u jinsab lest biex jagħtik vuċi fl-Ewropa.
Gonçalo Lobo Xavier
Viċi President tal-KESE għall-Komunikazzjoni

ningħaqdu kontrihom: huma ftit imma
perikolużi immens. Dawk li jeħtieġu
l-attenzjoni sħiħa tagħna huma l-miljuni
ta’ nies, huma min huma u ġejjin minn
fejn ġejjin, li ma jirrikorrux għall-vjolenza
anke meta jsibu ruħhom f’sitwazzjoni
inġusta. Dawn jeħtieġu l-protezzjoni ta’
soċjetà ġusta, dik deskritta fl-ewwel artikoli tat-Trattat tagħna.

Il-membru Finlandiż tal-KESE Pasi
Moisio u martu inzertaw fl-ajruport ta’
Brussell matul l-attakki terroristiċi tat22 ta’ Marzu. Is-Sur Moisio, li għadu qed
jirkupra minħabba l-korrimenti li ġarrab,
qabel li jaqsam l-esperjenza tiegħu malqarrejja tal-KESE Info.
● Sur Moisio, x’kienet l-esperjenza tiegħek tal-avvenimenti
traġiċi tat-22 ta’ Marzu?
Jien u marti konna qed nistennew biex
nagħmlu check-in għal titjira lejn New
York meta nqtajt minn saqajja bl-ewwel
splużjoni. L-isplużjoni ġiet mix-xellug
tiegħi u tant kienet b’saħħitha li pperforatli t-timpanu xellugi tiegħi u dak ta’
marti u ħarqitilna wiċċna u ħwejjiġna
fuq dik in-naħa. Fortunatament, konna
‘l bogħod biżżejjed mill-isplużjoni biex
niżgiċċaw b’korrimenti limitati u l-bagalji

Nibqa’ nemmen fil-kunċett tal-integrazzjoni Ewropea u nħossu li issa, aktar
minn qatt qabel, jeħtieġ li nappoġġjaw
il-libertà tal-moviment u l-Ftehim ta’
Schengen. Madankollu, wara din l-esperjenza bit-tbatija sirt konxju tal-bżonn
ta’ kontroll effikaċi tal-fruntieri esterni
tagħna u tal-implikazzjonijiet perikolużi
ta’ nuqqas ta’ kontrolli bħal dawn.
M’għandniex inħallu lit-terroristi jieħdu
vantaġġ mid-drittijiet u l-kisbiet tagħna
sabiex imexxu għanijiethom. L-istituzzjonijiet tal-UE ddiskutew din it-tema fit-tul;
issa hu l-waqt li mid-diskussjoni ngħaddu
għall-azzjoni.
● X’inhu l-messaġġ tiegħek bħala
superstiti lin-nies ta’ madwarek
u lill-qarrejja tal-KESE Info?
Aħna ferm grati lejn bosta kollegi u ħbieb li
bagħtulna l-messaġġi tagħhom ta’ solidarjetà u appoġġ wara dak li seħħ. Irċevejna
mijiet ta’ messaġġi testwali, emails u telefonati u, permezz ta’ dan, nixtiequ nirringrazzjawhom kollha u ninfurmawhom
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kemm l-appoġġ tagħhom kien prezzjuż.
Din il-kriżi ġabet flimkien lin-nies u nittamaw li din l-unità l-ġdida ser tippermetti
li tinkiseb xi ħaġa pożittiva.
●

Edizzjoni speċjali tal-KESE
Info dwar il-migrazzjoni
Fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni
tar-rapport finali tal-KESE dwar il-kriżi
attwali tal-migrazzjoni u tar-refuġjati,
il-KESE Info qed jippubblika suppliment
speċjali ta‘ żewġ paġni b‘narrazzjoni
qawwija dwar il-missjonijiet ta’ tiftix talfatti li saru għar-rapport, intervista malViċi President tal-KESE Gonçalo Lobo
Xavier, l-inizjatur tal-missjonijiet u riflessjoni minn Pavel Trantina, koawtur talistrateġija tal-KESE dwar il-migrazzjoni.
Din l-edizzjoni speċjali dwar ilmigrazzjoni hija kkompletata minn evalwazzjoni ta‘ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!
2016 flimkien ma‘ preżentazzjonijiet ta‘
wirja ta‘ Giles Dules fil-KESE u s-Seminar
tal-Midja tas-Soċjetà Ċivili 2016 talKESE – li kollha jiċċentraw fuq ir-refuġjati
u l-migrazzjoni.
●

Żieda ta‘ 56% ﬁl-bejgħ ta‘ prodotti Il-KESE jappella għal mod ta’ ħsieb ġdid
għall-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni
meta jkollhom it-tikketta
Kooperazzjoni aktar mill-qrib meħtieġa biex jingħeleb it-terroriżmu u jitrażżan l-aċċess għal armi tan-nar
“long-lasting”: studju ġdid
tal-KESE dwar l-obsolenza ppjanata
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fil-bejgħ, b’128% u 70% rispettivament, iżda mhux
daqshekk l-ismartphones, b’żieda ta’ 41% fil-bejgħ
għal mudelli li jindikaw durata itwal.

The Inﬂuence
of Lifespan Labelling
on Consumers
STUDY

European Economic and Social Committee

Fid-29 ta’ Marzu 2016, il-KESE ħareġ studju dwar “The Influence of Lifespan Labelling
on Consumers”, li juri l-effett ta’ tikkettar dwar
il-ħajja ta‘ prodott fuq l-attitudni tal-konsumatur
lejn l-akkwist. Prodotti ttikkettati bħala fit-tul, bħal
bagalji u printers, għandhom jaraw żieda kbira

90% ta’ dawk li ħadu sehem fl-istudju qalu li huma
jkunu lesti jħallsu aktar (+ EUR 102) għal magna talħasil tal-platti (bi prezzijiet bejn EUR 300 u EUR 500)
li ddum sentejn aktar. Tipi ta’ ttikkettar jagħmlu
differenza, bil-klassifikazzjoni minn A sa G tkun
l-aktar effettiva, b’żieda fil-bejgħ ta’ 84%. L-istudju
jenfasizza wkoll id-dimensjoni soċjali tal-obsolenza
programmata, fejn nies b’introjtu baxx ikollhom jixtru prodotti irħas u għalhekk jiffaċċjaw l-obsolenza
ppjanata. Fl-aħħar nett, 80% tal-parteċipanti jaħsbu
li l-produtturi għandhom livell għoli ħafna ta’ responsabbiltà għat-tul ta’ ħajja ta’ prodott.
L-istudju, li jkopri l-Belġju, ir-Repubblika Ċeka,
Franza, Spanja u n-Netherlands, jinvolvi kważi
3 000 parteċipant, u jaqbel mal-opinjoni tal-KESE
tal-2013 dwar “Favur konsum aktar sostenibbli: ittul tal-ħajja tal-prodotti industrijali u t-tiġdid talfiduċja permezz tal-informazzjoni tal-konsumaturi”.
Il-KESE jappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tabbozza leġislazzjoni fl-UE kollha dwar l-obsolenza
ppjanata, jirrakkomanda li l-industrija tistabbilixxi
skemi ta’ ċertifikazzjoni volontarji, u jħeġġeġ lillEwropej biex jimmobilizzaw u jmexxu kampanja
għal bidla. (cad)
●

Il-forom ġodda ta‘ impjieg
jirrikjedu miżuri ta‘ politika soċjali
Fl-31 ta‘ Marzu 2016, il-KESE organizza seduta pubblika dwar It-tibdil ﬁn-natura tar-relazzjonijiet talimpjieg, l-ekonomija kollaborattiva, il-kuntratti mingħajr sigħat tax-xogħol (zero-hour contracts) u l-paga
għall-għajxien sabiex jiddiskuti ż-żieda ta‘ forom mhux standard ta‘ impjieg, b‘enfasi fuq il-protezzjoni
tal-ħaddiema.
Pereżempju, fis-seduta tal-KESE ssemma li l-bidliet li rriżultaw minħabba pjattaformi popolari onlajn fil-qasam
tat-trasport jew akkomodazzjoni għandhom implikazzjonijiet importanti għas-suq tax-xogħol u s-sistemi
tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali, kif ukoll għall-paga għall-għajxien.
Huwa f‘idejn dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet biex jindirizzaw dawn ix-xejriet, u b‘hekk dawn il-forom ta‘ impjieg
ġodda jkunu jistgħu jġibu riżultati pożittivi għall-membri kollha tas-soċjetà. Għalhekk, il-KESE jixtieq li l-Kummissjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) jgħinu fl-iżvilupp ta‘ mudelli ġodda
ta‘ servizzi soċjali, u fl-iżvilupp ta‘ qafas ta‘ kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti li huma adattati għal swieq
tax-xogħol aktar flessibbli. L-isforzi għandhom ikunu ffokati fuq taħriġ adatt għall-ħaddiema kollha, b‘mod
partikolari fil-ħiliet tal-ICT, dwar it-traċċar statistiku tal-impatt ta‘ forom ġodda ta‘ impjieg fuq is-suq tax-xogħol
u l-ekonomija, u dwar aktar ċarezza fir-relazzjonijiet tal-impjieg sabiex tiġi ddeterminata r-responsabbiltà
għal inċidenti, danni u nuqqasijiet tas-servizz. (cad)
●

