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José Manuel Barroso
Il-President, il-Kummissjoni Ewropea

Ewropa Magħquda, Miftuħa u iktar 
b’Saħħitha

L-Ewropa rat perjodu ta’ bidla bla preċedent f’dawn 
il-ħames snin minn meta ħadet il-kariga l-Kummis-
sjoni Ewropea. Il-kriżi finanzjarja żviluppat fi kriżi ta’ 
dejn sovran, kriżi ekonomika u kriżi soċjali, li kissret 
il-barrieri bejn il-politika Ewropea u dik nazzjonali.

F’dan iż-żmien ta’ bidla, ix-xenarju ta’ żamma 
tal-istatus quo ma baqax għażla.  Jekk il-ħames 
snin qabel il-bidu ta’ din il-Kummissjoni kienu definiti 
minn kwistjonijiet kostituzzjonali li ġew formalment 
solvuti bl-introduzzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona, dawn 
il-ħames snin kienu kkaraterizzati mit-theddida tal-
kriżi finanzjarja u dik tad-dejn sovran.  Quddiem 
dawn l-isfidi, nistgħu nħossuna kburin ferm li żam-
mejna lill-Ewropa magħquda, miftuħa u għamilnieha 
aktar b’saħħitha għall-futur. 

“Maqgħuda”, għax irnexxielna nżommu l-Ewropa 
flimkien u saħansitra kabbarniha minkejja l-press-
jonijiet fuq il-pajjiżi tagħna; “miftuħa”, għax ħdimna 
mal-imsieħba internazzjonali tagħna permezz tal-
G20 biex iddefinixxejna reazzjoni globali, bqajna 
nippromwovu l-kummerċ fl-Unjoni Ewropea u mad-
dinja kollha bħala mezz ta’ tkabbir, u żammejna 

l-impenji tagħna mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw; “aktar 
b’saħħitha”, għax issa qed jiġu implimentati r-riformi 
ekonomiċi meħtieġa mal-Ewropa kollha u l-gover-
nanza ekonomika ġiet rinforzata, b’mod partikolari 
fiż-żona tal-Euro, biex nagħmlu l-ekonomiji tal-Ew-
ropa aktar ippreparati għall-globalizzazzjoni.

B’hekk bnejna fuq dak li huwa uniku dwar l-Unjoni 
Ewropea. L-Ewropa hija dwar il-valuri. Valuri bħall-
paċi, il-prinċipju fundatur tagħna, li għalih ingħatajna 
l-Premju Nobel tal-Paċi fl-2012. Valuri bħall-unità u 
d-diversità, sors ta’ saħħa li jkun apprezzat ħafna. 
Valuri bħas-solidarjetà, bl-ekonomija soċjali tas-suq 
tagħna u l-protezzjoni tagħna ta’ Ewropej inqas ixx-
urtjati. Dawn il-valuri ggwidaw xogħolna. L-UE hija 
iktar minn proġett ekonomiku. Hija proġett politiku. 
Hija komunità ta’ kultura u valuri u interessi kondiviżi 
essenzjali biex insawru destin komuni.   

“Meta ssib ruħek f ’tempesta, l-uniku mod kif  toħroġ minnha hu 
li tibqa’ fidil lejn id-direzzjoni oriġinali tiegħek. Li żgur ma tridx 

tagħmel hu li tbiddel id-direzzjoni.”
(Jean Monnet)
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Il-Kummissjoni Ewropea ħadmet bla heda biex jiġi evi-
tat kollass tal-ekonomiji tal-Ewropa. In-nuqqas ta’ reg-
olazzjoni u sorveljanza tas-swieq finanzjarji taw spazju 
lill-ispekulazzjoni u l-bżieżaq ta’ kreditu. Ix-xokk ta’ 
wara li rriżulta wera li ħafna Stati Membri tal-Ewropa 
kienu qed jgħixu lil hinn mill-mezzi tagħhom u ma kell-
homx il-kompetittività. U filwaqt li l-ekonomiji tagħna 
kienu interdipendenti bil-kbir, aħna ma kellniex qafas 
ta’ governanza b’saħħtu li jipprevjeni l-politiki mhux 
sodi, jew li kapaċi jaffaċċja l-kriżi meta waslet. Matul 
l-aħħar 5 snin, il-Kummissjoni kienet il-forza mexxejja 
tal-inizjattivi biex dan jiġi rrimedjat. 

Illum il-ġurnata, l-Ewropa qed tipproteġi liċ-ċitta-
dini u lill-kontributuri permezz ta’ regolamentazzjoni 
meħtieġa aktar b’saħħitha li tiggarantixxi t-tfaddil, 
twassal lill-banek biex ikunu aktar responsabbli u tillim-
ita t-teħid ta’ riskji mill-bankiera. Erġajna daħħalna 
sens ta’ ġustizzja fis-sistema. U ħadna l-passi deċiżivi 
– li lanqas konna nimmaġinawhom qabel il-kriżi - li 
noħolqu Unjoni Bankarja.  B’riżultat ta’ dan, is-set-
tur finanzjarju issa huwa regolat aktar u r-regolaturi 
finanzjarji huma mgħammra aħjar biex jissorveljaw 
lill-banek tagħna; biex jindirizzaw żviluppi ekonomiċi 
diffiċli; u biex jipproteġulek il-flus imfaddla tiegħek. 

