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Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
pont bejn l-UE u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
Jannar 2017 | MT

Is-soċjetà Ewropea għandha tinbidel minn
kultura ta’ rimi għal epoka iżjed sostenibbli
b’abbundanza ta’ impjiegi
EDITORJAL

Għeżież
qarrejja,

Nixtieq lil kull wieħed u waħda minnkom sena hienja u mimlija risq. Nittama li
ġġibilkom bosta sodisfazzjon u kuntentizza fil-ħajja privata tagħkom, mingħajr dubju,
iżda wkoll fil-ħajja professjonali tagħkom.
Ix-xogħol jokkupa post konsiderevoli f’ħajjitna. Huwa prattikament impossibbli li nifirduh
kompletament mill-ħajja privata tagħna.
Ilkoll kemm aħna neħtieġu s-sodisfazzjon li jagħti xogħol imwettaq kif imiss u r-rikonoxxenza li jistħoqqlu x-xogħol imwettaq kif imiss.
Parti kbira ħafna taċ-ċittadini tagħna huma ħaddiema. Iżda ma għandniex ninsew li, fost
dawn iċ-ċittadini, insibu ħaddiema li ma jirċevux paga, dawk li għadhom żgħar wisq
biex jaħdmu, dawk li huma pensjonati u dawk li m’għandhomx xogħol minħabba mard,
diżabbiltà gravi, għax intlaqtu mill-qgħad jew għal kwalunkwe raġuni oħra.
Mill-bqija, il-biċċa l-kbira tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili rappreżentati fil-Kumitat
għandhom attivitajiet marbutin b’mod dirett max-xogħol. Dan huwa sempliċement dovut
għall-importanza kbira ħafna tax-xogħol f’ħajjitna.
Fl-fehma tiegħi, apparti dak kollu li ninvestu f’xogħolna – il-ħiliet, il-kuraġġ, l-enerġija
u r-rieda tagħna, biex ix-xewqat tiegħi għalikom jitwettqu bl-aħjar mod possibbli, huwa
assolutament indispensabbli li nħaddnu s-sinċerità, il-lealtà, id-djalogu u, jekk possibbli,
is-solidarjetà. Aħna lkoll għandna bżonn xulxin.
Jiġri x’jiġri, ejja nżommu f’moħħna ż-żewġ ħwejjeġ fundamentali li għandhom
jgħaqqduna lkoll, b’mod partikolari f’dawn iż-żminijiet diffiċli għall-Ewropa u l-istituzzjonijiet kollha tagħha: l-ewwel nett, l-Unjoni Ewropea hija ta’ benefiċċju għall-popli
tagħha, u għalhekk jeħtieġ li nippreservawha u niżviluppawha. It-tieni nett, fi ħdan
l-Unjoni, jeħtieġ li s-soċjetà ċivili tkun organizzata u saħansitra mħeġġa torganizza ruħha,
għaliex għandha tkun rappreżentata u tingħata widen.

Georges Dassis
President tal-KESE
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Il-Kummissjoni għandha tinsisti
li jkun hemm solidarjetà akbar
fl-2017, jgħid il-KESE f’dibattitu
mal-Kummissarju Timmermans
Tibda l-inizjattiva tal-KESE għażżgħażagħ L-Ewropa Tiegħek,
Leħnek! għall-2017
Skopri kif il-KESE għamel
differenza – Filmat
intraprenditorjali ġdid

Il-KESE jadotta opinjonijiet dwar l-ekonomija kollaborattiva,
l-ekonomija funzjonali u l-hekk imsejjaħ “nudge thinking”
Il-plenarja ta’ Diċembru tal-KESE
enfasizzat l-importanza ta’ ekonomiji
kollaborattivi u funzjonali bħala mudelli
kummerċjali ġodda għal Ewropa aktar
sostenibbli. Madankollu, il-Kumitat
stieden ukoll lill-Kummissjoni biex tiżgura
li l-ekonomija kollaborattiva ma żżidx ilprekarjetà tax-xogħol kif ukoll opportunitajiet għall-evażjoni tat-taxxa. “Nudge
thinking” huwa mod tajjeb biex jinkiseb
dan. Barra minn hekk, il-KESE ppropona
l-iżvilupp ta’ mod ġdid kif wieħed jirregola
u jkejjel ekonomija ġdida bl-użu ta’ standards differenti.
Waqt id-dibattitu dwar l-opinjoni tiegħu
dwar l-ekonomija kollaborattiva,
il-KESE qajjem tħassib dwar it-theddida
ta’ nuqqas ta’ sigurtà tal-impjiegi u opportunità akbar biex tiġi evitata t-taxxa
fl-ekonomija diġitali deċentralizzata.
Il-KESE ħeġġeġ kontra ċ-ċaqliq tal-katina
tal-valur miżjud ’il bogħod mill-atturi

tal-ekonomija reali lejn is-sidien ta’ pjattaformi diġitali proprjetarji, bħall-kondiviżjoni tal-karozzi (car sharing). L-opinjoni
tiffoka fuq soluzzjonijiet bħal aġenzija ta’
klassifikazzjoni Ewropea indipendenti ta’
pjattaformi diġitali bbażata fuq it-trasparenza, in-nondiskriminazzjoni u l-fiduċja.
Fl-opinjoni tiegħu dwar l-ekonomija
funzjonali, il-KESE sejjaħ biex is-soċjetà Ewropea tibda tidħol fi tranżizzjoni
ekonomika biex tgħaddi minn fażi ta’
sfruttar żejjed tar-riżorsi u ta’ ħela lejn
fażi aktar sostenibbli, rikka fl-impjiegi,
u bbażata fuq il-valur tal-kwalità iktar milli
tal-kwantità. Il-Kumitat irrakkomanda li
jitħaffu r-riċerka u r-riżultati fir-rigward
ta’ metodi ġodda ta’ produzzjoni u ta’
konsum b’konnessjoni mal-ekonomija
funzjonali, bħalma huma l-ekodisinn tal-prodotti, l-ekonomija ċirkolari,
l-ekonomija kollaborattiva, u l-ekonomija
għall-ġid komuni.

Il-KESE jistieden lill-Kummissarju
Katainen biex iħaddem pjan ta’
investiment mingħajr dewmien
L-Opinjoni dwar il-FEIS 2.0
tirrakkomanda l-involviment
tal-kapital privat
F’Diċembru, il-Kunsill tal-Ministri
ddeċieda li jestendi l-Fond Ewropew għallInvestimenti Strateġiċi (FEIS 2.0), b’żieda
ta’ nofs triljun euro ta’ investimenti addizz
jonali sal-2020. Il-plenarja ta’ Diċembru
tal-KESE sejħet għall-implimentazzjoni
immedjata tiegħu, kopertura ġeografika
bbilanċjata madwar l-UE u l-involviment
iggarantit tal-kapital privat.
Il-FEIS wera s-solidità tal-pjan inizjali.
Operazzjonijiet approvati s’issa jammontaw għal iktar minn EUR 154 biljun, 62%
ffinanzjati minn investituri privati, u ġew
sostnuti 380 000 SME u aktar minn 50 000
mikrointrapriża. Il-KESE laqa’ bi pjaċir
il-proposta tal-Kummissjoni u d-deċiżjoni tal-Kunsill li jestendi u jsaħħaħ
l-FEIS u l-finanzjament tiegħu. L-appoġġ
lill-SMEs għandu jitkompla, iżda, kif ġie
enfasizzat fl-opinjoni, l-SMEs għandhom
ikunu konxji tal-fatt li rċevew appoġġ

mill-UE. Barra minn hekk, il-KESE sejjaħ
għal involviment akbar ta’ kapital privat
u ssottolinja l-importanza ta’ kopertura
settorjali u ġeografika bbilanċjata. Barra
minn hekk, il-KESE enfasizza l-ħtieġa
li tissaħħaħ id-dimensjoni soċjali talFEIS u rrakkomanda t-tisħiħ taċ-Ċentru
Ewropew ta’ Konsulenza għall-Investimenti (EIAH) u t-tisħiħ tar-rwol tal-Banek
Promozzjonali Nazzjonali.
Skont Alberto Mazzola (Grupp ta’ Min
Iħaddem – IT), relatur tal-KESE dwar
il-FEIS: “Aħna nipproponu li dejjem jiżdied
l-involviment tal-kapital privat — is-suq
tal-ishma, l-assigurazzjoni u l-fondi ta’
investiment — filwaqt li jiġi garantit l-użu
adatt tagħhom. Fl-Ewropa, investituri istituzzjonali jimmaniġġjaw EUR 13 500 biljun,
li minnhom anqas minn 1% huma investiti
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Il-Kumitat adotta wkoll opinjoni dwar
it-tfassil tal-politika bil-metodu
“nudge”. Dan il-metodu jinvolvi bidla
fl-imġiba taċ-ċittadini permezz ta’ avżar
ġentili jew l-għoti ta’ ħjiliet – u jista’
jintuża fi kwalunke qasam ta’ politika,
bħalma huma l-użu tal-enerġija, il-kura
tas-saħħa u l-ġestjoni tal-iskart. Il-KESE ser
jinkoraġġixxi l-użu ta’ din l-għodda effettiva
u li tista’ tiġi implimentata faċilment fit-tfassil tal-politika fil-livell Ewropew u nazzjonali. Meta “nudge” jitfassal bir-reqqa, filwaqt
li jitqiesu kwistjonijiet kemm mil-lat tekniku
kif ukoll etiċi, għandu s-setgħa li jħeġġeġ
lin-nies jibdlu l-imġiba tagħhom.
l
fl-infrastruttura.” Il-Pjan Juncker, li għandu
iżjed finanzjament minn kwalunkwe inizjattiva oħra, jippermetti investiment fi
proġetti transkonfinali Ewropej ta’ skala
kbira ta’ valur ta’ iżjed minn EUR 10 biljuni l-wieħed, sostnuti l-iżjed minn kapital
privat. “Biex timplimenta dawn il-proġetti,
il-Kummissjoni trid tkun proattiva. Il-FEIS
għandu jappoġġja wkoll fatturi li jinkludu
teknoloġiji b’użu doppju relatati mal-industrija ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni,
u jemenda b’mod adatt il-lista ta’ setturi
esklużi mill-BEI”, qal ir-relatur tal-KESE.l
Ħarġa speċjali ġewwa
Wara ċ-ċerimonja ta’ premjazzjoni
għall-Premju tas-Soċjetà Ċivili 2016
tal-KESE f’Diċembru li għadda, KESE
Info qed jippubblika anness speċjali li
fih informazzjoni u intervisti mar-rebbieħa, kif ukoll xi ħsibijiet tal-President
tal-KESE, Georges Dassis, dwar il-migrazzjoni bħala kwistjoni kruċjali ta’
żminijietna, u l-fehmiet tal-Viċi President Gonçalo Lobo Xavier dwar xi jfisser
il-Premju tas-Soċjetà Ċivili tal-KESE.