Inħaddnu t-tibdil ﬁd-dinja tax-xogħol
Gonçalo Lobo Xavier iħeġġeġ lin-nies Portugiżi biex iqisu t-tibdil
ﬁx-xejriet tax-xogħol bħala opportunitajiet
Gonçalo Lobo Xavier, Viċi President tal-KESE kien fost il-kelliema mistiedna fis-sessjoni inawgurali
ta‘ Perspettivi dwar ix-xogħol, serje ta’ dibattiti ma‘ membri ewlenin tas-soċjetà Portugiża li saru fi
Braga fis-26 ta’ Frar.
Flimkien mal-kelliema l-oħra, Caldeira Cabral, il-Ministru Portugiż għall-Ekonomija, u Carvalho da Silva,
soċjologu Portugiż, Professur Universitarju u eks mexxej tal-Konfederazzjoni Portugiża tat-Trejdjunjins
tal-Ħaddiema (CGTP-IN), is-Sur Lobo Xavier wissa li l-bidliet fix-xejriet tax-xogħol qed jheddu nofs
l-impjiegi eżistenti fid-dinja: ir-raba‘ rivoluzzjoni industrijali, l-Internet tal-Oġġetti u x-xejriet ġodda
ta‘ konsum qed jipperikolaw ħafna impjiegi. “Huwa stmat li fl-għaxar snin li ġejjin, 50% tal-impjiegi li
aħna mdorrijin naraw ser josfru b’dawn il-bidliet – bidliet li ma nistgħux inwaqqfu,” huwa qal. Għalhekk,
“jeħtieġ li nadattaw, niddefendu l-impjiegi u nħejju lill-ħaddiema għal dawn il-bidliet li, fil-fehma
tiegħi, huma irriversibbli, iżda huma wkoll opportunità, peress li ser jinħolqu ħafna impjiegi ġodda li
jirrikjedu ħiliet differenti”.
Huwa enfasizza li l-bżonn li nantiċipaw it-tibdil, id-domanda għal ħiliet ġodda u l-ħtieġa li nimmodernizzaw il-professjonijiet tradizzjonali permezz ta‘ soluzzjonijiet u servizzi ġodda għandhom jitqiesu
bħala opportunità. Huwa esprima t-tama li l-Portugall ma jistriħx fuq il-kisbet turistiċi u jabbanduna
setturi strateġiċi oħra li huma kruċjali għall-ekonomija tal-pajjiż. (dm)
●
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Fis-16 ta‘ Marzu l-KESE adotta opinjoni intitolata
Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà (relatur: Cristian
Pîrvulescu) fejn sejjaħ għall-iżvilupp ta‘ għodod
ġodda biex tiġi evitata r-radikalizzazzjoni bħala
parti minn strateġija usa‘ tal-UE kontra t-terroriżmu.
L-opinjoni twieġeb kemm għall-Pjan ta’ Azzjoni
tal-UE tal-Kummissjoni kontra t-traffikar illeċitu
u l-użu ta’ armi tan-nar u splussivi kif ukoll il-proposta tagħha għal Direttiva dwar il-ġlieda kontra
t-terroriżmu.

Il-KESE jenfasizza li huwa possibbli li wieħed ikun
sikur u fl-istess waqt ħieles fl-Ewropa, u jikkunsidra
li huwa perikoluż għal kwalunkwe demokrazija li
tilleġisla kontra reati antiċipati. L-Artikolu 3(2)(i)
tal-proposta [dwar it-theddid li jitwettaq att terroristiku] għandu għalhekk jitneħħa. Il-KESE jappella
wkoll lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri
biex jirrispettaw il-prinċipju tal-proporzjonalità u li
jirriflettu s-serjetà u l-intenzjoni ta’ azzjonijiet meta
jikkriminalizzaw u jiġġieldu kontrihom.
Fir-rigward tal-kriminalizzazzjoni tal-att ta’ vjaġġar
barra mill-pajjiż għal skopijiet ta’ terroriżmu, il-KESE
jqis li d-definizzjoni ta’ “għal skopijiet ta’ terroriżmu”
fil-proposta hija estremament mhux ċara. Filwaqt
li xi ħadd li qed jorganizza attakk jew li qed jieħu
sehem fit-taħriġ jista’ jkun definit bħala “terrorist”,
dan mhuwiex neċessarjament il-każ għal xi ħadd li
jwettaq terroriżmu ċibernetiku jew li jieħu sehem
f’ribelljoni armata jew gwerra ċivili.

Avvenimenti reċenti wrew li t-terroriżmu sar globalizzat. Il-politika estera tal-Ewropa fil-Lvant Nofsani
u fit-Tramuntana tal-Afrika (MENA) trid tkun ikkoordinata aħjar. Il-Kumitat jixtieq jara impenn aktar ċar
lejn l-istabbilizzazzjoni, l-iżvilupp u d-demokratizzazzjoni fir-reġjun u jinsab sodisfatt li l-Kummissjoni
beħsiebha tkabbar il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Pjan
ta’ Azzjoni bejn l-UE u x-Xlokk tal-Ewropa u ssaħħaħ
il-kooperazzjoni mal-MENA.
Il-KESE jqis ukoll li t-tnaqqis drastiku tal-aċċess għal
armi tan-nar u splussivi għandu jkun prijoritizzat. Ilkooperazzjoni istituzzjonali bejn l-Istati Membri trid
titjieb b’mod sinifikanti, kemm rigward l-iskambju
ta’ informazzjoni kif ukoll il-ġbir flimkien ta’ bażijiet
ta‘ data eżistenti.
Il-KESE jixtieq jara lill-Kummissjoni tappoġġa kooperazzjoni eqreb bejn il-Europol, l-INTERPOL, l-atturi
prinċipali tal-iTrace u korpi oħra, bħal awtoritajiet
doganali u tal-liċenzji tal-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-armi tan-nar. Madankollu, filwaqt li
jinkoraġġixxi l-ippuljar ta’ riżorsi, iwissi li ż-żieda
fin-numru ta’ salvagwardji Ewropej u nazzjonali
jista’ jkollha effett kumulattiv u tippreġudika d-drittijiet fundamentali. Jekk id-drittijiet fundamentali
huma mhedda, l-UE tkun qed tipperikola waħda
mill-prinċipji ta’ gwida tagħha.
L-opinjoni ġiet adottata b’145 vot favur u 3 astensjonijiet. (dm)
●

Jum Ewropew tal-Konsumatur 2016: il-KESE
jappella għal regolamentazzjoni intelliġenti u aħjar,
iżda mhux għad-detriment tal-konsumaturi
Il-KESE huwa favur it-tnaqqis tal-burokrazija u t-tneħħija tal-ostakli għall-intrapriżi żgħar
u medji u għall-mikrointrapriżi permezz ta‘ regolamentazzjoni aħjar, iżda fl-istess waqt dan il-proċess
m‘għandux ifisser deregolazzjoni kompleta, wissa
l-KESE matul il-Jum Ewropew tal-Konsumatur fl-10
ta‘ Marzu 2016. Ir-regolamentazzjoni aħjar għandha
l-għan li tagħmel ir-regoli sempliċi, faċli biex jiġu
implimentati u b‘inqas spejjeż għall-utenti u l-kontribwenti iżda mhijiex eżenzjoni mill-konformità marregolamenti mfassla biex jipproteġu l-konsumaturi
u l-ħaddiema, jew mill-konformità mal-istandards
ambjentali. Il-KESE ħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tqis
aħjar il-fehmiet tas-soċjetà ċivili permezz ta‘ konsultazzjonijiet pubbliċi u valutazzjonijiet tal-impatt.
Rappreżentanti ta‘ organizzazzjonijiet tal-konsumatur, dawk li jfasslu l-politika u istituzzjonijiet Ewropej
iltaqgħu għat-18-il konferenza annwali organizzata
mill-KESE biex jiddiskutu r-regolamentazzjoni aħjar
u l-impatt tagħha fuq il-konsumaturi.
Skont il-KESE, il-Kummissjoni għandha tiffoka
fuq il-kwalità iktar milli l-kwantità u tagħti prijorità biex tnaqqas il-burokrazija, li hija ta‘ spejjeż
kbar għan-negozji, ixxekkel il-kompetittività
tagħhom u tfixkel l-innovazzjoni u l-ħolqien talimpjiegi, speċjalment għall-SMEs. Fl-istess ħin,
il-prinċipju “Aħseb l-ewwel fiż-żgħir” mhuwiex
maħsub biex jeżenta lill-mikrointrapriżi u ‘l-SMEs
mil-leġislazzjoni. Il-KESE minn dejjem insista fuq

il-protezzjoni tal-500 miljun konsumatur Ewropew,
li għandhom drittijiet legali minquxa fit-Trattat. Ilprotezzjoni tal-konsumatur hija waħda mill-akbar
u l-aktar kisbiet tanġibbli tal-UE u m‘għandhiex tiġi
mhedda. (sg)
●

UEM: Il-KESE jħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea
biex timxi ‘l quddiem mingħajr dewmien
L-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-UE għandha
tiġi approfondita b‘mod urġenti, qal il-KESE fillaqgħa plenarja ta‘ Marzu, meta adotta pakkett ta‘
erba‘ opinjonijiet dwar din il-kwistjoni.
Fl-opinjoni tiegħu dwar Passi lejn l-ikkompletar
tal-UEM, il-KESE qajjem il-kwistjoni tal-leġittimità
demokratika, u ppropona djalogu soċjali tripartitiku biex ineħħi dan id-distakk. Il-KESE għamel ukoll
diversi rakkomandazzjonijiet dwar L-istabbiliment
ta‘ bordijiet nazzjonali tal-kompetittività ﬁż-żona
tal-euro, b‘mod partikolari dwar id-definizzjoni talkompetittività sabiex tinkludi għanijiet “lil hinn millPDG”, u dwar it-twaqqif ta‘ bordijiet ibbilanċjati aħjar.