Waqqafna sistema ta’ governanza ekonomika u baġi-
tarja kollettiva fil-livell tal-UE li tiżgura li l-gvernijiet 
kollha jkollhom il-finanzi pubbliċi tagħhom kif suppost 
u jżommuhom f’dak l-istat filwaqt li jsiru r-riformi 
meħtieġa biex l-ekonomiji jkunu kompetittivi u nżom-
muhom f’dak il-livell. Inġbarna flimkien biex noħolqu 
mekkaniżmu li jipprovdi self lil dawk il-pajjiżi li jkunu 
l-aktar taħt pressjoni mis-swieq. L-euro ħareġ minn 
din il-kriżi saħansitra iktar b’saħħtu, u mhux talli ma 
tilifx talli kiseb aktar membri. Użajna l-mezzi kollha 
għad-dispożizzjoni tagħna biex in-nies baqgħu imp-
jegati u min kien bla xogħol tajnieh l-għajnuna biex 
jerġa’ lura fis-suq tax-xogħol b’attenzjoni speċjali 

għall-problema serja tal-qgħad fost iż-żgħażagħ. 
Qbilna dwar baġit ġdid tal-UE li jiffoka fuq investi-
menti li jgħinu lill-Istati Membri, ir-reġjuni, il-kumpaniji 
u l-persuni. U biex tingħata spinta lit-tkabbir u jinħolqu 
aktar impjiegi, aħna ftaħna swieq ġodda mal-kontinent 
tagħna billi żviluppajna aktar is-Suq Uniku u ddefend-
ejna l-erba’ libertajiet tiegħu, u mad-dinja kollha billi 
fittxejna ftehimiet kummerċjali globali ambizzjużi. 

Lil hinn mill-ġestjoni immedjata tal-kriżi, żviluppajna 
pjan fit-tul biex nimmodernizzaw l-ekonomiji tal-Ew-
ropa. L-istrateġija tagħna Ewropa 2020 tistabbilixxi 
miri realistiċi iżda ambizzjużi biex l-Ewropa nreġġgħuha 
lura għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 
Il-baġit il-ġdid tal-UE jfittex li jsaħħaħ il-kompetittiv-
ità permezz ta’ fokus ikbar fuq ir-riċerka, l-innovazzjoni 
u l-infrastruttura, b’attenzjoni speċjali mogħtija biex 
l-Ewropa tkun konnessa fis-setturi tat-trasport, l-en-
erġija u dak diġitali. Bnejna fuq l-għanijiet ta’ klima u 
enerġija għall-2020 li kien hemm qbil dwarhom taħt 
il-Kummissjoni preċedenti biex nistabbilixxu qafas 
għall-2030. Il-kompetittività, is-sostenibbiltà u s-sig-
urtà tal-provvisti huma fil-qalba tal-politiki tal-klima 
u l-enerġija tagħna. Barra dan, fil-Pjan Direzzjonali 
tagħna, stabbilixxejna viżjoni ċara dwar kif se nlestu 
l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. 

Jean Monnet qal: “Dejjem ħsibt li l-Ewropa se tissaw-
war fil-kriżijiet.” Aħna konna l-prova ta’ dan u min kien 
qed jiddubita spiċċa ma kellux raġun. Urejna x’jista’ 
jinkiseb meta l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri 
jaħdmu flimkien. 

NIRREAĠIXXU GĦALL-KRIŻI EKONOMIKA U NIPPREPARAW IL-
KUNDIZZJONIJIET GĦAT-TKABBIR SOSTENIBBLI U L-IMPJIEGI

B’reazzjoni għall-kriżi finanzjarja globali fis-sessjonijiet ta’ laqgħat tal-G8 f’Camp David, fl-2012: Angela Merkel, Herman Van 
Rompuy, José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, Stephen Harper, François Hollande, Barack Obama, David Cameron 

(minn wara), Dmitry Medvedev (minn wara), (skont id-direzzjoni tal-arloġġ mix-xellug).6
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Filwaqt li l-kriżi ekonomika u finanzjarja kienet l-is-
fida ewlenija matul l-aħħar ħames snin, ma nsejniex 
il-ħtieġa li nindirizzaw kwistjonijiet oħra ta’ tħassib 
taċ-ċittadini Ewropej.

Il-Kummissjoni ħadet serje ta’ inizjattivi biex tig-
garantixxi l-moviment ħieles tal-persuni, l-oġġetti, 
is-servizzi u l-kapital; biex tiżgura l-għażla u l-kom-
petizzjoni ġusta għall-konsumaturi u l-kumpaniji; 
u biex iżżid l-investiment fl-infrastruttura. B’riżul-
tat tas-suq uniku, stajna nnaqqsu aktar it-tariffi 
tar-roaming; naslu għal prezzijiet u drittijiet aktar 
ġusti għall-vjaġġaturi u l-konsumaturi; naqblu - 
wara aktar minn tletin sena ta’ negozjati - dwar 
il-privattiva Ewropea, li tintroduċi ffrankar fil-kost 
u ż-żmien għar-riċerkaturi u n-negozji; u ntejbu 
l-viżibbiltà tal-opportunitajiet tal-impjiegi mal-UE 
biex nippermettulek issib l-impjiegi fi Stati Membri 
oħra b’mod aktar faċli.

Issa, aktar minn qatt qabel, hu importanti li jiġu rris-
pettati l-valuri fundamentali li fuqhom hi mibnija 
l-Unjoni, bħall-istat tad-dritt. Il-Kummissjoni inter-
veniet ma’ għadd ta’ Stati Membri f’dawn l-aħħar 
snin biex tiżgura li dawn il-prinċipji fundamentali 
huma rispettati u li l-libertajiet u d-drittijiet tan-nies 
jiġu kkonfermati b’mod sħiħ. U se nkomplu nagħmlu 
dan b’mod iżjed sistematiku u b’saħħtu permezz 
tal-inizjattiva Stat tad-Dritt li pproponejna.   

L-indirizzar tal-kwistjonijiet reali li huma importanti 
għan-nies jesiġi li l-istituzzjonijiet Ewropej jiffukaw 
fuq l-oqsma fejn jistgħu jagħtu l-akbar valur. Il-ko-
operazzjoni Ewropea hija kruċjali f’bosta oqsma 
imma mhijiex meħtieġa f’kull qasam. Din il-Kum-

missjoni pproponiet leġiżlazzjoni fejn kien meħtieġ 
l-intervent iżda naqqset ukoll il-burokrazija għal 
livell mingħajr preċedent u dan iffranka aktar minn 
€32 biljun fis-sena lin-negozji Ewropej. Mill-2005 
rrevokajna 6000 liġi tal-UE. L-Ewropa għandha tkun 
kbira fil-ħwejjeġ kbar u żgħira fil-ħwejjeġ żgħar.