Il-Kummissjoni għandha tinsisti li jkun hemm solidarjetà
akbar fl-2017, jgħid il-KESE
Fid-dibattitu tas-sessjoni plenarja tagħhom
ma’ Frans Timmermans, l-Ewwel Viċi President talKummissjoni Ewropea, il-membri tal-KESE talbu li
jkun hemm solidarjetà u responsabilità mill-ġdid, kif
iddikjarat fil-kontribut tal-KESE għall-Programm ta’
Ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għall-2017.

Il-Viċi President Timmermans irrikonoxxa li:
“L-akbar sfida li qed niffaċċjaw hija li jittejbu l-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi, u l-azzjoni immedjata
tagħna għall-2017 ser tkun li niffokaw fuq il-pilastru
tad-drittijiet soċjali, is-suq uniku diġitali u l-unjoni
tal-enerġija.”

Il-KESE jqis li l-2017 għandha tkun sena ddedikata
għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u soċjali tal-UE
u għat-tisħiħ tar-rwol globali tagħha u s-sens ta’
identità tal-Ewropej mal-UE. Il-President tal-KESE
Georges Dassis iddikjara: “Irridu niġġieldu kontra
l-inugwaljanza u kontra l-faqar; dan huwa l-uniku
mod biex nikkonvinċu lill-Ewropej jingħaqdu malproġett Ewropew.” Il-bini ta’ djalogu sistematiku
ma’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u t-tisħiħ
ta’ djalogu soċjali huma prinċipali biex jinkisbu
l-objettivi tal-UE.

Fil-kontribut tiegħu għall-Programm ta’ Ħidma
tal-Kummissjoni Ewropea għall-2017, il-KESE jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li s-Semestru Ewropew
jilħaq il-miri tal-UE 2020. Huwa jikkonkludi wkoll li
t-tlestija tas-Suq Uniku għandha tingħata attenzjoni
partikolari.
Ir-rwol globali tal-UE bħala promotur ta’ paċi
u stabilizzazzjoni jrid jissaħħaħ permezz ta’ sistema
ta’ asil komuni, politika estera komuni u ta’ żvilupp
b’saħħitha, kooperazzjoni internazzjonali tal-pulizija,
u kontroll effettiv tal-fruntieri esterni.
l

Is-sikurezza hija l-pedament ta’ settur tal-avjazzjoni
sostenibbli, qasam ewlieni għat-tkabbir ekonomiku
fl-UE. Iżda s-sikurezza tal-avjazzjoni fis-seklu 21 tfisser
li wieħed ikun lest u jadatta regolarment għal riskji
ġodda għas-sikurezza, bħall-inġenji tal-ajru mingħajr
bdot abbord, u forom ġodda ta’ ċiberkriminalità. Sabiex
jadatta għal dan l-ambjent teknoloġiku li qed jevolvi,
il-KESE adotta Opinjoni li tappoġġja approċċ ġdid għassikurezza bbażat fuq valutazzjoni tar-riskji u tal-prestazzjoni, b’evalwazzjoni regolari tar-regoli kull ħames snin.

L-internet u t-teknoloġiji diġitali jaqdu rwol essenzjali fil-ħajja ekonomika u soċjali. L-ekonomija diġitali
diġà tiġġenera iktar minn kwint tat-tkabbir fil-PDG
tal-UE. Is-soċjetà tagħna tiddependi mill-Internet
u t-teknoloġija diġitali; għalhekk huwa importanti li
din l-infrastruttura kritika tiġi mħarsa tajjeb.

“Ir-regoli ġodda għas-sikurezza tal-avjazzjoni ser ikollhom
jiżguraw trasport tal-ajru bla periklu, sigur u li ma jagħmilx
ħsara lill-ambjent, għall-passiġġieri kollha u l-pubbliku”,
qal Raymond Hencks (Grupp tal-Ħaddiema – LU),
relatur għall-Opinjoni, “Jeħtieġ li titqies id-dimensjoni
Ewropea essenzjali tas-sikurezza tal-avjazzjoni u tiżdied
l-azzjoni fil-livell tal-UE. L-Istati Membri għandu jkollhom
approċċ komuni biex jiġu evitati l-kumplessità u d-duplikazzjoni meta niġu għall-istandards ta’ sikurezza.”

jinkorpora aktar responsabbiltajiet fil-qasam tas-sigurtà;
b’mod partikolari dan għandu jinkludi t-trattament talemerġenzi. Il-finanzjament tiegħu m’għandux jiddependi minn ħlas għas-servizzi tal-Ajru Uniku Ewropew.
Fl-istess ħin, għandhom jiġu kkunsidrati elementi addizzjonali bħal rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni għall-fornituri
tas-servizzi fuq l-art u sistema ta’ liċenzji għall-ekwipaġġ
tal-kabina.

Barra dan l-approċċ il-ġdid, il-kapaċità tal-Aġenzija
Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) għandha
tissaħħaħ, u għandha tkun żgurata tranżizzjoni trasparenti u inklużiva lejn is-sistema l-ġdida bbażata fuq
il-valutazzjoni tar-riskji u l-prestazzjoni. Fil-fehma talKESE, il-mandat tal-EASA għandu jiġi estiż aktar sabiex

Il-KESE jappella għal regolamenti komprensivi u koerenti għall-inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord biex
tkun żgurata s-sikurezza. Effettivament, għandu jiddaħħal approċċ koerenti ta’ liċenzjar għall-operat
u l-pussess ta’ inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord,
inkluż proċess ta’ reġistrazzjoni.
l

L-inċidenti ta’ ċibersigurtà jikkawżaw ħsara kbira lillekonomija tal-UE u jipperikolaw il-fiduċja tan-nies
fis-soċjetà diġitali. Skont il-Global State of Information Security Survey 2016, madwar 80% tal-kumpaniji
Ewropej kellhom minn tal-inqas inċident wieħed ta’
ċibersigurtà, u l-inċidenti ta’ sigurtà fl-industriji kollha
madwar id-dinja żdiedu bi 38% fl-2015.

jittama li s-sħubija kuntrattwali pubblika-privata dwar
iċ-ċibersigurtà ser tintuża biex tappoġġja l-iżvilupp ta’
kumpaniji taċ-ċibersigurtà speċjalizzati.

Fil-fehma tal-KESE, din hija evidenza li l-Istrateġija
taċ-Ċibersigurtà tal-UE tal-2013 u l-azzjonijiet li ttieħdu
bħala parti minn din l-istrateġija mhumiex biżżejjed biex
jiżguraw ir-reżiljenza għal attakki ċibernetiċi u għal rispons adatt għall-inċidenti. Għaldaqstant, il-KESE adotta
Opinjoni dwar “Insaħħu r-Reżiljenza tal-UE għaċ-Ċibersigurtà” fejn jilqa’ bi pjaċir il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar dan is-suġġett, iżda jappella
wkoll sabiex tiġi aġġornata l-Istrateġija taċ-Ċibersigurtà,
u jipproponi firxa ta’ miżuri, bħall-allokazzjoni ta’ fondi
adatti għall-istituzzjonijiet responsabbli u għar-riċerka
u l-innovazzjoni dwar iċ-ċibersigurtà. Barra dan, il-KESE

Filwaqt li l-KESE jilqa’ b’sodisfazzjon l-intenzjoni
tal-Kummissjoni li tevalwa l-mandat tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni,
huwa jappella wkoll għall-ħolqien ta’ awtorità tal-UE
għaċ-ċibersigurtà, kif ukoll għal mudell ta’ żvilupp ta’
ċibersigurtà nazzjonali u għal sistema ta’ klassifikazzjoni
biex tkejjel il-livell ta’ reżiljenza ta’ kull Stat Membru. Filfehma tal-Kumitat, fost l-oħrajn, huwa kruċjali li l-persunal tal-amministrazzjoni pubblika jingħata edukazzjoni
dwar kwistjonijiet rilevanti, li tiżdied is-sensibilizzazzjoni
taċ-ċittadini dwar ir-riskji u li tissaħħaħ il-kooperazzjoni
bejn il-partijiet kollha involuti.
l

Il-Presidenza Maltija tal-UE: enfasi
fuq l-essenzjali
Filwaqt li ser tkun fit-tmexxija għall-ewwel darba
f’Jannar 2017, Malta ser ikun imissha l-Presidenza
b’rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE f’mument kruċjali
għall-Ewropa. Minbarra li ser jitfakkar is-60 anniversarju mit-Trattati ta’ Ruma f’Marzu 2017 u – f’dik
l-okkażjoni – jiġi fi tmiemu l-proċess ta’ riflessjoni
dwar il-futur tal-UE li tnieda mill-Kapijiet ta’ Stat jew
ta’ Gvern f’Settembru 2016 fi Bratislava, Malta tinsab
konxja dwar il-possibbiltà li jiġi attivat l-Artikolu 50,
u għalhekk qed tħejji wkoll għat-tnedija potenzjali tan-negozjati dwar il-Brexit. B’segwitu għallPresidenzi tan-Netherlands u tas-Slovakkja, it-triju
attwali jibqa’ għaddej sa Lulju 2017. Biex tiggwida
l-Presidenza tagħha, Malta għażlet il-prijoritajiet li
ġejjin:
●● il-migrazzjoni: tisħiħ u semplifikazzjoni tasSistema Ewropea Komuni tal-Asil;
●● is-Suq Uniku: it-tneħħija ta’ ostakli bħat-tariffi
tar-roaming u l-iżvilupp ta’ Unjoni tas-Swieq
Kapitali;
●● is-sigurtà: il-ġlieda kontra t-terroriżmu,
il-ġestjoni tal-fruntiera esterna tal-Unjoni, it-titjib
tal-governanza tal-Eurojust;
●● L-inklużjoni soċjali: it-titjib tal-parteċipazzjoni
tan-nisa fis-suq tax-xogħol, il-ġlieda kontra l-vjolenza abbażi tal-ġeneru;
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Il-KESE jħeġġeġ ir-reviżjoni strateġika talIstrateġija taċ-Ċibersigurtà tal-UE
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L-avjazzjoni: jinħtieġ approċċ ġdid għassikurezza, jgħid il-KESE

Avvenimenti ewlenin tal-KESE
b’rabta mal-Presidenza Maltija
●● 25 ta’ Jannar: Sessjoni plenarja tal-KESE:
preżentazzjoni tal-prijoritajiet tal-Presidenza Maltija (Brussell)

●● il-viċinat tal-Ewropa: l-istabbilizzazzjoni talLibja, il-Proċess ta’ Paċi fil-Lvant Nofsani, il-kunflitt Sirjan u l-impenn mal-Viċinat tal-Lvant;
●● il-qasam marittimu: il-governanza internazzjonali tal-oċeani, l-inizjattiva tal-baċir tal-Mediterran
tal-Punent.