Fl-opinjoni tiegħu dwar Skema Ewropea ta‘ Assigurazzjoni tad-Depożiti, il-Kumitat irrakkomanda
li l-introduzzjoni ta‘ aktar kondiviżjoni tar-riskju
għandha tkun akkumpanjata minn tnaqqis addizzjonali tar-riskju fis-settur bankarju. Fir-Rappreżentanza
esterna taż-żona tal-euro, il-Kumitat enfasizza
l-bżonn ċar sabiex tissaħħaħ l-influwenza relattiva
taż-żona f‘istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali
u sabiex tingħata pożizzjoni aktar prominenti fi
swieq finanzjarji internazzjonali. Il-KESE rrakkomanda
wkoll li b‘mod ċar u espliċitu jiġi definit ir-rwol tarrappreżentanza esterna taż-żona tal-euro, u li dan jiġi
koordinat ma‘ dak tal-UE b‘mod ġenerali, bil-għan li
tinżamm l-integrità tas-suq uniku. (cad)
●
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EDITORJAL
L-Ewropa teħtieġ
politiki ta’
integrazzjoni ﬁt-tul
u l-kontribut tassoċjetà ċivili

“Dokument b’saħħtu li ser jagħmel differenza” –
Gonçalo Lobo Xavier jitkellem dwar ir-rapport
tal-KESE relatat mal-migrazzjoni
jikkontribwixxu soluzzjonijiet fir-rigward
tal-kura tas-saħħa, il-kjarifika tal-istatus
legali tal-migranti u l-integrazzjoni ta’
familji li jixtiequ jingħaqdu mal-Unjoni
Ewropea, bid-drittijiet u l-obbligi tagħha.

Quddiem l-ikbar influss ta’ nies minn żmien it-tieni gwerra dinjija, is-soċjetà
ċivili qed turi madwar l-UE li hija attur ewlieni biex jittaffa l-impatt umanitarju
ta’ din il-kriżi. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, bħala l-pjattaforma
Ewropea formali tas-soċjetà ċivili, fil-bidu tal-kriżi tar-refuġjati identifikat il-kriżi
bħala ta’ tħassib kbir, u ħeġġeġ lill-gvernijiet u lill-politiċi biex isegwu l-eżempju
tas-soċjetà ċivili.
Il-KESE ppubblika rapport ibbażat fuq l-aħħar żjarat għal ġbir ta’ informazzjoni
minn delegazzjonijiet tal-KESE, li ltaqgħu ma’ aktar minn 180 parti interessata
tas-soċjetà ċivili li jaħdmu ma’ refuġjati u migranti fi ħdax-il Stat Membru u t-Turkija. Ir-rapport jibgħat messaġġi importanti lill-Istati Membri u l-istituzzjonijiet
tal-UE, inkluża l-ħtieġa għal distribuzzjoni ġusta ta’ refuġjati, l-allokazzjoni ta’
riżorsi suffiċjenti, kontrolli effettivi tal-fruntieri, il-ġlieda kontra t-traffikar talbnedmin u sistema Ewropea komuni tal-asil, l-ewwel nett permezz ta’ reviżjoni
tar-Regolament ta’ Dublin. Huwa jtenni mill-ġdid il-ħtieġa li jiġi osservat il-ftehim
ta’ Schengen u l-moviment ħieles, li huma kisbiet ewlenin Ewropej.
Din l-inizjattiva għandha tgħin lill-KESE jikkontribwixxi għal politiki Ewropej
adatti dwar l-asil u l-migrazzjoni. Madankollu, għad fadal ħafna xi jsir u “integrazzjoni” hija kelma essenzjali. Skont il-Kummissarju Avramopoulos, jeħtieġ li
naħsbu “fit-tul” u “naġixxu issa” biex niżguraw “l-integrazzjoni sħiħa ta’ dawk li
waslu u li għandhom id-dritt ta’ permanenza”.
L-integrazzjoni sostenibbli tirrikjedi kontribut vitali tas-soċjetà ċivili. Wasal
iż-żmien li l-isforzi tas-soċjetà ċivili jiġu rikonoxxuti u l-fehmiet tagħha jiġu integrati bis-sħiħ fit-tfassil ta’ politika tal-UE dwar il-migrazzjoni. L-Ewropa teħtieġ
politiki li jiffokaw fuq l-integrazzjoni fit-tul għall-integrazzjoni tal-migranti
u r-refuġjati fis-suq tax-xogħol, abbażi tar-rikonoxximent ta’ kapaċitajiet, edukazzjoni u taħriġ. L-ispiża ta’ nuqqas ta’ integrazzjoni ta’ migranti u refuġjati
tkun devastanti għal kulħadd.
Georges Dassis
President tal-KESE

Xi rwol tara li għandu l-KESE ﬁlkriżi ta’ migrazzjoni?

Waqt is-sessjoni plenarja ta’ Marzu
li għadda, il-KESE ppreżenta rapport li
jiġbor ir-riżultati tal-11-il missjoni tiegħu
ﬂ-Istati Membri. Ir-rapport ġie abbozzat
mill-Viċi President is-Sur Gonçalo Lobo
Xavier mal-membri Pavel Trantina,
Christa Schweng u Anne Demelenne
u ﬃnalizzat minn grupp ad hoc ta’ 12-il
membru maħtur mill-Bureau. Il-KESE
Info intervistat lil Gonçalo Lobo Xavier
dwar dan l-isforz kollettiv.

Liema huma l-preokkupazzjonijiet
prinċipali tal-KESE dwar il-kriżi
tal-migrazzjoni?
L-Ewropa qed tiffaċċja sfida kbira
ħafna. Il-KESE jemmen li ċ-ċittadini kollha għandhom ikunu mobilizzati biex
niffaċċjaw din il-kriżi. Din l-isfida partikolari tista’ titqies bħala opportunità
aktar milli theddida. Aħna nemmnu li
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
għandhom rwol x’jaqdu u jistgħu

Proġett konformi mal-missjoni ewlenija
u t-tħassib dejjiemi tal-KESE
r-rwol tal-voluntiera u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili spiss huwa sottovalutat u huma stess ikollhom jiffaċċjaw
diffikultajiet sinifikanti u xi drabi anke
mibegħda – sal-punt li xi kultant
ikunu mħarrka minħabba li jgħinu lirrefuġjati, sitwazzjoni li ma titwemminx.
Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea
għandha taħdem mal-Istati Membri biex
tagħtihom protezzjoni u appoġġ aħjar.
Ir-riżultati tal-inizjattiva tal-KESE
“Going Local” dwar ir-refuġjati juru
fatt bażiku; huwa prinċipalment permezz tal-mobilizzazzjoni straordinarja
tal-voluntiera u l-organizzazzjonijiet
tas-soċjetà ċivili f‘ħafna Stati Membri
u r-rwol ewlieni li wettqu, li l-Ewropa
evitat katastrofi umanitarja totali.
Din hija r-raġuni għaliex xtaqna
nagħtuhom vuċi fil-livell tal-UE, billi

L-inizjattiva tagħna li nwettqu ħdax-il
missjoni fl-Istati Membri biex inħarsu
lejn is-sitwazzjoni tar-refuġjati ma
ġietx mix-xejn. Il-ħidma tal-Kumitat
dwar kwistjonijiet dwar ir-refuġjati
u l-migrazzjoni hija impenn fuq żmien
twil u jkolli ngħid bla preċedenti.
Il-gruppi ta’ ħidma permanenti
tagħna – speċjalment l-Osservatorju
tas-Suq tax-Xogħol u l-Grupp ta‘ Studju permanenti dwar l-Immigrazzjoni

u l-Integrazzjoni – jappoġġaw u ser
ikomplu jappoġġaw l-iżvilupp ta’ politika komuni Ewropea dwar l-immigrazzjoni u l-integrazzjoni filwaqt li
jenfasizzaw il-protezzjoni tad-drittijiet
fundamentali, is-solidarjetà u l-involviment qawwi tas-soċjetà ċivili. Bħalissa
qegħdin nabbozzaw numru ta’ opinjonijiet u l-esperjenza personali li l-membri
tagħna kisbu mill-missjonijiet tagħhom
hija essenzjali biex infasslu proposti
u rakkomandazzjonijiet utli għallistituzzjonijiet l-oħra tal-UE.
●
Pavel Trantina,
President tas-Sezzjoni Speċjalizzata
għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali
u ċ-Ċittadinanza

Iddeċidejna li nħejju 11-il missjoni
speċifika u organizzata bir-reqqa sabiex
nifhmu aħjar is-sitwazzjonijiet differenti. Ir-riżultat huwa dokument li jien
verament nemmen li għandu jagħmel
differenza fix-xhur li ġejjin, b’xi sejbiet
ewlenin dwar is-sigurtà tal-migranti, kjarifika sħiħa dwar id-drittijiet u d-dmirijiet
tal-migranti, il-ħtieġa għal integrazzjoni
permezz ta’ taħriġ u xogħol, u kjarifika
dwar il-qafas legali. Ċertament, iddokument jenfasizza l-parteċipazzjoni
speċifika tal-organizzazzjonijiet tassoċjetà ċivili fil-proċess.