L-indirizzar ta’ kwistjonijiet prinċipali ta’ tħassib 
għaċ-ċittadini Ewropej jeħtieġ approċċ konġunt 
bejn l-istituzzjonijiet Ewropej differenti. Il-Kummis-
sjoni Ewropea hi l-unika istituzzjoni involuta f’kull 
pass tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Fl-istess 
ħin, xejn ma jista’ jinkiseb mingħajr l-impenn sħiħ 
taż-żewġ naħat tal-proċess leġiżlattiv, għax huma 
l-Ministri mill-gvernijiet nazzjonali u l-MEPs li tivvota 
għalihom int, li flimkien jiddeċiedu dwar il-leġiżlazz-
joni. Din il-Kummissjoni investit bis-sħiħ biex din 
il-kooperazzjoni taħdem. Il-proċess demokratiku ġie 
msaħħaħ. Kull istituzzjoni kellha rwol biex l-Ewropa 
ħarġet aktar b’saħħitha mill-kriżi.        

  

NAĦDMU GĦAĊ-ĊITTADINI TAL-EWROPA

José Manuel Barroso, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, jiltaqa’ mal-istudenti ta’ Erasmus fil-Polonja (2012).
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José Manuel Barroso, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Herman Van Rompuy, il-President tal-Kunsill Ewropew, u Martin Schulz, 
il-President tal-Parlament Ewropew, ipparteċipaw fiċ-ċerimonja tal-għoti tal-premijiet tal-Premju Nobel għall-Paċi tal-2012 lill-EU.

F’dinja dejjem aktar globalizzata, id-daqs huwa impor-
tanti. Il-kriżi ekonomika, in-negozjati dwar it-tibdil fil-
klima globali, it-tħassib dwar is-sigurtà tal-enerġija, 
il-migrazzjoni, ir-Rebbiegħa Għarbija u aktar reċente-
ment l-Ukraina kollha wrew li l-UE hija effettiva biss 
meta naġixxu flimkien. 

Il-kriżi ekonomika tefgħet l-enfasi fuq l-Ewropa iżda 
wriet ukoll il-kapaċità tal-Ewropa li teżerċita influ-
wenza fix-xena internazzjonali. L-Unjoni Ewropea stab-
bilixxiet standard globali f’ħafna oqsma, u aħna kellna 
rwol ewlieni f’fora globali bħall-G8/G7, G20, id-WTO u 
n-NU. Stabbilixxejna wkoll preżenza Ewropea globali 
aktar b’saħħitha mad-dinja kollha, kif ukoll fil-viċinat 
tagħna stess. U mill-Afrika għall-Asja, mill-Amerika 
Latina għall-Paċifiku u l-Karibew, aħna nibqgħu l-ikbar 
donatur globali ta’ għajnuna – minkejja l-kriżi – filwaqt 
li komplejna nsaħħu s-sħubijiet politiċi tagħna.  

Il-premju Nobel għall-Paċi li ngħata lill-UE fl-2012  
għandu jfakkarna li l-UE tirrappreżenta l-paċi, it-tama 
u l-istabbiltà. Xejn minn dan ma għandu jitqies bħala 
ċert u għandu jiġi apprezzat. L-avvenimenti li għad-

dejjin bħalissa fl-Ukraina juru kif l-ispirtu ħażin tal-poli-
tika tal-poter jista’ jikxef snienu f’temp ta’ mument. 
L-immaġini ta’ żgħażagħ Ukraini bil-bnadar Ewropej 
bħala simboli ta’ ġejjieni iktar pożittiv u liberu huma 
prova ta’ dak li ksibna. L-UE dejjem se tappoġġja l-lib-
ertà u d-demokrazija fil-viċinat tagħha u lil hinn. 

NAGĦTU VUĊI AKTAR QAWWIJA LILL-EWROPA FIX-XENA DINJIJA

88



Forsi l-akbar kisba tagħna hija kif aġixxejna. Ejjew ma 
ninsewx li xi uħud kienu qed ibassru li Kummissjoni 
b’27 jew 28 Membru u Unjoni Ewropea akbar ma 
kinitx se tkun tista’ taħdem u tieħu deċiżjonijiet kif 
xieraq. Dan it-tbassir kien żbaljat. Id-deċiżjonijiet 
kuraġġużi ttieħdu flimkien – magħqudin – u dan 
jipponta lejn destin komuni fl-Ewropa. Hekk kif din 
l-isfida komuni tal-globalizzazzjoni tqarribna iktar 
flimkien u l-valuri komuni jorbtuna dejjem aktar 
mill-qrib, hemm rikonoxximet li qed jikber dwar 
il-fatt li hemm bżonn li nsibu soluzzjonijiet aktar 
b’saħħithom bi qbil bejnietna lkoll.  Dawn l-aħħar 
ħames snin urew li aħna kapaċi nilqgħu l-isfida: 
l-Ewropa tista’ taħdem tajjeb bi 28 membru, u l-is-
tituzzjonijiet tagħna għandhom il-kapaċità u l-espe-
rjenza meħtieġa biex jadattaw, jirriformaw u jinbidlu 
għall-aħjar. 

Dan ir-“Rekord ta’ Kisbiet” huwa biss ħarsa ġener-
ali lejn ix-xogħol li sar mill-Kulleġġ tal-Kummissarji 

matul l-aħħar leġiżlatura.  Fl-Unjoni lqajna membru 
ġdid – il-Kroazja – u espandejna s-sħubija tal-euro 
għall-Estonja u l-Latvja. Mill-ġlieda kontra l-qgħad 
fost iż-żgħażagħ għall-ġlieda kontra t-traffikar 
tal-bnedmin; mill-għoti ta’ għajnuna lil 120 miljun 
vittma ta’ diżastri kull sena għall-għoti ta’ għajnuna 
lill-Ewropej sabiex id-dejta tagħhom onlajn tibqa’ 
sigura, qed noħolqu Ewropa magħquda, miftuħa u 
aktar b’saħħitha. 