●● 7 ta’ Frar: Seduta pubblika: Liema futur
għall-gżejjer fl-Unjoni Ewropea? (Malta)
●● 22 ta’ Frar: Ftuħ tal-Wirja – Textures of memory ta’ Joseph P Smith (Brussell)

B’kunsiderazzjoni tal-importanza ta’ dawn il-prijoritajiet, il-Presidenza Maltija talbet lill-KESE biex joħroġ
opinjonijiet esploratorji dwar is-suġġetti li ġejjin:
●● It-turiżmu nawtiku u marittimu
●● It-titjib tal-ħiliet tal-persuni fis-suq tax-xogħol
●● Edukazzjoni ta’ kwalità għolja għal kulħadd
●● Il-gżejjer fl-UE: minn żvantaġġ strutturali għal
territorju inklużiv

●● 21 ta’ Marzu: Jum Ewropew tal-Konsumatur
(Malta)
●● April: Konferenza: Ewropa diġitali u tibdil
industrijali (Malta)
●● 31 ta’ Mejju: Ftuħ tal-Wirja – Regnum ta’ Kris
Micallef (Brussell)

Fost is-seduti u l-laqgħat li għandhom isiru f’Malta,
il-Kumitat ser jorganizza l-avveniment annwali tiegħu
tal-Jum Ewropew tal-Konsumatur fuq il-gżira fil-21
ta’ Marzu 2017. It-tema ta’ din is-sena ser tkun Is-Suq
Uniku Diġitali: Kif huwa ta’ benefiċċju għall-konsumaturi?
l

●● 22 – 23 ta’ Ġunju: Laqgħa annwali tal-Presidenti u s-Segretarji Ġenerali tal-KES tal-UE
u tal-KESE (Malta)

Il-fuljett tal-KESE dwar il-prijoritajiet tiegħu
matul il-Presidenza Maltija jista’ jitniżżel
hawnhekk: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications.41204

●● 5 ta’ Lulju – Sessjoni plenarja tal-KESE:
preżentazzjoni tar-riżultati tal-Presidenza
Maltija (Brussell)
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Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
pont bejn l-UE u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
Jannar 2017 | MT

Solidarjetà mal-migranti
fl-Unjoni Ewropea

Niċċelebraw is-soċjetà ċivili fl-aqwa tagħha

Matul is-snin, il-migranti kkontribwixxew
b’mod attiv għall-iżvilupp ekonomiku,
soċjali u kulturali tas-soċjetajiet Ewropej
kif ukoll għad-diversità tagħhom. Illum,
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ,
għandna bżonn il-ħiliet, l-enerġija u d-determinazzjoni tagħhom. Ċerti studji mwettqa
min-Nazzjonijiet Uniti juru li l-migranti
jikkontribwixxu aktar għas-soċjetà milli
jiswewha.
Il-migrazzjoni u l-akkoljenza tar-refuġjati
hija waħda mill-akbar sfidi li qed taffaċċja
l-Ewropa bħalissa.
Dan jiġġustifika t-tema magħżula għall-edizz
joni tal-2016 tal-Premju tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili, li jippremja individwi u organizzazzjonijiet
tas-soċjetà ċivili li laqgħu l-isfida li jwasslu l-għajnuna lir-refuġjati u lill-migranti, billi jtejbu
l-kundizzjonijiet tal-għajxien tagħhom u billi jgħinuhom jintegraw fis-soċjetà.
Mill-bidu tal-kriżi tar-refuġjati, il-KESE wettaq missjonijiet ta’ ġbir ta’ informazzjoni fi 11-il
pajjiż tal-UE kif ukoll fit-Turkija. Dawn ippermettew lill-membri tal-KESE jistudjaw ir-realtà
tal-kundizzjonijiet li jinsabu fil-post u
jressqu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet f’rapport ippubblikat f’Marzu 2016. B’mod partikolari:
l-UE u l-Istati Membri għandhom jimplimentaw sistema ta’ asil komuni u ġusta, ir-refuġjati
jeħtieġu rotot sikuri u legali lejn l-Ewropa u mbagħad għandhom jibbenefikaw minn politiki
ta’ integrazzjoni fit-tul.
L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jwettqu ħidma imprezzabbli, u ta’ spiss jimlew in-nuqqasijiet tas-servizzi pubbliċi. Min-Nofsinhar tal-Italja sal-Iskandinavja, minn Franza għall-Balkani, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jistinkaw biex jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem
u d-dinjità tal-migranti u l-familja tagħhom. F’ċerti pajjiżi, l-imsieħba soċjali jgħaqqdu l-isforzi
tagħhom biex jgħinu lill-migranti jintegraw fis-suq tax-xogħol.
Ninsab tassew kburi li nista’ nuri lid-dinja dawn l-eżempji kommoventi ta’ solidarjetà minnaħa tal-organizzazzjonijiet u individwi Ewropej, li huma xempju ta’ kapaċità enormi ta’
empatija, ta’ mobilizzazzjoni u ta’ azzjoni organizzata. Jiddispjaċini biss li ma nistax nagħti
dan il-premju lil bosta organizzazzjonijiet, saħansitra, mil-lat personali, ridt tassew li jkun
hemm fosthom organizzazzjoni Taljana. Nixtieq fi kwalunkwe każ li nagħti ġieħ lill-varjetà
wiesgħa ta’ organizzazzjonijiet u individwi li, madwar l-Ewropa kollha, kultant f’ambjent ostili
jew fl-eqqel tal-kriżi ekonomika, jgħinu jagħmlu t-tbatija ta’ ħafna persuni ftit aktar tolleranti.

Hekk kif il-Premju tas-Soċjetà Ċivili talKESE għall-2016 jasal fi tmiemu, nixtieq
naqsam magħkom xi ħsibijiet dwar dan
il-kapitlu pożittiv ħafna fil-mandat tiegħi.
Bil-284 applikazzjoni li tressqu – l-ogħla
ammont minn mindu nħoloq il-premju
għaxar snin ilu! - kienet sfida reali għallkumitat ta’ evalwazzjoni u l-bord talgħażla biex jagħżlu r-rebbieħa minn fost
firxa wiesgħa u sabiħa ta’ proġetti ta’ valur
u xempji ta’ solidarjetà umana kbira.
L-ammont rekord ta’ applikazjonijiet
u d-diffikultà li wieħed jagħżel kienu aktar
evidenza, jekk kien hemm bżonn, tar-rwol
kruċjali tas-soċjetà ċivili fl-indirizzar tal-isfida tal-migrazzjoni, kemm fir-rigward
is-salvataġġ tar-refuġjati u l-migranti,
is-sodisfar tal-ħtiġijiet bażiċi tagħhom kif
ukoll il-ħidma li tiġi żgurata l-integrazzjoni
soċjali tagħhom. Il-ħames rebbieħa tagħna
żgur mhux forsi jkopru l-ispettru kollu.
Għall-KESE, li jippremja l-eżempji l-iżjed straordinarji tas-soċjetà ċivili f’dan
il-qasam kien bla dubju l-aħjar mod kif
jagħlaq sena li bdiet b’sensiela twila ta’
missjonijiet ta’ ġbir ta’ informazzjoni
madwar l-Ewropa bl-għan li jiġi studjat
ir-rwol tas-soċjetà ċivili fit-trattament talfluss kbir ta’ migranti u refuġjati ġewwa
l-Ewropa. Il-missjonijiet enfasizzaw kemm

hi kruċjali s-soċjetà ċivili fl-appoġġ tal-awtoritajiet pubbliċi, xi kultant anke tieħu
posthom f’postijiet fejn mhumiex attivi.
Għaldaqstant il-kooperazzjoni hija kruċjali!
Għal din ir-raġuni, aħna u niċċelebraw
il-ħames rebbieħa tagħna, nixtieq ukoll
nagħti ġieh lill-organizzazzjonijiet u l-individwi kollha li applikaw għall-premju. Il-ħidma tagħhom, kollettivament

u individwalment, hija ta’ valur inestimabb
li. Toffri narrattiva differenti ħafna mirrazziżmu, il-biża’ u l-ksenofobija li ta’ sikwit
naraw fil-mezzi tax-xandir. Fil-fatt, hekk kif
il-proċess tal-għażla mexa ‘l quddiem kien
jidher b’mod ċar li konna qed nibnu repertorju tal-aħjar prattiki u soluzzjonijiet
prattiki li ħaqqhom jiġu disseminati sabiex
iservu ta’ mudelli. Id-dipartiment tal-Komunikazzjoni tal-KESE għalhekk qabel li
jaħdem mas-Sezzjoni għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u ċ-Ċittadinanza (SOC) u l-president tagħha, Pavel Trantina, li appoġġjaw
il-ħidma tagħna matul il-premju bl-għarfien espert tagħhom dwar il-poltika tal-migrazzjoni u l-integrazzjoni, sabiex flimkien
niġbru din l-informazzjoni kollha u nippubblikawha fi ktieb? Flimkien mar-rapporti
mill-missjonijiet tal-membri tagħna s-sens
l-oħra, il-pubblikazzjoni hija mistennija tkun
ta’ għajnuna kemm għall-gvernijiet Ewropej
kif ukoll ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili
fir-reazzjonijiet tagħhom għall-isfidi li qed
tiffaċċja l-Ewropa tagħna.
Għal darb’ oħra, prosit lil kull minn ħa
sehem u għamel differenza. Intom ir-rebbieħa!
l