X’appoġġ jeħtieġu
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà
ċivili mill-Istati Membri u l-UE?
Nistgħu ngħidu li tinħtieġ l-aktar ilkoordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet.
Naturalment, il-finanzjament huwa
wkoll neċessarju biex jiġu implimentati
miżuri u biex jiffunzjonaw b’mod aktar
effiċjenti, iżda dak li nħossu li huwa
kruċjali biex is-sitwazzjoni tiġi trattata
b’mod effettiv huwa l-koordinazzjoni
bejn l-atturi kollha fuq il-post. L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huma
proattivi ħafna iżda xi drabi hemm
aspetti (legali, finanzjarji) li jridu jiġu
indirizzati mill-awtoritajiet nazzjonali
u lokali, li mhux biss għandhom jikkoordinaw bejniethom iżda wkoll ma’
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili ffurmati minn dawk li jħaddmu, l-impjegati
u atturi soċjali oħrajn. (dm)
●

Forum Ewropew dwar il-Migrazzjoni:
l-impjieg u l-integrazzjoni l-ewwel!

Fis-6 u s-7 ta’ April, il-KESE ospita
t-tieni Forum Ewropew dwar ilMigrazzjoni, il-pjattaforma għad-djalogu
bejn is-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet talUE, organizzat flimkien mal-Kummissjoni
Ewropea.
Din is-sena, il-Forum kellu l-kompitu li
jibdel il-kontribut tas-soċjetà ċivili f‘politika prattika u fit-tul dwar il-migrazzjoni
għall-Unjoni Ewropea, b‘enfasi fuq
l-impjiegi u l-integrazzjoni tal-migranti
u r-refuġjati. Wara l-intenzjoni mħabbra
tal-Kummissjoni biex jitħejja “Pjan ta’
Azzjoni tal-UE dwar l-integrazzjoni
taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi”, il-Forum
Ewropew dwar il-Migrazzjoni ġabar
informazzjoni dwar l-isfidi speċifiċi li
jiffaċċjaw il-migranti b’ħiliet ta’ livell
baxx u medju, ix-xogħol mhux iddikjarat u l-isfruttament, l-aċċess għas-suq
tax-xogħol, u r-rwol tal-livell lokali u tassoċjetà ċivili fil-proċess tal-integrazzjoni.

Georges Dassis, President tal-KESE, fetaħ
il-Forum billi sejjaħ lil dawk li jieħdu
d-deċiżjonijiet ﬁl-livell Ewropew sabiex
jisimgħu u jilqgħu r-rakkomandazzjonijiet: l-Ewropa teħtieġ tadotta politiki
ﬁt-tul dwar l-integrazzjoni li jinkludu
r-rikonoxximent tal-ħiliet tal-migranti
u tar-refuġjati, l-edukazzjoni u t-taħriġ
u aħna għandna bżonn ngħinuhom jintegraw ﬁs-suq tax-xogħol. L-ispiża ta’
nuqqas ta’ integrazzjoni ta’ migranti
u refuġjati tkun diżastruża għal
kulħadd.
Dimitris Avramopoulos, Kummissarju
Ewropew responsabbli għall-Migrazzjoni,
l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza saħaq
li ﬁlwaqt li naﬀrontaw l-immedjatezza
tal-kriżi tar-refuġjati issa, irridu naħsbu
ﬁt-tul (…) Huwa kruċjali li niżguraw li
dawk li jkunu waslu u għandhom dritt
jibqgħu jsiru parti integrali tas-soċjetà
tagħna. Huwa essenzjali li niżguraw
integrazzjoni rapida u sħiħa u għandna
bżonn partijiet interessati diﬀerenti –
mhux l-anqas is-soċjetà ċivili – involuti
f’dan il-proċess. (cad)
●
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Membri lura mill-missjonijiet jaqsmu l-esperjenza tagħhom
L-artikli li ġejjin jirrappreżentaw il-fehmiet personali tal-membri tal-KESE li ħadu sehem ﬁl-missjonijiet u mhux neċessarjament jirriﬂettu l-fehmiet tal-KESE

Irini Pari, membru tal-Grupp ta‘ Min Iħaddem,
dwar il-missjoni ﬁl-Greċja
F’Diċembru mort fuq missjoni li m‘jien ser ninsa qatt. Mort ma’ kollegi tal-KESE sa Lesbos, gżira fil-Baħar
Eġew, u sa Eidomeni, villaġġ żgħir fuq il-fruntiera fit-Tramuntana tal-Greċja. Din hija r-rotta ta’ dħul għal eluf
ta’ refuġjati li jaħarbu mill-gwerra u jippruvaw isibu futur aħjar.
Huwa impressjonanti li tevalwa, tara u tħoss l-għadd bla preċedent ta’ refuġjati. F’Lesbos biss, kuljum fuq din
il-gżira ta‘ 86 000 abitat qed jaslu medja ta’ 5 000 sa 6 000 persuna. Dan huwa kompitu enormi, li jilqgħuhom,
jissodisfaw il-ħtiġijiet primarji tagħhom, jibdew il-proċess tal-iskrinjar u tar-reġistrazzjoni… U minn dak li
qal kulħadd, aktar huma mistennija li jidħlu maż-żmien.
Iltqajna ma’ ħafna nies li jaħdmu fuq il-post – uffiċjali mill-awtoritajiet nazzjonali u lokali, il-Frontex, l-UE,
l-UNHCR, l-IMO u NGOs lokali u internazzjonali. Kollha kienu involuti sew, motivati u impenjati.
Minn diskussjonijiet li kellna, nemmen li l-Ewropa għandha rwol enormi
x’taqdi. L-ewwel nett, huwa essenzjali li jinħolqu rotot sikuri għar-refuġjati
u l-migranti sabiex dawn ma jiġux sfruttati mit-traffikanti, u jitilfu ħajjithom
fuq il-baħar. It-tieni, jeħtieġ li jissaħħaħ ir-rwol tal-Frontex li għandu jkollha
l-mezzi u r-riżorsi biex isalvaw il-ħajjiet u jgħinu fil-proċess kumpless tarreġistrazzjoni. It-tielet, ir-Regolament Dublin II irid jiġi rivedut; ir-responsabbiltà ma tistax tkun ta‘ ftit Stati Membri biss. Għandu jiġi kondiviż u maqsum
fuq bażi permanenti.
Iżda fuq kollox, jien iltqajt ma‘ refuġjati li kienu għadhom kif qasmu l-baħar il-lejl ta’ qabel, lejl kiesaħ li fih 15-il
persuna tilfu ħajjithom. Iltqajt ma’ refuġjati eżatt qabel ma qasmu l-fruntieri jew ġew miċħuda passaġġ fi triqthom lejn l-Ewropa Ċentrali. Rajt in-niket u l-uġigħ, u t-tama f’għajnejhom. Ma nistgħux niddiżappuntawhom!
●

Peter Schmidt, membru tal-Grupp tal-Ħaddiema,
dwar il-missjoni lejn il-Ġermanja
Fil-bidu ta’ Jannar, jien u l-kollegi tiegħi s-Sur Balon u s-Sur Athela, morna fuq missjoni f’isem il-KESE, biex
ninvestigaw is-sitwazzjoni f’Passau u Munich fir-rigward tar-refuġjati li qed jaslu hemm u l-kooperazzjoni
bejn l-awtoritajiet u s-soċjetà ċivili.
L-iktar ħaġa li impressjonatna kienet l-entużjażmu u r-rieda ta’ varjetà kbira ta’ organizzazzjonijiet biex
jgħinu lil dawk li jaslu, kif ukoll il-mod kif il-gruppi differenti ta’ volontarjat fis-soċjetà tagħna organizzaw
lilhom infushom mingħajr il-ħtieġa ta’ struzzjonijiet speċjali. Dan l-impenn wassal biex jiġi evitat diżastru
umanitarju, minkejja l-għadd estremament kbir ta’ nies deħlin. Saħansitra, wara xi diffikultajiet tal-bidu,
l-awtoritajiet governattivi kompetenti u l-pulizija federali mhux biss irrikonoxxew il-kapaċità taċ-ċittadini,
iżda aċċettawhom ukoll bħala l-aktar element essenzjali biex tiġi indirizzata l-kwistjoni.
Prerekwiżit essenzjali biex jinkiseb dan kien il-midja soċjali, li mingħajrha ma kienx ikun hemm tali organizzazzjoni awtonoma. Rajna wkoll li jeżistu diġà proġetti ta’ integrazzjoni. Kollha qablu li din ser tkun l-akbar
sfida. Deher biċ-ċar li żewġ punti huma essenzjali. L-eżempji wrew li l-użu akbar ta’ għalliema tal-lingwa a)
jgħin lir-refuġjati jintegraw aktar malajr u b) inaqqas id-dwejjaq li jista’ jkun
sors ta’ kunflitt.
Min-naħa l-oħra, il-koordinaturi huma meħtieġa b’mod urġenti. L-isforzi taddiversi organizzazzjonijiet li jagħtu l-għajnuna huma ammirevoli, iżda ta’ spiss
ma jkollhomx il-koordinazzjoni meħtieġa biex l-assistenza li joffru tkun diretta
u immedjata.
Huwa wkoll importanti ħafna li ma jinħolqux getti ta’ refuġjati. Dawn jipprevjenu
milli jkun hemm integrazzjoni. L-eżempji li rajna wrew li l-integrazzjoni tista’
sseħħ biss fil-bliet u l-muniċipalitajiet. Fil-bidu l-kunflitt huwa għoli fost il-popolazzjoni, iżda dan imur lura
għan-normal meta l-popolazzjoni tirrealizza li r-refuġjati huma persuni wkoll. Ir-rwol tas-soċjetà ċivili huwa
fundamentali hawnhekk. L-għoti tal-għajnuna lir-refuġjati, u, bil-maqlub, l-involviment tagħhom fil-ħidma
tal-komunità, eċċ., tgħinhom jintegraw aktar malajr.
●