REKORD TA’ KISBIET

Żjara minn José Manuel Barroso, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, f’kamp tar-refuġjati Sirjani fil-Ġordan (2012).
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CaTHerIne asHTon
Viċi President u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà

NOĦOLQU SERVIZZ DIPLOMATIKU EWROPEW
Is-Servizz Ewropew il-Ġdid ta’ Azzjoni Esterna ħloqnieh mill-bidu 
nett u inkorporajnieh f’approċċ aktar globali tat-twettiq tal-affarijiet 
internazzjonali.   

Sabiex inseddqu 
l-għaqda, inħarsu 

lill-batut u nitħabtu 
kontra l-faqar

F’dinja globalizzata u interkonnessa, l-UE tkun 
aktar b’saħħitha meta kulħadd jaħdem flimkien. 
Il-kwistjonijiet internazzjonali mhumiex  limitati biss 
għall-politika barranija, il-qawwa militari u s-san-
zjonijiet, iżda jeħtieġu rispons estensiv dwar l-għa-
jnuna, il-kummerċ u l-ekonomija globali. Is-Servizz 
Ewropew ta’ Azzjoni Esterna stabbilixxa l-kwartieri 
ġenerali tiegħu fi Brussell, u jgħaqqad lill-partijiet 

tal-Kummissjoni Ewropea flimkien ma’ 140 delegazz-
joni mid-dinja kollha biex jiżviluppaw u jipproġettaw 
il-politiki u l-valuri Ewropej ħalli l-UE tingħata aktar 
vuċi dinjija.  

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (EEAS) inħoloq bl-għan li jiġu żviluppati u proġettati politiki u valuri Ewropej, u sabiex 
l-UE tingħata leħen globali aktar qawwi.  
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Sabiex niżgurwa li l-appoġġ politiku, ekonomiku u 
tekniku tagħna jħalli l-akbar impatt, jeħtiġilna niżgu-
raw li l-isforzi tagħna jkunu jaqblu mar-riformi u 
l-aspirazzjonijiet tal-pajjiżi sħab li qed ngħinu. Hekk 
qed tagħmel it-Task Force tal-UE. Din ġabet sitwazz-
joni ta’ benefiċċju reċiproku u l-UE ssoktat tixpruna 
l-programmi ta’ riforma li jgħinu għal aktar stabbiltà 
u prosperità.

Bejn l-2011 u l-2013, l-appoġġ finanzjarju tal-UE 
disponibbli fit-Tuneżija kien jilħaq l-erba’ biljun 
ewro. Inbdew taħdidiet formali biex titwaqqaf 
“Sħubija Privileġġjata” li tkopri kull qasam ta’ inter-
ess reċiproku, u nqabel li jerġgħu jinfetħu negozjati 
biex jibdew it-tħejjijiet għal Ftehim ta’ Kummerċ 
Ħieles (FTA) Profond u Komprensiv u għal Sħubija 
għall-Mobbiltà.

Meta tneħħew is-sanzjonijiet, bosta Kummissarji 
Ewropej u aktar minn 100 kap tan-negozju ltaqgħu 
fi Mjanmar/Burma ħalli jevalwaw l-għajnuna u 
l-opportunitajiet ġodda tal-kummerċ. Issejjes 

fuq tliet oqsma ewlenin: in-negozju, l-iżvilupp u 
d-demokrazija u s-soċjetà ċivili, it-Task Force bdiet 
proċess biex l-UE taħdem id f’id ma’ Mjunmar għal 
trasformazzjoni ekonomika u politika.

Mhuwiex biżżejjed li nindirizzaw is-sitwazzjoni meta 
tfaqqa’ kriżi. L-approċċ komprensiv tal-UE jindirizza 
wkoll il-kawżi ewlenin billi jorbot id-diplomazija, 
is-sigurtà, l-iżvilupp u l-isforzi umanitarji. Fis-Somalja, 
l-UE topera fuq l-art u l-baħar. Minn mindu l-attiv-
itajiet tal-piraterija kienu fl-aqwa tagħhom ‘il barra 
mix-xtut tas-Somalja, fl-2008/2009, l-ammont ta’ 
attakki tal-piraterija li rnexxew naqsu u kważi xxejnu 
u dan bl-għajnuna ta’ Operazzjoni Atalanta. L-UE hi 
waħda mill-ewlenin li jappoġġaw l-Afrikani involuti 
fiż-żamma tal-paċi fis-Somalja. Il-missjonijiet EUTM 
u Nestor ħarrġu eluf ta’ suldati Somali u gwardjani 
tal-kostas. Aħna qed naħdmu wkoll mas-Somalja 
biex insawru strutturi demokratiċi u nwieżnu l-iżvi-
lupp ekonomiku tal-pajjiż. Filwaqt li nisħqu l-aktar fuq 
il-governanza, l-edukazzjoni u l-ekonomija, l-UE hi 
l-akbar sors ta’ għajnuna għas-Somalja.

NGĦAQQDU R-RIŻORSI KOLLHA LI GĦANDNA BIEX INĦALLU IMPATT 
GLOBALI AKTAR
Nipprovdu approċċ komprensiv biex jiġu indirizzati kriżijiet kumplessi 
f’postijiet bħas-Somalja, billi ngħaqqdu l-għodod kollha li għandna, id-
delegazzjonijiet u s-sħab.