Gonçalo Lobo Xavier
Viċi President tal-KESE
għall-Komunikazzjoni

Il-premju tas-Soċjetà Ċivili tal-KESE jippremja l-aktar
eżempji eċċezzjonali ta’ solidarjetà mal-migranti
L-NGO Ungeriża Artemisszio Foundation ingħatat l-ewwel premju għall-promozzjoni ta’
soċjetà diversa u multikulturali fl-Ungerija

Georges Dassis
Il-President tal-KESE

Il-Premju tas-Soċjetà Ċivili talKESE tal-2016 fuq vidjo
Ara ċ-ċerimonja ta’ premjazzjoni hawnhekk: europa.eu/!TD66Kt
Ara preżentazzjoni tal-5 proġetti rebbieħa hawnhekk: europa.eu/!dF33py

Fil-15 ta’ Diċembru 2016, il-Kumitat
Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) ta
l-Premju tas-Soċjetà Ċivili 2016 lil ħames
organizzazzjonijiet u individwi minn madwar l-Ewropa li wrew eżempji eċċezzjonali
ta’ solidarjetà mar-refuġjati u l-migranti.
L-ewwel premju ngħata lill-NGO Ungeriża
Artemisszio Foundation (EUR 14,000),
filwaqt li l-organizzazzjoni Ġermaniża,
Franċiża u Taljana, SOS Mediterrannee, ilfurnar Grieg Dionysis Arvanitakis, fergħa

l

tal-NGO Spanjola SOS Racismo u l-NGO
Griega Iliaktida (Sunbeam) irċevew premju
għat-tieni post ta’ EUR 9,000 kull wieħed.
Fid-diskors ta’ ringrazzjament tagħha,
Adrienn Zsuzsanna Megyery-palfay, koordinatur tal-proġett Building Bridges ta’
Artemisszio, qalet: “Aħna grati ħafna talPremju u kburin b’dan. Permezz ta’ dan
il-premju, l-Ewropa rrikonoxxiet il-ħidma
tas-soċjetà ċivili. L-azzjonijiet tas-soċjetà

ċivili kienu essenzjali biex jiġu salvati l-ħajjiet
fi kriżi ta’ migrazzjoni fuq skala daqstant
kbira. Dan il-Premju jibgħat messaġġ qawwi
u pożittiv lill-migranti u r-refuġjati. Nilqgħu
dan il-premju bħala impenn sod tal-UE biex
tappoġġja l-persuni li qegħdin ifittxu l-paċi
u l-kenn.”

Permezz ta’ dan il-premju, il-KESE jittama li
jgħin organizzazzjonijiet magħżula, li spiss
ma jkollhomx aċċess għal, jew ma jistgħux
jiddependu minn fondi tal-gvern, biex jassiguraw ir-riżorsi li jeħtieġu biex jissoktaw
jew jiżviluppaw il-proġetti tagħhom fuq
skala akbar. Jittama wkoll li jiġu rreplikati

www.eesc.europa.eu

f’pajjiżi Ewropej oħra u anke lil hinn, bħala
eżempji tal-aħjar prattiki biex jiġu kkunsidrati minn oħrajn.
l
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Fil-paġni li jmiss qed nippreżentaw il-5 rebbieħa tal-Premju tas-Soċjetà Ċivili
So
s
tal-KESE għall-2016 u t-tweġibiet tagħhom għall-mistoqsijiet tagħna wara li
ta
ngħataw il-premju

Nippreżentaw ir-rebbieħa Il-Premju tas-Soċjetà

“

Ċivili tal-KESE:
informazzjoni ġenerali

Il-Premju annwali tas-Soċjetà Ċivili tnieda mill-KESE għaxar snin ilu, fl-2006, sabiex
jiġu enfasizzati l-isforzi magħmula minn ċittadini u organizzazzjonijiet attivi madwar
l-Ewropa biex itejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien fi ħdan il-komunitajiet tagħhom.
L-għan huwa li jiġu ppremjati u mħeġġa l-proġetti – li diġà twettqu jew li għadhom
għaddejjin – li wasslu għal riżultati tanġibbli f’qasam li huwa differenti kull sena, kif
ukoll li titqajjem kuxjenza pubblika dwar il-kontribut tas-soċjetà ċivili għall-promozzjoni ta’ valuri komuni li fuqhom huma bbażati l-identità u l-integrazzjoni Ewropea.

Dan il-Premju jibgħat messaġġ b’saħħtu u pożittiv lill-migranti

Il-kompetizzjoni hija miftuħa għal organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili reġistrati fl-UE
kif ukoll għal individwi.

u r-refuġjati. Nikkunsidrawh bħala impenn sod min-naħa tal-UE li tappoġġja lillpersuni li qed ifittxu l-paċi u l-kenn.

© Artemisszió Alapítvány

”

Fl-2016, il-KESE rċieva 284 applikazzjoni minn 27 pajjiż. Il-kumitat ta’ evalwazzjoni –
magħmul minn tliet membri tal-KESE u evalwatur wieħed estern – ħejja lista mqassra
ta’ finalisti, li wara tressqet quddiem kumitat tal-għażla li kien jikkonsisti mill-Presidenza
estiża tal-KESE u s-Segretarju Ġenerali tiegħu.
L-evalwaturi fittxew proġetti innovattivi, li jagħtu benefiċċji reali lill-migranti f’oqsma
bħal:
●● jagħtu għajnuna ta’ emerġenza;
●● jipprovdu appoġġ soċjali, akkomodazzjoni u servizzi tas-saħħa;
●● jagħtu appoġġ prattiku u konsulenza;
●● jiġġieldu kontra l-ksenofobija, ir-razziżmu u d-diskriminazzjoni;
●● jiġġieldu l-isfruttament u jippromovu r-rispett reċiproku u t-tolleranza;
●● iqajmu kuxjenza dwar id-drittijiet u l-obbligi u l-għoti tas-setgħa lil dawk li jkunu
għadhom kif waslu;
●● jipprovdu edukazzjoni u taħriġ għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi u l-komunitajiet li
jilqgħuhom;
●● jenfasizzaw il-kontribut pożittiv tal-migranti fis-soċjetà Ewropea.
Il-kumitat ta’ evalwazzjoni applika firxa ta’ kriterji biex jivvaluta:
●● kemm irnexxielha l-inizjattiva tilħaq l-udjenza fil-mira u tqajjem kuxjena dwar
il-fatti tal-migrazzjoni
●● l-impatt fuq perjodu fit-tul u
●● il-kontribut sostenibbli tagħha għall-benesseri tal-komunità.
Barra minn hekk, l-inizjattivi kellhom:
●● ikunu innovattivi, kreattivi u uniċi,
●● jinvolvu lill-migranti stess u
●● joffru eżempju ta’ ispirazzjoni għall-oħrajn biex isegwu.

Artemisszio Foundation
(HU) hija NGO b’aktar minn 20 sena
esperjenza ta’ ħidma f’ċirkostanzi
diffiċli ħafna biex tintegra lill-migranti u r-refuġjati fis-soċjetà, millat” kemmm soċjali kemm soċjali
kif ukoll kulturali. Il-programm
tagħha Nibnu l-pontijiet għen
ħafna refuġjati u migranti biex iħossuhom parti mis-soċjetà Ungeriża
bl-għajnuna ta’ mentors voluntiera
li jieħdu ħsieb lir-refuġjati u jintroduċuhom għal-lingwa, id-drawwiet
u l-kultura lokali. Il-migranti jirċievu
wkoll taħriġ vokazzjonali bi tħejjija
għas-suq tax-xogħol lokali. L-organizzazzjoni beħsiebha testendi l-programm, li attwalment jista’ jkun ta’
benefiċċju għal 60 individwu fl-istess
ħin, sabiex tibni komunità akbar li
dejjem tespandi - il-”Komunità Mira
fl-Ungerija”.

4
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AF: Il-premju jikkonferma li għandna idea
ċara tal-problemi kif ukoll tas-soluzzjonijiet possibbli. Juri li m’aħniex waħedna
u li nistgħu “niddependu mill-appoġġ”
tal-oħrajn. Juri wkoll rikonoxximent għallħidma li wettaqna s’issa. Dan huwa xi ħaġa
li napprezzaw ħafna u li tagħmilna kburin
ħafna.
X’parir tagħti lil organizzazzjonijiet
oħra “mil-lat” tal-kisba ta’ riżultati
minn attivitajiet u programmi bħal
dawn?
Is-sitwazzjoni tar-refuġjati tinbidel minn
pajjiż għal ieħor, minn mument għallieħor. Huwa importanti li jkun hemm
rispons malajr għall-kriżijiet iżda wkoll
li tingħata għajnuna u jinżamm il-momentum miksub mis-suċċess ta’ azzjoni
konġunta fil-perjodu twil. Naħsbu li dan
jista’ jinkiseb bl-aħjar mod jekk innaqqsu
kemm jista’ jkun id-distanza bejn dawk li
qed jagħtu u dawk li qed jirċievu l-għajnuna u noħolqu ambjent fejn kulħadd