Antonio Longo, membru tal-Grupp ta’ Interessi Varji
tal-KESE, dwar il-missjoni lejn l-Italja
L-Italja, minħabba l-pożizzjoni tagħha fil-Mediterran, huwa l-pajjiż
tal-ewwel kuntatt għal mijiet ta’ eluf ta’ persuni li qed jaħarbu mill-Afrika
u minn pajjiżi milquta mill-gwerra bħas-Sirja biex ifittxu futur aħjar. Il-gżira
ta’ Lampedusa saret simbolu ta’ riċeviment u ta’ kull problema drammatika
tad-dgħajjes imriegħda li kuljum jidħlu mgħobbija bin-nisa, it-tfal u l-irġiel
ta’ kull età, u li ta’ sikwit jegħrqu flimkien mat-tamiet tagħhom għal ħajja
aħjar. Anke fl-Italja, il-KESE bagħat delegazzjoni. Miegħi kien hemm il-membri kollegi tiegħi Vladimíra Drbalová u José Antonio Moreno Diaz. Żorna
Milan u Ruma fit18 u d-19 ta’ Jannar fejn iltqajna ma’ dawk responsabbli
għal strutturi u organizzazzjonijiet involuti fl-akkoljenza u l-integrazzjoni.
Ma’ kull min tkellimna laqtitna fuq kollox il-perċezzjoni li l-Ewropa qed tiffaċċja fenomenu drammatiku
u li ħa jdum ħafna żmien, kif ukoll l-għarfien li mingħajr impenn qawwi ta’ kull Stat Membru u tal-Unjoni
kollha kemm hi, mhux ħa nkunu nistgħu nindirizzaw b’mod adegwat il-kumplessità enormi tal-problema.
Is-solidarjetà kbira li l-popolazzjoni Taljana minn dejjem offriet, b’mod speċjali fin-Nofsinhar bil-każ emblematiku ta’ Lampedusa, mhijiex biżżejjed biex tagħti reazzjonijiet fit-tul. Fost l-aktar esperjenzi interessanti
hemm Casa Suraya f’Milan, ċentru ta’ akkoljenza fejn l-istrutturi pubbliċi u l-interventi privati-volontarji
jintegraw flimkien effettivament, u joffru mudell ta’ akkoljenza għall-familji, b’għajnuna legali, tagħlim
tal-lingwa Taljana, sostenn psikoloġiku u dħul fis-suq tax-xogħol. Għad fadal xi diffikultajiet, speċjalment
fil-każijiet fejn l-immigranti ma jridux jipprovdu informazzjoni dwar l-istatus tagħhom u l-oriġini. L-imsieħba
soċjali u s-soċjetà ċivili għandhom rwol ewlieni fl-integrazzjoni tagħhom, kemm fir-rigward tal-għajnuna
inizjali, li spiss titwettaq prinċipalment permezz tal-volontarjat, kif ukoll fl-istadji sussegwenti, bit-taħriġ
u l-inklużjoni fl-iskejjel u fuq il-post tax-xogħol.
●

4

Christa Schweng, membru tal-Grupp ta‘ Min Iħaddem,
membru tal-missjoni lejn l-Awstrija
“Id-diskussjonijiet li kellna fl-Istati Membri li żorna ntemmu b‘messaġġi simili ħafna:
L-UE teħtieġ sistema ta’ asil li tiffunzjona, proċedura ta’ applikazzjoni uniformi u lista komuni ta’ pajjiżi bla
periklu. Il-punti ta’ aċċess iridu jkunu kompletament operattivi f’kull ħin u l-għadd tagħhom jiżdied. Ir-Regolament ta’ Dublin għandu jiġi rivedut, il-pajjiżi tal-ewwel wasla għandhom jingħataw appoġġ addizzjonali
u s-sistema ta’ rilokazzjoni trid issir operattiva.
Għandhom jiġu definiti kriterji komuni għal protezzjoni internazzjonali. L-indirizzar tal-kawżi li huma l-għeruq
tal-problema għandu jkun prijorità fil-politika estera tal-UE u għandu jingħata appoġġ akbar lill-pajjiżi li
jmissu mas-Sirja.
Jeħtieġ li ssir distinzjoni bejn refuġjati u migranti ekonomiċi. Persuni li l-każijiet tagħhom huma ġġudikati
b’mod mhux favorevoli għandhom jintbagħtu lura lejn il-pajjiż ta’ oriġini tagħhom. Ftehimiet dwar dħul
mill-ġdid fil-pajjiż għandhom jiġu konklużi bħala kwistjoni ta‘ prijorità.
L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili spiss iwettqu kompiti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri.
Għandu jkun hemm koordinazzjoni aħjar bejn l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-awtoritajiet nazzjonali
u aċċess eħfef għall-finanzjament mill-UE għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.
L-integrazzjoni ta’ għadd kbir ta’ nies fis-soċjetajiet tagħna u fis-swieq tax-xogħol hija kemm sfida kif ukoll
opportunità. L-integrazzjoni hija essenzjali sabiex ikunu evitati soċjetajiet paralleli u għandha tibda millaktar fis possibbli.
L-ammont kbir ta’ wasliet ħoloq il-biża’ u wassal għall-għeluq tal-fruntieri interni. Il-midja u l-awtoritajiet
pubbliċi għandhom rwol importanti x’jaqdu biex itaffu dan il-biża’.
Il-lezzjonijiet li qed nitgħallmu b’mod iebes nisperaw li jħejjuna għall-futur. Soluzzjonijiet sostenibbli ma
jistgħux jinstabu fil-livell nazzjonali, iżda biss fil-livell tal-UE”.
●

José Antonio Moreno Díaz, membru tal-Grupp
tal-Ħaddiema, dwar il-missjoni lejn it-Turkija
“Iż-żjara ippermettietli li nibdel il-mod kif inħares lejn il-kriżi tal-migranti.
Pereżempju, f’laqgħa bdejna billi tkellimna dwar il-pressjoni tal-migranti fuq
iż-żoni tal-fruntiera. Ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili tawna r-raġun, iżda firrigward tal-Libanu, il-Ġordan u t-Turkija stess, fejn is-sitwazzjoni hija tassew
kritika, bi 3 000 000 refuġjat fit-Turkija, 1 070 000 refuġjat fil-Libanu u 640 000
refuġjat fil-Ġordan. Meta nitkellmu dwar “kriżi” u nirreferu għall-UE, b’popolazzjoni ta’ 500 miljun ċittadin u li fl-2015 laqgħet madwar 1 000 000, inkunu
qed nesaġeraw.
Ġejt impressjonat ħafna bl-impenn tal-NGOs li qed jaħdmu mar-refuġjati,
speċjalment fiż-żona ta’ Iżmir. Minkejja dan, ħassejtni milqut bin-nuqqas ta’ tama ta’ ħafna minn dawn
l-attivisti li huma pessimisti ħafna dwar kif qed tiżvolġi s-sitwazzjoni u b’mod partikolari dwar ir-rwol li jista’
jkollha l-UE. Sfortunatament, il-ftehim bejn l-UE u t-Turkija spiċċa jtihom raġun.
Personalment nemmen li l-integrazzjoni hija impossibbli minħabba l-kuntest legali u politiku fit-Turkija:
ma jistax jiġi żviluppat kuntest ta’ integrazzjoni jekk ma jiġi rikonoxxut status legali stabbli u paragunabbli,
li jinkludi firxa ta’ liġijiet u obbligi definiti tajjeb. Għaldaqstant, is-soċjetà ċivili għandha tipprova tqajjem
kuxjenza fost il-popolazzjoni Torka biex jaraw lir-refuġjati bħala persuni li qed ifittxu l-protezzjoni u twitti
t-triq għall-Istat Tork biex iqishom bħala refuġjati b’konformità mal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra. Il-politiki ta’
integrazzjoni jistgħu jitfasslu biss f’kuntest legali stabbli u sigur. Jekk dan jinkiseb, l-NGOs ikollhom rwol
ewlieni fl-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ġenwini.”
●