INWIEŻNU LIL SĦABNA FI TRANŻIZZJONI
Aħna konna l-ewwel li ħriġna b’tattika ġdida għalkollox u dan permezz 
tat-Task Force tal-UE, bħal fil-każ ta’ sħabna fil-Viċinat tan-Nofsinhar 
wara r-Rebbiegħa Għarbija, u fi Mjanmar/Burma.
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L-approċċ komprensiv tal-UE jindirizza l-kawżi ewlenin 
tal-kriżijiet billi jorbot id-diplomazija, is-sigurtà, l-iżvilupp u 

l-isforzi umanitarji.    

Il-Myanmar/Burma huwa eżempju li juri l-isforzi tal-UE favur 
l-allinjament tal-istruttura tagħha ta’ appoġġ politiku, politi-
ko-ekonomiku, ekonomiku u tekniku mar-riformi u mal-aspi-

razzjonijiet tal-pajjiżi sħab tagħna li jinsabu fi tranżizzjoni..

11



VIVIane reDInG
Viċi-President u Kummissarju għall-Ġustizzja, id-Drittijiet 
Fundamentali u ċ-Ċittadinanza

IT-TISĦIĦ TAR-REGOLI TAL-PROTEZZJONI TAD-DEJTA TAL-UE
Ħdimna qatigħ biex insaħħu r-regoli tal-protezzjoni tad-dejta.

Era ġdida għall-
ġustizzja u d-drittijiet 

fundamentali 
fl-Ewropea

Dan ifisser li l-kumpaniji jkunu meħtieġa jikkomu-
nikaw ma’ awtorità nazzjonali waħda biss u mhux 
ma’ 28. Ksibna wkoll l-impenn tal-Kapijiet ta’ Stat u 
ta’ Gvern li se jintlaħaq ftehim sal-aħħar tal-2014.”

B’sistema waħda minflok 28 regola nazzjonali u 28 
awtorità differenti se tagħmilha orħos u aktar sem-
pliċi biex isir in-negozju fl-UE, b’mod partikolari għal 
negozji żgħar u ta’ daqs medju. Iżda fuq kollox, dan 
se jsaħħaħ il-protezzjoni tad-dejta tal-individwi u 
tan-negozji. Jekk il-kumpaniji ma jżommux mar-reg-
oli, ir-regolaturi Ewropej se jkunu jistgħu jwaħħlu-
hom ċitazzjoni ta’ perċentwali fuq il-fatturat ann-
wali globali tagħhom.

Wara l-iskandlu tal-ispijar tal-Istati Uniti, il-fiduċja 
taċ-ċittadini fil-mod kif tiġi amministrata d-dejta 
personali tagħhom minn korporazzjonijiet kbar u 
l-gvernijiet ixxejnet. Illum qed naħdmu biex nerġgħu 
nibnu l-fiduċja, biex nuru liċ-ċittadini Ewropej li l-pro-
tezzjoni tad-dejta hija magħmula fl-Ewropa.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U

Il-Kummissjoni qed taħdem biex terġa’ tibni l-kunfidenza 
fis-sigurtà onlajn, u biex turi liċ-ċittadini tal-UE li l-protez-

zjoni tad-dejta titħaddem fl-Ewropa.
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Bħalissa, inqas minn 50% ta’ frodi identifikata 
jiġu segwiti fil-livell nazzjonali. Peress li aħna lkoll 
responsabbli sabiex nipproteġu l-baġit tal-UE, fuq 
livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali, il-Kum-
missjoni Ewropea pproponiet li jinħoloq Uffiċċju ta’ 
Prosekutur Pubbliku Ewropew. Dan għandu jiżgura li 
l-ġudikaturi nazzjonali jkunu jistgħu jaħdmu flimkien 
mal-UE sabiex jiżguraw li l-informazzjoni tinqasam 
sabiex kull każ ta’ suspett ta’ frodi fil-baġit tal-UE 
jiġi segwit.

Il-kriminali li jisirqu l-flus tal-kontribwenti mill-baġit 
tal-UE m’għandhomx jitħallew jagħmlu li jridu u l-UE 
ħadet pass kbir biex tiżgura li l-flus ikunu sikuri fil-
ġejjieni. 

Fl-2011, il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-kump-
aniji biex jirregolaw lilhom infushom biex jiżguraw 
bilanċ aħjar bejn is-sessi fuq il-bordijiet ta’ sorvel-
janza. Sena wara, minħabba li xejn ma kien inbidel, 
ipproponejna liġi ta’ 40% — kwota proċedurali li 
tiżgura li n-nisa jingħataw ċans ġust fil-proċess ta’ 
reklutaġġ.

Bejn l-2003 u l-2010, il-proporzjon ta’ nisa fil-bor-
dijiet tela’ b’ 3.4%. Minn Ottubru tal-2010, żdied 
b’4 darbiet mir-rata preċedenti ta’ bidla (għal 18% 
llum). L-impatt tal-proposta tagħna għal leġiżlazz-
joni hija ċara. Kienet il-Kummissjoni Ewropea li bdiet 
din it-tendenza. 

Dan mhuwiex dwar l-għoti tax-xogħol lin-nisa sem-
pliċiment għax huma nisa; huwa dwar l-indirizzar 
tal-fatt li n-nisa għadhom jiġu mċaħda minn imp-
jiegi għax huma nisa. Bl-għajnuna tal-UE, dan se 
jinbidel.
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GĦAJNUNA LIN-NISA FL-EWROPA BIEX IKISSRU S-SAQAF TAL-ĦĠIEĠ
Ipproponejna kwoti biex ikun hemm aktar nisa fuq il-bordijiet

IL-ĦARSIEN TAL-FLUS TAL-KONTRIBUTURI PERMEZZ TAL-ĦOLQIEN 
TA’ UFFIĊĊJU TAL-PROSEKUTUR PUBBLIKU EWROPEW 
Ipproponejna li jitwaqqaf Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew biex 
jiżgura li kull każ ta’ suspett ta’ frodi kontra l-baġit tal-UE jiġi investigat 
fid-dettall.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8

Il-ħolqien tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew 
mistenni jiżgura li jsir sforz kooperattiv ibbażat fuq infor-

mazzjoni kondiviża, li se jkollu fil-mira tiegħu il-frodi fil-baġit 
tal-UE.