Iċ-ċerimonja ta’ premjazzjoni fil-15 ta’ Diċembru 2016, fi Brussell, u matulha nqasam
il-premju ta’ EUR 50,000 bejn ir-rebbieħa u dawk li kklassifikaw warajhom.
jista’ jgħin, irrispettivament mill-istatus
tiegħu/tagħha.
Kif ser tuża dan il-finanzjament
speċifiku biex ittejjeb il-kura u l-benesseri tal-migranti?
Mill-2017 mhux ser nibqgħu nirċievu
l-għajnuna li rċevejna mill-UNHCR fl-2016
biex nibnu l-qofol tal-komunità Mira,
peress li attwalment m’hemmx kriżi ta’
refuġjati fl-Ungerija, tal-anqas f’termini
ta’ numri. Madankollu, dan ma jfissirx li
s-sitwazzjoni hija tajba. Ir-refuġajti u dawk
li qed ifittxu asil li jgħixu l-Ungerija llum
qed jiffaċċjaw kundizzjonijiet dejjem aktar
diffiċli kif ukoll rifjut, iktar mill-istituzzjonijiet milli mis-soċjetà. L-għan tagħna huwa
li nkomplu nipprovdulhom komunità sigura fejn jistgħu jsibu dar u jippreparaw
ruħhom biex isiru membri utli tas-soċjetà
Ungeriża. L-għadd kbir ta’ voluntiera
jgħin biex iżomm il-komunità għaddejja,
iżda l-ispejjeż tagħna xorta huma kbar.
Ser nużaw il-premju ta’ flus biex inkopru
l-ispejjeż tal-manutenzjoni tal-komunità,
li sehem sinifikanti tagħhom huwa marbut mat-taħriġ kontinwu tal-mentors
voluntiera u l-għalliema tal-lingwi. l

Fl-edizzjonijiet preċedenti, il-premji ngħataw lil diversi proġetti u inizjattivi li għandhom l-għan li jiġġieldu l-faqar u l-esklużjoni soċjali, jappoġġjaw il-komunitajiet Rom,
jippromovu stili ta’ ħajja sostenibbli u impjiegi ekoloġiċi, jinkoraġġixxu n-netwerking,
l-edukazzjoni u l-kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, kif ukoll jiddefendu l-interessi tażżgħażagħ.
l

PUBBLIKAZZJONI ĠDIDA
Il-KESE ppubblika fuljett li
jippreżenta l-ħames proġetti
rebbieħa. Dan il-fuljett jipprovdi
wkoll informazzjoni ta’ sfond
dwar il-Premju tas-Soċjetà Ċivili
b’mod ġenerali u dwar il-ħidma
estensiva tal-KESE lejn politika
tal-migrazzjoni u tal-asil panEwropea. Il-fuljett jista’ jitniżżel
minn: http://www.eesc.europa.
eu/resources/docs/qe-04-16-734en-n.pdf
l
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Tfal żgħar mis-Sirja, l-Iraq u l-Afganistan juruna l-ħobż b’idejhom. Ma jafux jgħidu l-kelma għal ikel.

Liema qalb ta’ bniedem tista’ tibqa’ bierda meta jara tarbija tiekol il-ħamrija?

(EL) huwa furnar Grieg ta’ 77 sena li fl-eqqel tal-kriżi kien jaħmi aktar minn 100 kg ħobż
kuljum għar-refuġjati ddisprati li żbarkaw fuq il-gżira ta’ Kos, ftit ’il barra mill-kosta
tat-Turkija. Il-ġenerożità tiegħu nebbħet lil kollegi, ċittadini, sidien tal-lukandi u ħafna
aktar biex isegwu l-eżempju tiegħu.

© Shutterstock

Dionysis Arvanitakis

”

KESE Info: Jekk jogħġbok spjega xi jfisser dan il-premju għalik jew għall-organizzazzjoni tiegħek
DA: Ninsab kuntent ferm bil-premju.
Nixtieq nirringrazzja minn qiegħ qalbi lil
dawk involuti mal-KESE talli urew rispett
lejn il-migranti b’dan il-mod. Nixtieq
nirringrazzjahom ukoll talli onorawni
bl-ogħti ta’ dan il-premju. Inħoss sens
ta’ ġustizzja meta nara li l-Ewropa qed
tagħti widen għal din il-problema; li
mhix biss problema tal-gżira tiegħi, iżda
tal-Greċja kollha. Il-poplu Grieg għaddej minn perjodu ekonomiku diffiċli u,
madankollu, ipprovda akkomodazzjoni
u ikel u laqa’ lil dawn il-persuni bl-aħjar
mod possibbli.
X’parir tagħti lil organizzazzjonijiet
oħra f’termini tal-kisba ta’ riżultati

minn attivitajiet u programmi bħal
dawn?
Ippruvaw offru kemm jista’ jkun. Naħseb
li huwa importanti li l-akbar numru possibbli ta’ persuni jsiru jafu dwar dan l-isforz għaliex nemmen li aktar ma jiżdied
in-numru ta’ dawk li jagħmlu sforz, aktar
se jittejbu r-riżultati u jkun aħjar għallġejjieni ta’ dawk li qed isofru.
Kif se tuża dan il-finanzjament
speċifiku biex ittejjeb il-kura u l-benessri tal-migranti?
Jien u familti għandna ħanut fejn nipproduċu ikel tal-għaġina u ħobż. Il-flus
se jmorru għal dan in-negozji żgħir, biex
inkun nista’ nagħti kemm jista’ jkun għajnuna lil dawn il-persuni, kif ilni nagħmel
s’issa.
l

“

Bejn ġrajja u oħra, ma jibqgħux il-persunaġġi

inviżibbli li jgħaddu minn ħdejn xulxin fit-triq iżda
jsiru sempliċiment żewġ familji li jinteraġixxu fuq
bażi ugwali, u għaldaqstant jaqgħu l-ħitan tarrazziżmu, il-ksenofobija, il-biża’ u l-isfiduċja

© SOS Racismo Gipuzkoa

”

SOS Racismo Gipuzkoa

(ES) hija fergħa ta’ SOS Racismo li tinsab f’San Sebastián u twaqqfet fl-1993 biex tiġġieled ir-razziżmu, l-intolleranza u l-ksenofobija.
Il-proġett rebbieħ – Bizilagunak jew “Il-familja ġara” – huwa bbażat fuq idea li hija sempliċi ħafna, għalkemm kumplessa biex
titpoġġa fil-prattika: familja nattiva tilqa’ familja migranta f’darha għal ikla biex ikunu jistgħu jitħaddtu u jkollhom opportunità
jitgħallmu aktar dwar xulxin u jsiru ġirien ta’ vera. Ir-riżultati pożittivi kienu enormi. Il-proġett kiber minn 60 ikla fl-2012 (120
familja) għal 260 ikla fl-2015 (520 familja) u wera li jnaqqas b’mod sinifikanti l-perċezzjoni ta’ nuqqas ta’ sigurtà u jżid emozzjonijiet
pożittivi, bħalma huma l-ammirazzjoni, lejn il-migranti.
KESE Info: Jekk jogħġbok spjega xi jfisser dan il-premju għalik jew għall-organizzazzjoni tiegħek
SOS Racismo: L-ewwel u qabel kollox dan
ifisser ir-rikonoxximent għal eluf ta’ persuni
li, sena wara sena, biddlu djarhom fi spazju
żgħir ħafna għall-integrazzjoni u għall-voluntiera u l-membri tal-organizzazzjoni li
ħadmu biex jespandu l-inizjattiva.
Mil-lat istituzzjonali, il-premju huwa
espressjoni ta’ appoġġ għal ħidmietna
u għar-riskju li ħadna biex infittxu modi

ġodda biex nippromovu l-koeżistenza.
Jirrappreżenta wkoll ir-rikonoxximent
għall-organizzazzjonijiet li pprovdew
appoġġ finanzjarju għall-inizjattiva. Aħna
qed nittamaw li dan l-appoġġ irabbi
l-għeruq u jiżdied, bl-involviment ta’ investituri finanzjarji ġodda.
X’parir tagħti lil organizzazzjonijiet
oħra f’termini tal-kisba ta’ riżultati minn
attivitajiet u programmi bħal dawn?
L-ewwel parir tagħna huwa li ma nibżgħux
nagħmlu xi ħaġa differenti. L-uniku riskju

huwa li forsi ma tħallix ir-riżultati li xtaqna
u jkollna nerġgħu nibdew mill-bidu.
It-tieni parir huwa li tevalwa, tqis sew dak
li ma marx daqshekk tajjeb matul is-sena
u ttejjeb gradwalment matul is-snin ta’
wara. L-integrazzjoni u l-innovazzjoni
huma proċessi li jseħħu fuq perijodu ta’
żmien medju.
It-tielet parir huwa li t-tim kollu jkun involut: kulħadd għandu bżonn jemmen fl-idea
u din trid tkun approċċ konġunt.

Ir-raba’ nett, il-proċessi tal-integrazzjoni
u l-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija
jeħtieġu sinerġiji b’saħħithom bejn is-settur pubbliku u dak privat. Iridu jiġu involuti
organizzazzjonijiet pubbliċi oħra jekk din
se tkun inizjattiva “ta’ kulħadd”, waħda li
se tħejji s-sisien għar-replikazzjoni fil-futur.
Il-ħames nett, ir-riżultat irid ikun viżibbli:
l-inizjattivi jridu jkunu magħrufa u rikonoxxuti mill-pubbliku.

soċjali miżjud billi dawn iċ-ċittadini ġodda
jiġu inklużi fl-ambjent tagħna.
Kif se tuża dan il-finanzjament speċifiku
biex ittejjeb il-kura u l-benessri
tal-migranti?
Aħna se niddedikaw il-flus tal-premju
biex intejbu l-ħidma tagħna għat-titjib
tal-koeżistenza u l-integrazzjoni bħala
mezz fil-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija fiż-żona tagħna.
l

Is-sitt parir tagħna huwa li l-enfasi tkun
direttament fuq il-protagonisti reali, waqt
li jintefa’ dawl fuq ir-realtà tal-migranti
u l-barranin bil-għan li jiġi ġenerat valur
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“

Jekk organizzazzjoni waħda żgħira bħal tagħna tista’

twettaq daqstant, aħseb u ara kemm jistgħu jagħmlu l-pajjiżi
kollha flimkien!