Dilyana Slavova, membru tal-Grupp ta’ Interessi Varji
u President tas-Sezzjoni REX, dwar il-missjoni lejn
il-Bulgarija
Wara li jidħlu fil-Bulgarija mit-Turkija, il-maġġoranza ta’ dawk li jfittxu l-asil isibu ruħhom f’ċentru ta’
akkoljenza tal-Aġenzija tal-Istat għar-Refuġjati, fejn huma jistennew sabiex tiġi proċessata l-applikazzjoni
tagħhom għall-istatus ta’ refuġjat. Dan l-istatus jagħtihom protezzjoni legali, flimkien mal-maġġoranza taddrittijiet u l-privileġġi taċ-ċittadini Bulgari kollha. Ir-refuġjati jridu jħallu ċ-ċentri ta’ akkoljenza ladarba tkun
ingħatat il-protezzjoni. Ma jingħata l-ebda appoġġ ulterjuri mill-gvern biex isibu impjieg jew akkomodazzjoni
affordabbli, u r-refuġjati lanqas m’huma intitolati għall-benefiċċji soċjali. Huwa l-familji li jbatu l-aktar wara li
jitilqu miċ-ċentri tar-refuġjati. Ir-refuġjati spiss jiffaċċjaw il-problemi tal-akkomodazzjoni, u waħda mill-kwistjonijiet tal-akkomodazzjoni hija d-daqs żgħir tal-appartamenti, li normalment huma maħluqin għal familji ta’
erbgħa min-nies, u dan ifisser li huwa estremament diffiċli li jiġu akkomodati familji bi tmint itfal jew aktar.
Is-Salib l-Aħmar hu wieħed mit-tliet NGOs – flimkien mal-Caritas u l-Kunsill
tan-Nisa Refuġjati ﬁl-Bulgarija – li jiġġestixxu attivitajiet relatati mal-integrazzjoni. Dawn jinkludu korsijiet tal-lingwa b’xejn, kif ukoll assistenza matul
il-proċess ta’ tfittxija ta’ impjieg. L-organizzazzjonijiet jaħdmu ma’ gruppi żgħar
ta’ persuni, peress li ħafna mir-refuġjati ma jitkellmux il-Bulgaru u għalhekk
għandhom ftit opportunitajiet ta’ xogħol u ta’ spiss huma suġġetti għal diskriminazzjoni. B’mod regolari jinżammu klassijiet tal-lingwa għar-refuġjati
fiċ-Ċentru tal-Informazzjoni tas-Salib l-Aħmar f’Sofija. L-isfida ewlenija għarr-refuġjati hija li jintegraw fis-soċjetà u jsibu impjieg – li għalih għandhom
ikunu kapaċi jikkomunikaw bil-Bulgaru. Total ta’ 170 persuna temmew il-kors
ta’ lingwa b’suċċess matul l-ewwel nofs tal-2015. Dawn l-NGOs għalhekk jagħtu kontribut ġenwin għallintegrazzjoni tal-persuni li jfittxu l-ażil.
●
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differenti, id-delegati żgħażagħ qablu
għall-integrazzjoni
laħqet l-aspettativi tagħha kollha. Żgħażagħ
proposti diff
mit-28 pajjiż tal-UE u l-pajjiżi kandidati għamlu ħoss
bl-entużjażmu u l-ideat ġodda tagħhom biex jgħinu
l-integrazzjoni
tal-migranti
fis-soċjetajiet
Ewropej.
l integrazzjoni tal
migranti fis
soċjetajiet Ewropej
Il-KESE stieden grupp ta’ żgħażagħ bejn is-16 u s-17il-sena minn madwar l-Ewropa kollha biex jiddiskutu
waħda mill-iktar kwistjonijiet jaħarqu fl-aġenda politika bħalissa: il-migrazzjoni u l-integrazzjoni.
Id-dibattitu sar fi Brussell eżatt wara s-sessjoni plenarja ta’ Marzu tal-KESE. Iż-żgħażagħ eżaminaw firxa
ta’ kwistjonijiet, mir-rwol li jaqdu l-iskejjel, il-klabbs
sportivi u s-sensibilizzazzjoni kulturali fil-ġlieda
kontra d-diskriminazzjoni, il-mod kif l-informazzjoni
dwar il-kriżi tar-refuġjati hija kkomunikata, ir-rwol
tal-midja u l-importanza ta’ mod uman u definit
tajjeb tal-immaniġġjar tal-integrazzjoni.

proposti prinċipali għall-integrazzjoni
dwar tliet pro
tal-migranti, speċjalment it-tfal, fis-soċjetajiet
aħjar tal-migr
Ewropej:
● Il-midja u l-migranti, riforma tal-midja
permezz ta’ investiment mill-UE: ideat
li jimponu linji gwida aktar stretti għarrappurtar dwar kwistjonijiet dwar il-migranti
u miżuri oħra biex iqajmu kuxjenza u jnaqqsu
d-diskriminazzjoni
● Ir-reviżjoni tal-Ftehim ta’ Dublin: hotspots,
ipproċessar iktar mgħaġġel tal-applikazzjonijiet għall-asil u taħriġ fil-lingwa u kulturali qabel
l-allokazzjoni tal-refuġjati
● Pjan edukattiv, ebda klassifikazzjoni
għall-ewwel, skambju tal-kultura,
l-addattament bil-pass tagħhom stess:
l-iffaċilitar tar-refuġjati fis-sistema edukattiva,

“Bħala l-vuċi tas-soċjetà ċivili, aħna ħerqana li
niżguraw li jinstemgħu il-fehmiet, l-esperjenzi
u l-ideat tal-ġenerazzjoni żagħżugħa Ewropea
dwar din il-kwistjoni vitali”, stqarr il-Viċi President
is-Sur Lobo Xavier inkarigat mill-komunikazzjoni
fil-KESE. “Nixtiequ naraw approċċ uniﬁkat u umanitarju għall-immigrazzjoni u l-asil. Ir-refuġjati
għandhom drittijiet, iżda għandhom ukoll obbligi
li jirrispettaw il-valuri u r-responsabbiltajiet soċjali
tal-UE,” żied jgħid.
Madwar 33 skola – kull waħda tirrappreżenta Stat
Membru jew pajjiż kandidat – intgħażlu b’mod
każwali u ġew mistiedna sabiex jattendu din l-inizjattiva taż-żgħażagħ annwali unika li tissimula l-ħidma
li ssir mill-membri tal-KESE.
“Kellna studenti mit-28 Stat Membru u ħames
pajjiżi kandidati u osservaturi mill-Ġappun fiddibattitu ta‘ “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek”. Grazzi

għal biċċa xogħol tajba. Emmnuni, ma stajniex
noħorġu b‘ideat aħjar minn tagħkom,” qalet
il-membru tal-KESE Eve Päärendson fl-għeluq talavvenimenti tal-ġurnata.
Il-membri u dawk li jfasslu l-politika tal-UE ntlaqtu
mill-ideat li jqanqlu l-ħsieb u s-suġġerimenti prattiċi
tal-ambaxxaturi żgħażagħ għall-promozzjoni ta‘
reazzjoni aktar integrata għall-kriżi tal-migrazzjoni.
Il-membru tal-KESE José Antonio Moreno Diaz qal
li kien impressjonat bis-soluzzjonijiet proposti għal
xi kwistjonijiet diffiċli “anki biex iwiġbuhom adulti
u politiċi”, u faħħar is-sens komun li ntwera. “Intom
l-ispirtu tal-Ewropa,” huwa kkonkluda. (dm) ●

DALWAQT FIL-KESE
Din hi l-Ewropa, dan hu issa: ir-ritratti ta’ refuġjati meħudin minn Giles Duley ser ikunu ﬁl-KESE
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Il-KESE ser jospita l-wirja Din hi l-Ewropa, dan hu issa, li tikkonsisti f’ritratti ta’ refuġjati li ħa Giles Duley,
fotoġurnalist Ingliż magħruf għall-fotografija tiegħu ta’ kwistjonijiet umanitarji u l-konsegwenzi tal-kunflitt.
Fl-2011, Duley kien weġġa’ serjament wara li rifes fuq IED (improvised explosive devise – apparat splussiv
improvizzat) fl-Afganistan u b’riżultat ta’ dan sofra amputazzjoni tripla. Minkejja dan, Duley baqa’ determinat
li jerġa’ jaħdem ta’ fotografu u bħalissa qiegħed jaħdem mal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għarRefuġjati biex jiġbed l-istejjer tar-refuġjati li jaslu fuq il-gżira Griega ta’ Lesbos fuq film. Għalkemm jiddokumenta sitwazzjonijiet ta’ sfida u xi daqqiet orribbli, Duley jaqbad is-saħħa ta’ dawk li jiġġieldu l-avversità
tagħhom flok iċedu għaliha. Il-wirja ser tintwera mis-27 ta’ April sal-20 ta’ Mejju fil-Foyer 6 tal-bini JDE. Duley
stess ser jattendi għall-inawgurazzjoni. (sk/dm)
●

Tisħiħ f’waqtu tal-isforzi biex
ikun hemm is-sigurtà marittima
Il-KESE qed jappoġġja passi li ħadet il-Kummissjoni Ewropea biex issaħħaħ il-kooperazzjoni
u l-iskambju ta’ informazzjoni bejn id-diversi aġenziji
tal-UE u korpi nazzjonali li bħalissa qed iwettqu
funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta. Iżda jenfasizza
li “m’hemmx ħin x’naħlu fl-implimentazzjoni talmiżuri proposti”.

© shutterstock/kldy

“Is-sitwazzjoni fejn il-fluss ta’ refuġjati tkompli ssarraf
fit-telfien ta’ ħajjiet fuq il-baħar, l-influss irregolari ta’
migranti tippersisti u l-Istati Membri jieħdu miżuri
unilaterali billi jintroduċu kontrolli tal-fruntieri permanenti ma tistax u m’għandhiex titħalla titkompla”, il-Kumitat saħaq f’opinjoni dwar l-emenda
proposta għar-Regolament tal-Kummissjoni, adottata fis-sessjoni plenarja tal-KESE ta’ Marzu. Huwa
jiddubita wkoll jekk il-bidliet proposti lill-Aġenzija
Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) humiex

adegwati biex ikopru r-riżorsi umani u finanzjarji
meħtieġa għal reazzjonijiet rapidi biżżejjed għallħtiġijiet umanitarji urġenti u ta’ sigurtà.
Sistema aktar effiċjenti u kosteffettiva għas-sistema
tal-gwardji tal-kosta għandha tippermetti l-Istati
Membri biex inaqqsu jew saħansitra jirrinunzjaw
kontrolli permanenti u jippermettu li Schengen jiġi
kompletament u korrettament implimentat millġdid, tissuġġerixxi l-opinjoni mir-relatur Jan Simons
mill-Grupp ta’ Min Iħaddem.
Fost il-miżuri proposti mill-Kummissjoni, il-Kumitat
japprova l-użu ta’ sistemi ta’ inġenji tal-ajru ppilotati
mill-bogħod (RPAS) għall-appoġġ tas-sorveljanza li
xi drabi hi inkonsistenti mill-kopertura tas-satellita
biss – dgħajjes żgħar tal-injam jew tal-gomma huma
diffiċli li jiġu osservati. (sg)
●