Il-proporzjon ta’ nisa fil-bordijiet tal-kumpaniji żdied f’kon-
formità mal-leġiżlazzjoni l-ġdida u mal-azzjonijiet il-ġodda.
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JoaQuín alMunIa
Viċi President u l-Kummissarju għall-Politika tal-Kompetizzjoni

NITĦABTU KONTRA L-KARTELLI U L-IMĠIBA ABBUŻIVA
Iġġelidna kontra prattiki li jxekklu l-kompetizzjoni ġusta u ħdimna qatigħ 
biex niżguraw kumpens liċ-ċittadini u lill-kumpaniji Ewropej meta jinkisru 
r-regoli tal-kompetizzjoni fl-UE.

Sabiex is-swieq 
jaħdmu aħjar

Il-kartelli u l-imġiba abbużiva joħolqu spejjeż żejda 
lill-konsumaturi u lill-ekonomija kollha, u jxekklu 
l-innovazzjoni u l-kompetittività. L-infurzar tal-kom-
petizzjoni ppenalizza l-abbużi u l-kartelli f’oqsma 
bħas-settur finanzjarju, it-telekomunikazzjoni u l-en-
erġija.

Leġiżlazzjoni li tippermetti liċ-ċittadini u lill-kump-
aniji Ewropej jiksbu flushom lura mingħand it-tras-
gressuri, tgħin ukoll biex jinħoloq suq aktar ġust.

Eżempji tar-rwol tal-Kummissjoni Ewropea 
għall-protezzjoni tal-kompetizzjoni għall-konsuma-
turi u n-negozji huma:

•	  Ippreveniet fużjonijiet bla bżonn li jistgħu jagħmlu 
ħsara lill-konsumaturi, bħal Aer Lingus u Ryanair;

•	  Ippenalizzat lill-kartelli fil-parts tal-karozzi 
u ftehimiet illegali bejn il-kumpaniji tal-
farmaċewtika;

•	  U bdiet investigazzjonijiet f’abbużi potenzjali 
min-naħa ta’ Google u Gazprom.

Sena Multi f’€
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (<April) 1 405 708 000

Total 8 416 555 579

L-infurzar tal-kompetizzjoni ppenalizza l-abbużi u l-kartel-
li f’oqsma bħas-settur finanzjarju, it-telekomunikazzjoni u 

l-enerġija.
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Il-kriżi finanzjarja ħolqot l-inċertezzi għall-ekonom-
ija Ewropea kollha. Ħdimna bir-reqqa biex niżguraw 
li flus pubbliċi li jingħataw lill-banek jintużaw biex 
jirristrutturawhom u jagħmluhom vijabbli. Żgurajna 
wkoll li jonqos kemm jista’ jkun il-piż tal-kontrib-
wenti u li banek li mhumiex vijabbli jingħalqu b’mod 
ordinat.

Dil-ħidma għenet biex treġġa’ lura lis-settur finan-
zjarju għas-servizz tal-ekonomija reali. Lill-banek 
imdaħħlin fl-iskandlu ta’ manipulazzjonin LIBOR/
EURIBOR il-Kummissjoni Ewropea imponitilhom 
ammont rekord ta’ multi, b’kollox €1.7 biljun.

Fl-aħħar nett, ħdimna kontra t-tariffi għoljin tal-in-
terkambju għal kards ta’ debitu u ta’ kreditu. U 
allura għamilna ftehim mal-MasterCard u l-Visa biex 
dawn it-tariffi jillimitawhom meta jsiru tranżazz-
jonijiet transfruntieri fl-UE. Dan se jkun ta’ ġid kbir 
għall-konsumaturi.

Fi żminijiet ta’ restrizzjonijiet serji u diffikultajiet 
ekonomiċi, il-Kummissjoni Ewropea kellha tiżgura 
li lill-kumpaniji tingħatalhom l-għajnuna li jeħtieġu 
meta din tkun se tħalli impatt pożittiv fuq l-ekonom-
ija.

Il-programm tagħna biex intejbu l-Għajnuna mill-
Istat se jagħti spinta akbar lit-tkabbir ekonomiku, 
jgħin biex titjieb l-effiċjenza tan-nefqa pubblika u 
jħares il-kompetizzjoni fis-Suq Uniku. Żgurajna li flus 
il-kontribwenti tat-taxxa li ngħataw lill-kumpaniji 
se jintużaw biex jappoġġaw it-tkabbir u l-ħolqien 
tal-impjiegi, u biex jiffinanzjaw is-servizzi pubbliċi, 
ir-riċerka u l-innovazzjoni. Barra minn hekk, dan 
il-programm iħeffef l-aċċess għall-finanzjamenti, 
jinvesti f’reġjuni li jeħtieġu appoġġ, jibni netwerks 
tal-enerġija u jappoġġa l-istrateġija dwar it-tibdil fil-
klima.

IL-KONTROLL TAL-GĦAJNUNA MILL-ISTAT F’APPOĠĠ GĦAT-TKABBIR
Tejjibna r-regoli tagħna dwar l-għajnuna mill-Istat ħalli nappoġġaw it-
tkabbir.

INSEWWU S-SETTUR FINANZJARJU
B’kontroll tal-għajnuna mill-Istat lill-banek, ħdimna biex jinbena settur 
finanzjarju aktar sod u aktar vijabbli fl-UE.
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Sena Isem tal-Każ Ammonti f’€
2013 Derivattivi finanzjarji (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Tubi tat-TV u tal-moniters tal-kompjuters 1 470 515 000

2014 Berings tal-karozzi u tat-trakkijiet 953 306 000

2010 Trasport bl-ajru 799 445 000

2010 Pannelli LCD 631 925 000

Il-kontroll tal-għajnuna mill-Istat jiżgura li l-interventi 
tal-gvernijiet ma joħolqux distorsjoni tal-kompetizzjojni u 

tal-kummerċ fl-UE.