”

“

SOS MEDITERRANEE huwa grupp ta’ ċittadini ordinarji li kienu talfehma li jistgħu u għandhom jieħdu azzjoni sabiex jipproteġu l-ħajja u d-dinjità
tal-bniedem fil-kuntest tal-falliment tal-politika. F’dawn l-aħħar 11-il xahar,
salvajna 6,600 ruħ. Jaslu fuq id-dgħajjes tagħna trawmatizzati iżda wkoll mimlija
tama. L-Aquarius u t-tim tagħha hija l-unika dgħajsa indipendenti tas-soċjetà
ċivili li għada attiva f’dawn ix-xhur ħorox tax-xitwa fil-Mediterran. Nixtiequ
kieku ma jkunx hemm ħtieġa għalina. U nixtiequ wkoll li ma konniex waħidna.
Iżda se nkomplu bħala ċittadini li nistgħu u rridu naġixxu b’solidarjetà ma’ nies
li qed joqorbu lejn l-Ewropa għal sopravivenza u kenn. Aħna nkomplu nħeġġu
għal passaġġ sigur u legali, li jkun hemm rispons aħjar u akbar fuq il-baħar milli
nistgħu nwasslu aħna waħidna llum. Aħna nappellaw għal dan għaliex illum
aħna wkoll għandna t-tama li l-Ewropa tkun kontinent fejn l-umanità hija valur li
npoġġu fil-prattika, u mhux li nitkellmu dwaru biss.

SOS MEDITERRANEE

hija NGO Ġermaniża, Franċiża u Taljana li għenet
biex issalva aktar minn 5,400 ħajja fil-Mediterran
permezz tal-operazzjonijiet tagħha ta’ tfittxija
u salvataġġ bejn Sqallija, Lampedusa u l-Libja,
ir-rotta migratorja fejn eluf ta’ persuni għerqu
waqt il-qsim f’bastimenti ffullati wisq u mhux
b’saħħithom imħaddmin minn traffikanti bla
ħniena. SOS MEDITERRANEE taħdem fi sħubija
ma’ Tobba mingħajr Fruntieri u flimkien malforzi Taljani u tal-UE bl-użu ta’ vapur tal-merkanzija konvertit – l-Aquarius – u jiddependu minn
tim ta’ ħaddiema prinċipalment voluntiera.

ILIAKTIDA

(EL) hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ ibbażata f’Lesvos li qed tgħin biex tkopri l-ħtiġijiet bażiċi
tar-refuġjati u l-migranti billi tipprovdilhom appoġġ soċjali, legali, lingwistiku, mediku u psikoloġiku permezz ta’ persunal professjonali. L-interess u l-għan ewlieni tagħha kien li r-refuġjati jinħarġu mill-kampijiet
u jidħlu fil-komunitajiet lokali. Abbażi ta’ dan il-kunċett, dawn qed joperaw lukandi u appartamenti
fejn ir-refuġjati jkunu jistgħu jerġgħu jagħtu bidu għal rutina ta’ kuljum ġdida, jagħmlu x-xiri tagħhom,
isajru l-ikel tagħhom, igawdu l-attivitajiet kulturali lokali, jiltaqgħu maċ-ċittadini tal-lokal u jagħmlu
ħbiberiji magħhom. L-organizzazzjoni tħeġġeġ lill-migranti jikkontribwixxu għall-attivitajiet tagħhom
u jaqsmu l-esperjenza tagħhom ma’ dawk li jkunu għadhom jaslu u maċ-ċittadini tal-post. Ċertu numru
ta’ migranti u refuġjati saħansitra sabu xogħol u għamlu l-ewwel passi lejn ħajja ġdida, indipendenti
u integrata fil-Greċja.

”

ukoll fl-assoċjazzjonijiet nazzjonali fi Franza, l-Italja
u l-Ġermanja.
X’parir tagħti lil organizzazzjonijiet oħra f’termini
tal-kisba ta’ riżultati f’tali attivitajiet u programmi?
SOS MEDITERRANEE hija organizzazzjoni mal-Ewropa
kollha b’persunal u membri ġejjin minn sfondi differenti
li jiltaqgħu flimkien f’solidarjetà ma’ persuni fil-bżonn.
Nagħtu dak li nistgħu bħala ċittadini. Organizzazzjonijiet oħra jistgħu jikkontribwixxu wkoll l-għarfien espert
differenti tagħhom biex il-valuri tal-Ewropa jitwettqu
fir-realtà. Il-prijorità għandha tkun dejjem biex jissalvaw
il-ħajjiet u tittaffa s-sofferenza ta’ dawk fil-bżonn filwaqt
li nfittxu soluzzjonijiet fit-tul mhux krudili.

KESE Info: Jekk jogħġbok spjega xi jfisser dan
il-premju għalik jew għall-organizzazzjoni tiegħek

Kif se tuża dan il-finanzjament speċifiku biex
ittejjeb il-kura u l-benessri tal-migranti?

SOS MEDITERRANEE: Ninsabu onorati li qed nirċievu
dan il-premju. Aħna naraw dan bħala rikonoxximent
tal-ħidma importanti li t-timijiet tal-SOS MEDITERRANEE qed jagħmlu fuq il-vapur tagħna Aquarius kif

Aħna se nużaw il-flus tal-premju u l-appoġġ mid-donaturi ġenerużi tagħna biex inkomplu nipprovdu rispons
ta’ salvataġġ f’emerġenza bħala l-unika organizzazzjoni indipendenti li topera fil-Mediterran ċentrali matul
ix-xhur ħorox tax-xitwa.
l

© SOS MEDITERRANEE

KESE Info: Jekk jogħġbok spjega xi jfisser dan
il-premju għalik jew għall-organizzazzjoni tiegħek
Il-premju huwa rigal għalina lkoll. Huwa premju għall-isforzi kollha li għamilna, u li ser nkomplu nagħmlu. Huwa
l-ferħ li jagħtik nofs ġdid meta tasal għajjien id-dar.
X’parir tagħti lil organizzazzjonijiet oħra f’termini
tal-kisba ta’ riżultati dwar attivitajiet u programmi
bħal dawn?
Kull individwu u organizzazzjoni jeħtieġ li jitgħallmu
jaħdmu f’tim u jikkooperaw ma’ oħrajn. Hemm bżonn
nisimgħu l-opinjonijiet u l-fehmiet ta’ sħabna l-ħaddiema, u nippruvaw nittrattaw lill-bnedmin kollha filbżonn daqslikieku konna aħna jew niesna stess. Jeħtieġ
nieħdu riskji fl-aħjar interessi tal-persuni. M’għandniex
nimponu l-ħtiġijiet proprji tagħna fuq il-popolazzjonijiet tal-migranti, iżda sempliċement nippruvaw
inwieġbu għall-bżonnijiet tagħhom.

6

Barra minn hekk, il-programmi għandhom jitwettqu
b’mod trasparenti. Għalhekk tinħtieġ taħlita ta’ amministrazzjoni rigoruża u flessibbiltà.
Kif se tużaw dan il-finanzjament speċifiku biex
ittejbu l-kura u l-benessri tal-migranti?
Nixtiequ nużaw il-flus ta’ dan il-premju biex nistabbilixxu proġett pilota bl-għan li jintegra lill-persuni li
jkunu ngħataw asil fil-komunitajiet lokali tagħhom,
bl-għan ewlieni jkun li jingħataw għajnuna biex isibu
l-impjieg. Għodda tajba li nixtiequ nagħmlu użu sħiħ
tagħha hija l-leġislazzjoni eżistenti għall-ekonomija
soċjali.
Beħsiebna nkomplu bil-pjani tagħna biex inwaqqfu
intrapriża kooperattiva magħmula minn ħaddiema
u msieħba ewlenin, kemm migranti kif ukoll persuni
lokali li jixtiequ jingħaqdu.

L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!
Nagħtu bidu għall-2017
33 skola minn madwar l-Ewropa ser jiġu Brussell biex jiddiskutu l-futur
tal-Ewropa
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE)
għażel l-iskejjel li ser jieħdu sehem fl-edizzjoni ta’ din
is-sena “tal-Ewropa Tiegħek, Leħnek!”, l-avveniment
ewlieni tiegħu għaż-żgħażagħ. L-ismijiet tagħhom
intgħażlu bix-xorti minn iktar minn 680 applikazzjoni
fl-14 ta’ Diċembru 2016, fil-preżenza ta’ Goncalo Lobo
Xavier, il-Viċi President tal-KESE għall-Komunikazzjoni,
u Katiana Vicens Guillén (Grupp tal-Ħaddiema – ES)
u Indrė Vareikytė (Grupp ta’ Interessi Varji – LT), membri tal-Grupp tal-Komunikazzjoni tal-KESE.

l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Montenegro, is-Serbja u t-Turkija).
Fl-2017, is-60 anniversarju tat-Trattat ta’ Ruma ser
ikun it-tema tal-avveniment annwali taż-żgħażagħ
tal-Kumitat, L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!, li joffri liżżgħażagħ minn madwar l-Ewropa l-opportunità li
jaqsmu l-ideat tagħhom dwar l-UE tal-bieraħ, illum
u għada. Kull skola ser tibgħat Brussell delegazzjoni
ta’ tliet studenti ta’ 16 jew 17-il sena, flimkien ma’
għalliem, biex jieħdu sehem f’sessjoni plenarja tażżgħażagħ mit-30 sal-31 ta’ Marzu 2017, fl-istess
waqt tas-sessjoni plenarja tal-KESE stess. Fi Brussell,
l-istudenti ser jaħdmu flimkien, jiddibattu u jivvutaw

Ser ikunu involuti tlieta u tletin skola sekondarja f’din
l-inizjattiva, waħda minn kull wieħed mit-28 Stat
Membru tal-UE u l-ħames pajjiżi kandidati (l-Albanija,

Id-delegazzjoni Pollakka tal-KESE qed tfittex
kooperazzjoni eqreb ma’ istituzzjonijiet
ewlenin fil-Polonja
© Rappreżentanza tal-KE fil-Polonja

© MRPiPS

Id-delegazzjoni Pollakka fil-Ministeru għall-Familja,
ix-Xogħol u l-Politika Soċjali
Fis-16 ta’ Diċembru, eżatt wara s-Sessjoni Plenarja tal-KESE, id-delegazzjoni Pollakka tal-KESE żaret
xi istituzzjonijiet ewlenin f’Varsavja biex tippreżenta
l-ħidma kontinwa tal-KESE u tiddiskuti oqsma potenzjali ta’ kooperazzjoni. Ingħatat attenzjoni speċjali għallopinjonijiet fuq inizjattiva proprja mir-relaturi Pollakki
adottati matul l-ewwel sena tal-mandat attwali tal-KESE.
Diskussjonijiet ma’ Marek Prawda, li għadu kif inħatar
Direttur tal-Uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni
Ewropea fil-Polonja, iffokaw fuq il-kooperazzjoni msaħħa
bejn is-soċjetà ċivili u l-Uffiċċju tal-Kummissjoni Ewropea, inkluża l-għajnuna pprovduta minn dan tal-aħħar
għall-promozzjoni tal-ħidma tal-KESE, kif ukoll dwar
il-problemi ewlenin marbuta mal-integrazzjoni Ewropea.
Diskussjonijiet ma’ Jacek Safuta, Direttur tal-Uffiċċju
ta’ Informazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-Polonja,
iffokaw fuq għodod potenzjali għall-promozzjoni
tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-elezzjonijiet li jmiss

dwar l-isfidi politiċi li qed tiffaċċja l-UE f’dan iż-żmien
diffiċli, u jissuġġerixxu s-soluzzjonijiet tagħhom stess.
L-ewwel fażi ser tibda dalwaqt, meta l-membri talKESE ser iżuru l-iskola magħżula f’pajjiżhom stess,
sabiex jgħinu lill-istudenti jippreparaw għall-plenarja taż-żgħażagħ, jagħtuhom ħarsa ġenerali dwar kif
jaħdem il-KESE u jispjegaw ir-rwol tiegħu fl-istruttura
tal-UE.