Jum għall-Pubbliku – 28 ta’ Mejju 2016 – Magħquda ﬁd-diversità
Il-KESE, flimkien ma’ istituzzjonijiet Ewropej oħrajn, ser jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku nhar is-Sibt,
28 ta’ Mejju.
It-tema għall-edizzjoni tal-2016 ta’ dan l-avveniment ser tkun il-motto tal-Unjoni Ewropea “Magħquda fiddiversità”. Flimkien mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni
Ewropea, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, il-Kumitat Ekonomiku
u Soċjali Ewropew jinsab lest li jilqa’ madwar 30 000 viżitatur, li kollha jixtiequ jitgħallmu iktar dwar kif jaħdmu
l-istituzzjonijiet u l-kwistjonijiet li huma jittrattaw.
Hemm ippreparati żjarat fuq il-post, stands ta’ informazzjoni, attivitajiet interattivi, kunċerti u wirjiet. Din
hija opportunità unika biex tiskopri d-diversità tal-Ewropa f’atmosfera ta’ gost u familjari. Għal skeda sħiħa,
a,
agħti daqqa t’għajn lil europeday.europa.eu (onlajn mis-16 ta’ April ’il quddiem).
Il-bini prinċipali tal-KESE, il-bini Jacques Delors, (Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040, Bruxelles/Brussel), se jkun
kun
miftuħ għall-pubbliku nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju 2016 mill-10 a.m. sas-6 p.m. Skopri l-KESE u l-Ewropa
tagħna ma’ familtek u ħbiebek! (sk)
●

Seminar dwar il-mezzi tax-xandir tas-soċjetà ċivili – 2016: Nikkomunikaw il-migrazzjoni
Is-seminar 2016 dwar il-Mezzi tax-Xandir tas-Soċjetà Ċivili, li ser isir fi Vjenna fl-24 u l-25 ta’ Novembru,
ser jimmarka l-10 anniversarju ta’ dan l-avveniment tal-KESE. L-edizzjoni ta’ din is-sena ser tkun intitolata
“Nikkomunikaw il-migrazzjoni” u ser tkopri aspetti differenti tar-rappurtaġġ u l-komunikazzjoni tal-mezzi
tax-xandir dwar ir-refuġjati, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni tal-migranti.
Mhu l-ebda sigriet li l-mezzi tax-xandir, inkluż il-mezzi tax-xandir soċjali, għandhom rwol ewlieni fl-għoti ta’
informazzjoni dwar il-kriżi tar-refuġjati u l-migrazzjoni – sa tali punt li l-opinjoni pubblika u l-politika nnifisha
bla dubju hija influwenzat mill-mezzi tax-xandir u l-mod kif il-gvernijiet u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà
ċivili kkomunikaw dwar diversi aspetti tal-migrazzjoni.
Is-seminar ser jinvolvi ġurnalisti, komunikaturi u esperti tas-soċjetà ċivili dwar il-migrazzjoni, u istituzzjonijiet
Ewropej u internazzjonali b’mandat f’dan il-qasam. Is-sessjonijiet ser ikunu organizzati madwar l-aspetti
relatati mal-komunikazzjoni dwar il-migrazzjoni, ir-refuġjati, it-traffikar tal-migranti u l-integrazzjoni talmigranti (inkluża l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol).
L-avveniment ser jiġi organizzat bl-appoġġ tal-belt ta’ Vjenna u l-Ministeru Federali Awstrijak għall-Ewropa,
l-Integrazzjoni u l-Affarijiet Barranin, li qed jipprovdi l-post għall-avveniment fl-Akkademja Diplomatika ta’
Vjenna. (sma)
●
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Il-Grupp tal-Ħaddiema huwa konvint li l-kriżi attwali,
kemm jekk tkun l-isfida tat-terroriżmu, il-kriżi ekonomika u soċjali jew il-kriżi tar-refuġjati, tista’ tissolva
biss permezz ta’ Ewropa b’saħħitha, magħquda, li
tagħti l-attenzjoni u li hija profondament demokratika. Din hija r-raġuni għaliex aħna nilqgħu t-tnedija
ta’ konsultazzjoni pubblika dwar il-Pilastru Ewropew
tad-Drittijiet Soċjali li ser isaħħaħ in-natura demokratika tal-Unjoni tagħna. Il-ħaddiema japprovaw bissħiħ l-għan ta’ din l-inizjattiva, li huwa li titwassal UEM
aktar profonda u aktar ekwa b’mod partikolari billi jiġu
garantiti swieq tax-xogħol ekwi u li jiffunzjonaw sew
u sistemi tal-protezzjoni soċjali. Sabiex l-idea tas-Sur
Juncker relatata mal-idea ta’ “klassifikazzjoni soċjali
AAA” issir realtà, il-Grupp tal-Ħaddiema għamel din
l-inizjattiva l-ewwel u l-aktar prijorità importanti. Għal
din ir-raġuni, il-President tiegħu, is-Sinjura Bischoff, ser
tkun waħda mir-relaturi tal-opinjoni rilevanti tal-KESE
(flimkien maż-żewġ Presidenti l-oħra tal-Grupp u diversi
membri tal-KESE).
Id-drittijiet soċjali huma fil-qalba tat-tħassib tal-Grupp
tal-Ħaddiema anke f‘rabta mal-kwistjoni “Brexit”.
F’dan il-qafas, fid-dikjarazzjoni rilevanti tiegħu tat-18
ta’ Frar 2016, huwa wissa kontra t-theddida possibbli

Elżbieta Bieńkowska, Kummissarju tal-UE għas-Suq
Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorjat u l-SMEs
u Jacek Krawczyk, President tal-Grupp ta’ Min
Iħaddem tal-KESE waqt ir-round table tal-SMEs

Fit-8 ta‘ Marzu 2016 il-Grupp ta‘ Interessi Varji organizza dibattitu dwar
“Ir-Renju Unit ﬂ-UE: Xi jﬁsser dan għalina?” li fih ħadu sehem 130 persuna
u kien immoderat minn Shirin Wheeler, eks presentatur tal-programm talBBC The Record Europe.

Il-Grupp tal-Ħaddiema
tal-prinċipju tal-moviment liberu u sforzi ripetuti biex
jitnaqqsu d-drittijiet soċjali. Bħala segwitu għal din
ir-Riżoluzzjoni, il-Grupp tal-Ħaddiema qed jorganizza
laqgħa straordinarja tal-Bureau f’Londra fil-21 ta’ April
2016 sabiex jiġu diskussi r-riskji tar-referendum tarRenju Unit relatat mal-UE mhux biss għall-ħaddiema
tar-Renju Unit iżda għaċ-ċittadini Ewropej kollha. F‘din
l-okkażjoni ser isir skambju ta’ fehmiet fil-fond tat-trejdjunjins tar-Renju.
Fl-aħħar nett, fil-31 ta’ Mejju 2016, il-Grupp talĦaddiema ser ikollu laqgħa straordinarja fl-Aja sabiex
iwettaq evalwazzjoni ddettaljata tal-Presidenza
Netherlandiża tal-UE, bis-sehem ta’ rappreżentanti talGvern Netherlandiż. (mg/fs)
●

F‘dikjarazzjoni konġunta, ir-rappreżentanti ta‘ organizzazzjonijiet ta‘ min iħaddem ewlenin tal-UE (BUSINESSEUROPE, UEAPME, EuroChambres, Eurocommerce,
Copa-Cogeca u CEEP) talbu r-rinforz tal-politika tal-UE
dwar l-SMEs u Pjan ta‘ Azzjoni għall-SMEs sabiex jiġi
żgurat ir-ritorn lejn l-SBA u sabiex jitħeġġu l-politiki
nazzjonali tal-SMEs. Huma identifikaw għadd ta‘ prijoritajiet li għandhom jiġu indirizzati, bħall-promozzjoni
tal-intraprenditorija, l-ikkompletar tas-Suq Uniku, ittitjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs u l-iffaċilitar
tal-kummerċ, inkluż aċċess għas-swieq mhux tal-UE.
“L-SMEs huma xpruni importanti tal-impjiegi u t-tkabbir fl-Ewropa, u l-iżvilupp ulterjuri tagħhom huwa
essenzjali għall-ekonomija tal-Ewropa. Bl-organizzazzjoni tar-round table, xtaqna niġbdu l-attenzjoni
ta‘ dawk li jfasslu l-politika għad-diversi sfidi li qed
jiffaċċjaw l-SMEs filwaqt li nipproponu miżuri konkreti
biex intejbu l-ambjent kummerċjali tagħhom”, qal
Jacek Krawczyk, President tal-Grupp ta‘ Min Iħaddem
tal-KESE, li organizza l-laqgħa. Huwa enfasizza li kemm
l-organizzazzjonijiet nazzjonali ta‘ min iħaddem kif
ukoll dawk tal-UE huma ħerqana biex jikkooperaw
iktar mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea u b‘hekk
jiżguraw li l-leġislazzjoni tkun twieġeb għall-ħtiġijiet
tan-negozji. (lj)
●

It-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Ġappun
Waqt seminar fis-sede tal-KESE fi Brussell f’Marzu
ġiet diskussa l-isfida komuni tal-migrazzjoni
u r-rwol tas-soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni talFtehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Ġappun.
Il-Viċi President tal-KESE Gonçalo Lobo Xavier ħa
din l-opportunità biex jistieden lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili tal-Ġappuni għal żjara ta’
studju. “Għalkemm is-soċjetà ċivili fl-UE u dik
ﬁl-Ġappun huma organizzati b‘mod diﬀerenti,
ir-rwol u r-responsabbiltajiet tagħha huma fundamentalment l-istess.” Is-soċjetà ċivili fuq iż-żewġ
naħat trid tkun involuta b‘mod attiv fl-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-Ftehim ta‘ Sħubija
Strateġika u l-Ftehim ta‘ Kummerċ Ħieles bejn l-UE
u l-Ġappun. Barra minn hekk, il-prijorità għandha