Lill-banek imdaħħlin fl-iskandlu LIBOR/EURIBOR, il-Kummissjoni imponitilhom ammont rekord ta’ multi, b’kollox € 1.7 biljun.

©
iStockphoto.com

/Leontura
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sIIM Kallas
Viċi-President u Kummissarju għall-Mobbiltà u t-Trasport

IL-BINI TA’ KONNESSJONIJIET NIEQSA FIT-TRASPORT 
TRANSKONFINALI FL-UE
Bdejna l-aktar bidla rivoluzzjonarja u radikali tan-netwerk tat-trasport 
tal-UE mis-snin tmenin.

Trasport aktar veloċi, 
aktar nadif  u aktar 
sikur għal kulħadd

Wara proposta mill-Kummissjoni Ewropea, se jin-
bnew jew jiġu mmodernizzati konnessjonijiet mad-
war disa’ kurituri maġġuri tat-trasport. Biex twettaq 
dan, il-Kummissjoni Ewropea ttriplat il-finanzjament 
tal-UE għall-investiment fl-infrastruttura li se jin-
tefaq fil-konnessjoni ta’ 94 port ewlieni fl-Ewropa 
u 38 ajruport b’konnessjonijiet għat-toroq u l-fer-
roviji, l-aġġornament ta’ 15 000 km ta’ linji tal-fer-
rovija għal dawk ta’ veloċità għolja u t-tneħħija ta’ 
konġestjonijiet fil-fruntieri. 

Il-vjaġġi bil-ferrovija se jkunu aktar veloċi, l-ajruport 
se naslu aktar malajr, it-trasport tal-merkanzija 
mill-portijiet se jkun aktar faċli, u l-qsim bejn il-frun-
tieri jkun b’inqas xkiel. 

L-effiċjenza tas-settur tat-trasport tagħna hija kruċ-
jali. Din hija r-raġuni għaliex il-Kummissjoni Ewropea 
qed tieħu passi biex timmaniġġja aħjar it-traffiku 
tal-ajru, tagħti spinta lis-servizzi ferrovjarji, u toħloq 
Żona Unika tat-Trasport tal-UE reali għaċ-ċittadini u 
n-negozji Ewropej, ikunu fejn ikunu.

In-netwerk TEN-T se jittrasforma l-konnessjonijiet, itejjeb 
l-infrastruttura u jissimplifika l-operazzjonijiet tat-trasport 

transfruntiera.
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Il-Kummissjoni Ewropea daħħlet fis-seħħ miżuri 
biex tgħin lill-Istati Membri biex jibnu aktar punti 
tal-iċċarġjar u ta’ forniment tal-fjuwil. Fl-istess ħin, 
insistejna fuq standards komuni, sabiex ikun possib-
bli li ssuq il-karozza tal-elettriku tiegħek bejn il-frun-
tieri mingħajr ma tinkwieta dwar id-diffikultà biex 
tiċċarġjaha meta tilħaq id-destinazzjoni tiegħek. 

Hemm finanzjament għat-tnaqqis fit-tniġġis tal-
bliet u biex naslu għal rivoluzzjoni fil-mod ta’ kif 
nivvjaġġaw madwar il-belt. Il-proġetti kofinanzjati 
mill-UE, pereżempju, irdoppjaw l-għadd ta’ karozzi 
elettriċi fi Brighton (ir-Renju Unit) u mmoderinizzaw 
is-sistema elettrika tat-tramm f’Żagreb (il-Kroazja). 

L-awtoritajiet pubbliċi jridu issa juru kemm huma 
effiċjenti l-vetturi fl-użu tal-fjuwil tagħhom u kemm 
ikun hemm emissjonijiet ta’ CO2. Qed naħdmu biex 
niżguraw li l-arja tkun nadifa kemm jista’ jkun u 
li l-fjuwil li jinbiegħ fl-UE jissodisfa l-istandard ta’ 

sikurezza uniku.

Is-settur tal-avjazzjoni kien minn tal-ewwel li bbene-
fika mir-regoli dwar id-drittijiet tal-passiġġieri. Matul 
l-aħħar 5 snin, il-Kummissjoni Ewropea ħadmet biex 
jiġu estiżi d-drittijiet tal-passiġġieri biex jinkludu 
passiġġieri li jivvjaġġaw bil-ferrovija, bil-baħar, u 
l-kowċis. L-UE issa hija l-ewwel żona fid-dinja fejn 
il-passiġġieri għandhom drittijiet garantiti fil-forom 
kollha tal-ivvjaġġar. 

Jekk inti ma tafx drittijietek, tista’ tniżżel app tal-UE 
li jagħmilha aktar faċli biex tkun taf dwarhom waqt 
li tkun mobbli.

Aktar minn qatt qabel, issa saret ħaġa faċli li tip-
pjana l-vjaġġ tiegħek. Se tiġi pprovduta aktar għa-
jnuna jekk ikun hemm dewmien fit-tul, u se jiġu 
pprovduti aktar aċċess u assistenza għal passiġġieri 
b’diżabbiltajiet jew b’mobilità mnaqqsa.

NESTENDU D-DRITTIJIET TAL-PASSIĠĠIERI BIEX IKOPRU AKTAR 
MEZZI TA’ TRASPORT MINN KULL POST IEĦOR FID-DINJA
L-UE hija l-ewwel żona fid-dinja li tiggarantixxi drittijiet tal-passiġġieri fil-
forom kollha tal-ivvjaġġar.