Permezz ta’ din l-inizjattiva, il-KESE, leħen is-soċjetà
ċivili, għandu l-għan li jiżgura li l-fehmiet, l-esperjenzi
u l-ideat tal-ġenerazzjoni żagħżugħa jinstemgħu filproċess tat-tfassil tal-politika tal-UE.
Il-lista sħiħa tal-iskejjel magħżula hija disponibbli hawn: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017selected-schools
l

L-aċċess għall-art – sfida serja
għall-bdiewa Ewropej
Fis-7 ta’ Diċembru, il-membri tal-KESE attendew
konferenza bit-titolu Aċċess għall-art għall-bdiewa
fl-UE, organizzata mill-Partit tal-Ħodor Ewropew, filbini tal-KESE u tal-Parlament Ewropew fi Brussell.
Is-Sur Brendan Burns, il-President tas-Sezzjoni NAT
tal-KESE, irrefera għall-pajjiżu, l-Iskozja, fejn 50% talart qiegħda f’idejn 500 persuna biss li prinċipalment
jgħixu barra mill-Iskozja, u dan jirriżulta fi tnaqqis
tal-popolazzjoni fl-irħula, pajsaġġi abbandunati
u ekonomija dejjem aktar dgħajfa.

Id-delegazzjoni Pollakka fir-Rappreżentanza talKummissjoni Ewropea fil-Polonja
għall-Parlament Ewropew u biex tiżdied il-kooperazzjoni
bejn is-soċjetà ċivili u l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew.
L-aħħar laqgħa, li saret fil-Ministeru għall-Familja,
ix-Xogħol u l-Politika Soċjali, tat opportunità biex tiġi
ppreżentata l-ħidma importanti mwettqa mill-membri
Pollakki tal-KESE u l-KESE inġenerali lis-Segretarji talIstat Krzysztof Michałkiewicz u Stanisław Szwed. Waqt
dibattitu vivaċi, li involva wkoll lid-diretturi ta’ ħames
dipartimenti ewlenin fil-Ministeru, ġie ppreżentat
pakkett ta’ opinjonijiet importanti tal-KESE. Ingħatat
attenzjoni speċjali lill-Opinjoni dwar id-Direttiva dwar
l-istazzjonar tal-ħaddiema, adottata biss jumejn qabel.
Ir-rappreżentanti tal-Ministeru wieġbu għal numru ta’
mistoqsijiet, li jispjegaw il-pożizzjoni tal-gvern Pollakk
dwar il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn
hekk offrew li jospitaw avvenimenti tal-KESE bħal seminars jew seduti, filwaqt li rrikonoxxew tali attivitajiet
bħala għodda tajba għall-promozzjoni tal-valuri tal-UE
fis-soċjetà Pollakka.
l

L-Iskozja ilha tipprova tibdel din is-sitwazzjoni mill1999, hi u tiffaċċja ħafna ostakli bħal meta l-komunitajiet ikunu jridu jixtru l-art minn sidien li jgħixu ‘l
bogħod mill-Iskozja. “Is-sitwazzjoni fl-Iskozja, li żammet
lura l-iżvilupp sostenibbli rurali ta’ partijiet kbar millpajjiż u s-soċjetà, għandha sservi ta’ eżempju ta’ twissija
għall-Ewropa”, stqarr is-Sur Burns.
Is-Sinjura Sylvia Kay, mill-Istitut Transnazzjonali (TNI)
ibbażat f’Amsterdam, ilha snin issegwi s-sitwazzjoni
tal-biedja u l-aċċess għall-art fl-Ewropa u ppreżentat
għadd ta’ figuri allarmanti fil-konferenza: fl-Ewropa
3% tal-irziezet jikkontrollaw 52% tal-art, u 11% tal-irziezet il-kbar (iktar minn 100 ettaru) jikkontrollaw 75%
tal-art agrikola Ewropea. Fil-Bulgarija, is-sitwazzjoni
hija agħar, bi 83.5% tal-art agrikola li tinsab f’idejn 2%
biss tal-bdiewa. Fil-Finlandja, l-għadd ta’ rziezet kbar
żdied b’aktar minn ħames darbiet (5.5) u l-art agrikola
li jikkontrollaw żdiedet b’sitt darbiet. Fin-Netherlands,
l-għadd ta’ rziezet kbar tripla.
Fl-istess waqt, l-Ewropa qed tiffaċċja tnaqqis qawwi
fl-irziezet fuq skala żgħira (sa 10 ettari): mit-12-il miljun razzett operattiv bejn l-1995 u l-2003, 8 miljuni
biss għadhom jeżistu, li jirrappreżenta tnaqqis ta’ 33%.
Fl-Estonja, 62% tal-irziezet iż-żgħar sparixxew f’10 snin
biss, bejn l-2003 u l-2013.

Il-konċentrazzjoni qawwija tas-sjieda, kemm min-naħa
tal-fornitur kif ukoll tal-konsumatur, u t-tendenza lejn
inqas irziezet iżda irziezet akbar qed joħolqu problemi
fl-ekonomija upstream u downstream, bi tnaqqis ta’
ħafna impjiegi u t-tnaqqis tal-popolazzjonijiet fiż-żoni
rurali.
Il-KESE ilu jaħdem fuq soluzzjonijiet għal żmien twil
u appella kemm għal appoġġ għall-bdiewa ż-żgħar kif
ukoll għal PAK Ewropea aktar ġusta u aktar sostenibbli.
Il-KESE jinsab imħasseb b’mod partikolari dwar uħud
mill-konsegwenzi tal-moviment liberu tal-kapital fi
ħdan l-UE, kif stabbilit fit-Trattati, u talab lill-Paralament Ewropew u lill-Kunsill biex jiddiskutu jekk
il-prinċipju tal-moviment liberu tal-kapital għandux
jiġi garantit fir-rigward tal-aljenzazzjoni u l-akkwist
tal-art agrikola.
l

Il-KESE u l-Forum tas-Soċjetà Ċivili UE-Russja jindirizzaw is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili
u l-politika dwar l-immigrazzjoni
Fit-tielet seminar konġunt bejn il-KESE u l-Forum
bejn l-UE u r-Russja fit-23 ta’ Novembru 2016,
ir-rappreżentanti taż-żewġ organizzazzjonijiet tassoċjetà ċivili tal-UE u r-Russja skambjaw fehmiet dwar
is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili fir-Russja u fl-Ewropa, kif
ukoll dwar il-migrazzjoni.
“Il-kuntatti bejn is-soċjetajiet ċivili fuq iż-żewġ naħat jiffurmaw parti integrali mir-relazzjonijiet ekonomiċi u soċjali
bejn l-UE u r-Russja. Huwa importanti ħafna li jkun żgurat
li s-soċjetajiet ċivili tar-Russja u tal-UE jkunu jistgħu jinteraġixxu b’mod liberu u għalhekk jikkontribwixxu għall-bini
tal-fiduċja u l-fehim reċiproċi”, qalet Dilyana Slavova
(Grupp ta’ Interessi Varji – BG), il-President tas-Sezzjoni
Speċjalizzata għar-Relazzjonijiet Esterni tal-KESE.

Yuri Dzhibladze, membru tal-kumitat ta’ tmexxija
tal-Forum tas-Soċjetà Ċivili bejn l-UE u r-Russja, qal li:
“Ir-reazzjonijiet negattivi kontra s-soċjetà ċivili intensifikaw fir-Russja: kważi 150 NĠO ġew inklużi fil-lista ta’
“aġenti barranin” minn meta daħlet fis-seħħ din il-liġi
erba’ snin ilu. Ħafna minnhom kellhom jagħlqu; oħrajn
ikomplu jitħabtu u jesperjenzaw pressjoni qawwija politika, legali u finanzjarja u xi kultant attakki fiżiċi. Ironikament, is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili f’xi Stati Membri
tal-UE bdiet sejra għall-agħar, b’mod partikolari fl-Ungerija u l-Polonja. Huwa importanti ħafna li l-indirizzar
tal-problema tar-restrizzjonijiet fuq il-libertà tas-soċjetà
ċivili – kemm fir-Russja kif ukoll fl-UE – jibqa’ prijorità
għolja fil-politiki tal-Istati Membri tal-UE u l-istituzzjonijiet tal-UE.”