Ġewwa jew barra l-UE?
Din hija l-kwistjoni…
minn Luca Jahier, President tal-Grupp ta‘ Interessi
Varji tal-KESE

X‘inhu l-ġejjieni għall-politika tal-UE dwar l-SMEs?
Il-verżjoni oriġinali tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar
(SBA) għandha terġa‘ tintuża mill-ġdid b‘mod aktar
effettiv bħala għodda sabiex issaħħaħ il-kompetittività tal-SMEs. Il-ħtiġijiet tal-SMEs għandhom jiġu
kkunsidrati fil-politiki kollha tal-UE bl-appplikazzjoni
tal-prinċipju “Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir” u l-prinċipju ta‘
“Darba Biss”. L-SBA għandu jiġi rregolat, immonitorjat
u implimentat b‘mod aktar effiċjenti – dawn huma
l-punti ewlenin li tqajmu mill-parteċipanti tad-diskussjoni round table tal-SME organizzata mill-Grupp
ta‘ Min Iħaddem tal-KESE. Id-diskussjoni saret fil-5 ta‘
April fi Brussell bil-parteċipazzjoni tal-Kummissarju
tal-UE għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija
u l-SMEs, is-Sinjura Elżbieta Bieńkowska.
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Attivitajiet futuri tal-Grupp tal-Ħaddiema

tingħata lill-iskambji intrareġjonali u lill-iżvilupp ta‘
rabtiet eqreb bejn is-soċjetà ċivili fl-UE u l-Ġappun.
Il-parteċipanti esprimew it-tama li l-ftehim
kummerċjali jidħol aktar fil-fond u jagħti lok għal
inizjattivi li jsaħħu l-kuntatt bejn l-persuni, il-fehim
reċiproku u l-ħbiberija, u b‘hekk iqarreb lis-soċjetà
tal-Ġappun u dik tal-UE.
Fir-rigward tal-migrazzjoni, is-seminar wera li minkejja ċ-ċirkustanzi storiċi u ġeografiċi differenti,
l-isfidi li qed jiffaċċjaw iż-żewġ soċjetajiet huma
simili, pereżempju biex jinstabu soluzzjonijiet legali
għall-ħaddiema u l-migranti ekonomiċi. (sma) ●

B’kelliema akkademiċi u minn gruppi ta’ riflessjoni, mis-settur tal-volontarjat u dak ambjentali,
intrapriżi soċjali, trejdjunjins, awtoritajiet lokali
u nazzjonali u membri tagħna, għandu jingħad
li l-avveniment tagħna stimula waħda mill-aktar
diskussjonijiet imqanqla li qatt kellna f’konferenza
tematika tal-Grupp tagħna. Kemm fid-diskussjonijiet dwar impjiegi, tkabbir, koeżjoni ekonomika
u soċjali, sigurtà, sovranità u identità, kif ukoll fiddiskussjoni dwar “l-għada” u l-konsegwenzi ta‘
vot b‘maġġoranza favur li r-Renju Unit iħalli l-UE,
ħsieb komuni kien li r-referendum tat-23 ta‘ Ġunju
huwa dwar il-poplu u l-kwalità tal-ħajja tal-poplu.
Jista’ jingħad li għal din ir-raġuni, minkejja l-fatti
u d-dimensjoni politika partiġjana tal-kampanji favur
jew kontra li r-Renju Unit jibqa‘ fl-UE, dawk li kienu
qed jiddiskutu qablu li ħafna ċittadini tar-Renju Unit

Luca Jahier, President tal-Grupp
ta’ Interessi Varji tal-KESE

ser jivvotaw skont l-emozzjonijiet tagħhom. Huma
s-sentimenti, il-perċezzjonijiet, il-biżgħat, il-passjonijiet u l-valuri li jingħaddu lill-ġenerazzjoni li ġejjin
li fl-aħħar mill-aħħar ser jiddeterminaw ir-riżultat tarreferendum. Nistgħu nsejħulu “proġett tama”, billi
l-Unjoni Ewropea hija vjaġġ komuni għall-iżvilupp
tas-soċjetà, il-ġustizzja u d-dinjità tagħna. Madankollu, dan il-vjaġġ ovvjament fih l-isfidi tiegħu.
Kważi ħames sekli ilu, William Shakespeare kiteb:
“All the world‘s a stage” (id-dinja kollha hija
xena) u l-ħajja hija dramm li rridu nirreċtaw. Fit23 ta’ Ġunju, iċ-ċittadini tar-Renju Unit ser ikunu
l-atturi ewlenin! Għaldaqstant, “ġewwa jew barra”
l-Unjoni Ewropea? Din hija l-kwistjoni! Personalment, ninsab sew fil-kamp “ta‘ ġewwa” l-UE. Jiena
nsostni #UK-IN‘!
●

Il-provvista ta’ biżżejjed ikel għal kulħadd teħtieġ
bidla radikali ﬁl-produzzjoni u l-konsum tal-ikel
Il-popolazzjoni dinjija mistennija tilħaq
id-9.6 biljun sal-2050, iżda s-sistema globali tal-produzzjoni tal-ikel qiegħda ssibha diffiċli biex iżżomm
mitmugħa l-popolazzjoni attwali ta’ 7.5 biljun. Barra
minn hekk, il-mod kif inkabbru, nipproduċu, nittrasportaw u nikkonsmaw l-ikel huwa insostenibbli.
Bħalissa l-KESE qed jipprepara Opinjoni dwar Sistemi tal-ikel aktar sostenibbli fuq talba tal-Presidenza Netherlandiża tal-UE. Il-fehmiet tal-partijiet
interessati u tal-esperti dwar din il-kwistjoni nġabru
waqt seduta organizzata mill-KESE fi Brussell
fil-11 ta’ Marzu 2016.
Fil-fehma tal-KESE, waħda mit-temi ewlenin hija
l-problema tat-tnaqqis tal-iskart tal-ikel, li bħalissa
jammonta għal 100 miljun tunnellata fl-Ewropa

u 1.6 biljun tunnellata (madwar 30% tal-produzzjoni) fuq livell dinji. L-ikel aktar bnin u t-tnaqqis fil-konsum ta’ laħam huma wkoll ta’ benefiċċju
għal saħħet il-pjaneta. Iżda dan ma jiqafx hawn.
Is-settur tal-ikel huwa l-akbar produttur dinji talemissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra – u l-KESE
ser jipproponi miżuri biex dan jiġi indirizzat.
Barra minn hekk, hemm bżonn ta’ aktar koerenza
mhux biss bejn il-politiki iżda wkoll bejn is-setturi. Il-politika tal-UE dwar l-ikel għandha tkun
komprensiva u tinkludi l-agrikoltura, il-kummerċ,
l-ambjent, is-saħħa u l-politika soċjali, u tgħaqqad
għodod differenti, bħal- leġislazzjoni, inċentivi
ekonomiċi u taxxi sabiex tiġi żviluppata sistema
tal-ikel ġenwinament sostenibbli. (sma)
●

Il-KESE u l-KESA ta’ Franza qed iﬁttxu rabtiet mill-qrib
Il-KESE u l-Kunsill Ekonomiku, Soċjali u Ambjentali ta’ Franza (KESA) huma ħerqana għal rabtiet aktar
mill-qrib.
F’Jannar, delegazzjoni tal-KESE ppreżentat l-attivitajiet tal-KESE lill-KESA ta’ Franza li ġie mġedded
reċentement, wara stedina minn Patrick Bernasconi,
il-President il-ġdid, li mill-bidu tal-mandat tiegħu
ppropona li l-KESA għandu jiffoka l-ħidma tiegħu
fuq prijoritajiet strateġiċi. Waħda minn dawn hija
“l-integrazzjoni tad-dimensjoni Ewropea fl-opinjonijiet u r-rapporti kollha tal-KESA. Dan jitlob ħidma
konġunta ġenwina mal-KESE”.
Ittieħdu diversi passi oħrajn minn dak iż-żmien,
b’mod partikolari laqgħa ta’ ħidma bejn il-President
Dassis u l-President Bernasconi li saret fi Brussell
fl-10 ta’ Marzu, segwita minn laqgħa f’Pariġi fil-21

ta’ Marzu bejn membri Franċiżi tal-KESE, immexxija
minn Thierry Libaert, il-punt ta’ kuntatt tal-KESE għal
Franza, u t-tmexxija tal-KESA. F’dawn il-laqgħat,
iż-żewġ korpi ddeċidew li jaħdmu flimkien f’varjetà
ta’ oqsma. Kwistjonijiet ewlenin għall-kooperazzjoni
jinkludu s-segwitu tal-COP21, il-migrazzjoni, l-Ewropa
soċjali, il-ħaddiema stazzjonati, l-Istrateġija Ewropa
2020 u n-netwerk tal-UE tal-KES nazzjonali u l-KESE.
Huma qablu wkoll li jinkoraġġixxu kuntatti diretti bejn
il-presidenti rispettivi tagħhom, l-amministraturi tassezzjonijiet u r-relaturi u jimmultiplikaw u jiffaċilitaw
l-iskambji bejn id-delegazzjonijiet, is-sezzjonijiet
u l-kummissjonijiet konsultattivi tagħhom, filwaqt li
esprimew ix-xewqa li jorganizzaw laqgħat regolari
simili, kull sitt xhur.
Il-pass li jmiss ser ikun l-attendenza tas-Sur Bernasconi għall-plenarja tal-KESE ta’ Mejju. (dm)
●
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