Il-membri tal-KESE u l-Forum tas-Soċjetà Ċivili bejn l-UE
u r-Russja esprimew tħassib kbir dwar id-deterjorazzjoni tas-sitwazzjoni tal-organizzazzjonijiet u l-attivisti
tas-soċjetà ċivili fir-Russja minn Ġunju 2015.
L-istat tad-dritt u l-libertajiet fundamentali fir-Russja
kienu wkoll sors ta’ tħassib kbir għall-parteċipanti. Huma
ssottolinjaw li l-impenn għal proċeduri demokratiċi
għandu jkollu prominenza fl-aġenda fid-djalogu bejn
l-UE u r-Russja, indipendentement mill-interessi politiċi,
ekonomiċi jew ta’ sigurtà. Il-parteċipanti appellaw għal
aktar sostenn tal-UE favur is-soċjetà ċivili Russa.

wkoll, b’analiżi tar-reazzjonijiet ta’ politika mfassla
biex jindirizzaw ir-realtà l-ġdida fil-livell tal-UE, nazzjonali u b’mod speċjali fil-livell lokali. Ir-rappreżentanti
ġibdu l-attenzjoni dwar xi żviluppi fil-kriżi tar-refuġjati
fl-Ewropa li naqsu milli jirrispettaw id-dinjità tal-bniedem u l-obbligi internazzjonali.
Fl-aħħar nett, issemmew l-aspetti soċjoekonomiċi tal-integrazzjoni ta’ dawk li jkunu għadhom jaslu fir-Russja
u fl-UE fil-livell lokali, kif ukoll l-akbar sfidi u eżempji ta’
prattiki tajbin ta’ integrazzjoni.
l

Il-konsegwenzi politiċi u soċjetali tal-wasla tar-refuġjati
u l-migranti fil-pajjiżi tal-UE u r-Russja ġew indirizzati
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Traspożizzjoni żelanti żżejjed tal-liġi
tal-UE fil-livell nazzjonali ddgħajjef is-suq
uniku, iżżid l-ispejjeż u xxekkel l-iżvilupp.
Bosta gvernijiet tal-Istati Membri jużaw
it-traspożizzjoni bħala opportunità
sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet politiċi
domestiċi, li jirriżulta f’regolamentazzjoni
żejda (“gold-plating”). Din ix-xejra negattiva għandha impatt negattiv fuq innegozju u għandha tiġi evitata kemm
jista’ jkun. In-negozju jiddependi fuq
regolamentazzjoni tajba u qafas konsistenti u stabbli kemm fil-livell nazzjonali
kif ukoll fil-livell tal-UE. Dawn huma
wħud mill-konklużjonijiet tal-konferenza
dwar It-Traspożizzjoni tal-Liġi Ewropea –
l-isfida ewlenija għall-attività tan-negozju
li saret fis-6 ta’ Diċembru 2016 f’Żagreb,
il-Kroazja.
In-negozju jilqa’ l-fatt li regolamentazzjoni aħjar hija prijorità għall-Kummissjoni
Ewropea. Sabiex nibbenefikaw b’mod
sħiħ minn regolamentazzjoni aħjar, huwa
meħtieġ approċċ simili meta d-direttivi
tal-UE jiġu ppromulgati fil-liġi nazzjonali.
L-impjegaturi jkomplu jinsistu li qafas
regolatorju stabbli, prevedibbli u sempliċi
huwa kundizzjoni għat-tkabbir. Gold-plating wassal għal regolamentazzjoni żejda,
ħoloq differenzi fir-regolamenti bejn
l-Istati Membri, xekkel l-armonizzazzjoni
u għamel ħsara lis-suq uniku.

It-tielet gwerra dinjija hija soċjali

mill-Grupp tal-Ħaddiema
tal-KESE
Il-Grupp tal-Ħaddiema organizza
avveniment kulturali għall-preżentazzjoni
ta’ ktieb miktub minn Bernard Thibault,
eks Segretarju Ġenerali tas-CGT ta’ Franza
u Membru tal-Kunsill tal-Amministrazzjoni
tal-ILO, intitolat La troisième guerre mondiale est sociale (It-tielet gwerra dinjija hija
soċjali). Is-Sur Thibault ippreżenta il-ktieb
personalment.

Il-parteċipanti fl-ewwel panel ipprovdew
ħarsa ġenerali dwar regolamentazzjoni
aħjar, REFIT u l-prattiki ta’ traspożizzjoni.
Fit-tieni panel ġew ippreżentati eżempji
speċifiċi ta’ implimentazzjoni ħażina
u regoli tal-UE li jġibu magħhom piż
għal xejn fir-rigward tal-kompetittività

tal-ekonomija Ewropea. Il-konferenza
kienet organizzata b’mod konġunt millGrupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE u millKamra tas-Snajja’ u l-Artiġjanat Kroata, li
ospitat ukoll l-avveniment, bl-għajnuna
ta’ Assoċjazzjoni tal-Impjegaturi Kroati
u l-Kamra tal-Kummerċ Kroata.
l

Il-President tal-Grupp ta’ Interessi Varji, Luca Jahier,
jiftaħ il-Forum tas-Soċjetà Ċivili fl-Ewropa Ċentrali
u tal-Lvant

La troisième guerre mondiale est sociale
huwa t-titlu volontarjament provokattiv talktieb ta’ Bernard Thibault, ippubblikat minn
Éditions de l’Atelier. Bħala membru tal-Kunsill tal-Amministrazzjoni tal-Organizzazzjoni
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) u eks Segretarju Ġenerali tas-CGT, huwa jiddenunċja
l-kult tal-inqas spiża li jissagrifika l-ħaddiema tad-dinja għall-kompetizzjoni u jipproponi, b’mod partikolari, it-tisħiħ tar-rwol
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Inqas ma jkun hemm, aħjar – il-Grupp ta’ Min
Iħaddem kontra l-implimentazzjoni żejda mill-Grupp
ta’ Min Iħaddem tal-KESE

tal-ILO fir-rigward tal-missjoni storika
tagħha: il-promozzjoni tal-ġustizzja soċjali
bħala fattur għall-paċi fid-dinja. Kuntrarjament għall-fehma mifruxa, is-soluzzjoni
għal din ix-xejra mhix li naqgħu għan-nazzonaliżmu iżda li tiġi promossa l-ugwaljanza
tal-bnedmin fid-diversi pajjiżi tad-dinja permezz tal-adozzjoni ta’ standards protettivi
kemm għal paga deċenti kif ukoll f’termini
tal-kundizzjonijiet tax-xogħol.
Il-preżentazzjoni kienet segwita minn
diskussjoni moderata mill-President talGrupp tal-Ħaddiema, Gabriele Bischoff,
bil-parteċipazzjoni ta’ diversi kapijiet ta’
unions, b’mod partikolari Luca Visentini,
Segretarju Ġenerali tal-Konfederazzjoni
Ewropea tat-Trade Unions, Susanna
Camusso, Segretarju Ġenerali tal-CGIL
(l-Italja), Ignacio Toxo, Segretarju Ġenerali tal-CCOO (Spanja), Plamen Dimitrov
(Grupp tal-Ħaddiema – BG), President
tal-CITUB (il-Bulgarija), Rudy De Leeuw,
President tal-FGTB (il-Belġju).
l

FIL-QOSOR

Discover how the EESC has made a difference

Filmat intraprenditorjali tal-KESE

mill-Grupp ta’ Interessi Varji
It-2 Forum tas-Soċjetà Ċivili fl-Ewropa
Ċentrali u tal-Lvant seħħ fil-25 ta’ Novembru 2016 f’Bukarest. Ġew mistiedna aktar
minn ħamsin kelliema minn tnax-il pajjiż
Ewropew biex jaqsmu l-esperjenza
tagħhom u l-għarfien tagħhom dwar iddemokrazija. L-għan kien li jiġu diskussi
l-aktar sfidi u tendenzi futuri serji u jiġi
esplorat kif is-soċjetà ċivili tista’ tieħu
responsabbiltà akbar u tiżvolġi rwol aktar
sinifikanti fis-sitwazzjoni li għandna quddiemna bħalissa.
Il-Forum afferma mill-ġdid u kompla tradizzjoni ta’ azzjoni konġunta u kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà
ċivili fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, iġġenera ideat ġodda u ggwida lis-soċjetà ċivili
fl-UE u fiż-Żona Ekonomika Ewropea lejn
għadd ta’ għanijiet ta’ difiża ta’ interessi
konġunti. Is-sessjoni inawgurali laqqgħet
flimkien tliet perspettivi dwar l-istat
tad-demokrazija fl-Ewropa – dawk ta’

Violeta Alexandru, Ministru tar-Rumanija
għall-Konsultazzjoni Pubblika u d-Djalogu
Ċiviku, Yves Leterme, Segretarju Ġenerali
ta’ International IDEA, u Luca Jahier, President tal-Grupp ta’ Interessi Varji tal-KESE.
It-temi ewlenin għad-diskussjoni kienu
dwar ir-rwoli ta’ dawk li jfasslu l-politiki u s-soċjetà ċivili f’Ewropa maħkuma
minn instabbiltà politika u soċjali dejjem
tikber f’kuntest ta’ tkabbir ekonomiku

baxx u awsterità kontinwa – sitwazzjoni
aggravata minn kunflitti li għaddejjin
bħalissa fil-Lvant Nofsani, il-flussi ta’
refuġjati u migranti lejn l-Ewropa u l-isfidi ġeopolitiċi. L-ambizzjoni tal-Forum
fl-2016 kien li jgħin isostni d-demokrazija
u jiddefendi l-valuri fundamentali li jirfdu
t-tkabbir Ewropew.
l

Il-KESE rrilaxxa filmat ġdid ta’ 3 minuti biex jintroduċi xi kisbiet ewlenin fit-tfassil
tal-leġislazzjoni u l-politiki tal-UE li jirriflettu l-bżonnijiet taċ-ċittadini Ewropej.
Il-ġlieda għad-drittijiet tal-vittmi, il-protezzjoni tal-konsumaturi, il-ġlieda kontra
l-faqar, l-appoġġ għat-tkabbir tan-negozju u l-ħolqien tal-impjiegi, u l-promozzjoni
tal-inklużjoni soċjali – dawn huma xi eżempji prattiċi ta’ kif il-Kumitat għen biex
titjieb il-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini.
Il-filmat jippreżenta l-organizzazzjoni tal-Kumitat u l-ħidma ta’ 350 membru tiegħu,
li permezz tal-esperjenza prattika tagħhom, jagħtu pariri lil-leġislaturi tal-UE u jiżguraw li ċ-ċittadini Ewropej ikollhom l-opportunità li jinstemgħu.
Ara l-filmat hawnhekk: europa.eu/!JG39PH
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