NAGĦTU AKTAR APPOĠĠ GĦAL ENERĠIJA NADIFA  
Għamilna promozzjoni tal-użu ta’ sorsi bi fjuwil aktar nadif bħall-
elettriku, l-idroġenu u l-gas likwidu naturali. 
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VP Kallas iniedi l-istrateġija għal fjuwils nodfa, biex jiġi żgurat 
għadd dejjem ikbar fl-Ewropa kollha ta’ stazzjonijiet tal-fju-
wils alternattivi bi standards komuni dwar id-disinn u l-użu.

Il-pakkett komprensiv u integrat tal-UE tad-drittijiet bażiċi 
għall-passiġġieri huwa disponibbli bħala applikazzjoni li tista’ 

titniżżel bl-Internet.

Your
passenger

rights

at hand
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neelIe Kroes
Viċi-President u Kummissarju għall-Aġenda Diġitali

NIKKOMUNIKAW AĦJAR, B’MOD IKTAR VELOĊI U ORĦOS
Illum il-ġurnata, l-Ewropa hija l-uniku kontinent fejn kulħadd jista’ jikseb 
aċċess għall-internet, kull fejn jgħix jew jivvjaġġa.

Nimxu ‘l quddiem 
lejn is-Suq Uniku 

diġitali

It-tnaqqis tal-ispejjeż għall-konnessjoni tal-inter-
net, li jagħmilha possibbli u affordabbli biex in-nies 
jagħmlu telefonati waqt li qed jivvjaġġaw fi Stati 
Membri oħra tal-UE, u t-tisħiħ tal-kompetizzjoni 
kienu prijoritajiet ewlenin għal din il-Kummissjoni. 
Madankollu, 94% minn dawk li jivvjaġġaw jgħidu li 
jillimitaw l-użu ta’ Facebook u servizzi onlajn oħra 
minħabba tariffi għoljin tar-roaming. Dan m’għandux 
iseħħ f’suq uniku. Il-Kummissjoni Ewropea ddawwar 
din it-tendenza billi tiggarantixxi komunikazzjonijiet 
orħos għall-konsumaturi u n-negozji.

L-inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea niżżlu l-ispejjeż 
tar-roaming b’50% għas-sejħiet u b’93% għad-de-
jta mobbli. L-iffrankar b’riżultat ta’ dan jiswa €2.4 
biljun fis-sena — u jneħħi l-ostakli u jwaqqaf it-tariffi 
għoljin wisq għar-roaming.

Barra minn hekk, fl-Ewropa l-familji kollha issa jista’ 
jkollhom aċċess għal konnessjoni broadband u l-op-
portunitajiet li din iġġib magħha, filwaqt li t-tariffi 
domestiċi jkomplu jaqgħu fi ħdan is-suq kompetittiv 
tal-UE.

Kulħadd fl-Ewropa jista’ jikseb aċċess għall-Internet, ikun fejn 
ikun.

18



Sħubijiet ta’ bosta biljuni ta’ euro biex ipoġġu lill-in-
dustrija tal-UE quddiem fil-livell globali fi:

•	  Konnettività 5G — il-ġenerazzjoni li jmiss ta’ 
mowbajl, għandha elf darba aktar kapaċità u 
tuża 90% inqas enerġija;

•	  Robots li jistgħu jappoġġaw lill-anzjani, is-saħħa 
u l-benessri, il-produzzjoni tal-ikel, it-trasport, 
l-ambjent u s-sigurtà;

•	  Fotonika, għal għodda aktar intelliġenti, iktar 
ekoloġika mill-kura tas-saħħa sad-dawl fid-djar; 

•	  Informatika ta’ prestazzjoni għolja, li tistimula u 
tikkoreġi kwistjonijiet fl-industrija, l-ambjent, il-
kura tas-saħħa u lil hinn;

•	  Elettronika, biex tirdoppja l-valur ta’ produzzjoni 
tal-mikroċippi tal-UE u toħloq 250 000 impjieg 
fl-Ewropa.

Riċerka eċitanti u innovattiva fit-teknoloġija trasfor-
mattiva ta’ għada, minn kompjuters ġodda bbażati 
fuq il-moħħ tal-bniedem sal-”materjal meraviljuż” 
il-ġdid, il-graphene.

Setturi ġodda jġibu magħhom impjiegi ġodda. 
Il-Kummissjoni Ewropea qed tgħin l-UE tirbaħ it-tel-
lieqa diġitali dinjija. Sfida ewlenija tal-lum hi li nim-
lew id-distakk tal-impjieg diġitali: se jkun hemm 
kważi miljun post battal sal-2020, għax il-kandi-
dati m’għandhomx il-ħiliet tajbin għall-ekonomija 
diġitali. Biex tindirizza dan, il-Kummissjoni Ewropea 
waqqfet il-Koalizzjoni Kbira għall-Impjiegi Diġitali, 
li għandha twassal 250 000 taħriġ ġdid, 100 000 
traineeship u eluf ta’ impjiegi diġitali ġodda.  

Barra minn hekk, qegħdin jitneħħew l-ostakli għall-
cloud computing, għodda kummerċjali flessibbli 
ġdida li tista’ toħloq 2.5 miljun impjieg u tikkon-
tribwixxi għal żieda ta’ € 160 biljun fil-PDG tal-EU. 
Il-programm tagħha ‘Start-up Europe’ jgħin lill-im-
prendituri tal-ICT u tal-web jibdew u jkabbru n-ne-
gozji tagħhom fl-UE b’finanzjament sinifikanti offrut. 
Il-negozji l-ġodda teknoloġiċi Ewropej sejrn tajjeb 
ħafna; l-ekonomija tal-apps fl-UE tiswa €17.5 biljun 

u diġà timpjega 18-il miljun ruħ.

ĦILIET DIĠITALI, IMPJIEGI U INTRAPRENDITORIJA GĦALL-
ĠENERAZZJONI LI JMISS
L-appoġġ tal-UE għas-settur diġitali qed ibiddel l-ekonomija u s-soċjetà 
Ewropea.

NINVESTU FIR-RIĊERKA DIĠITALI
Il-Kummissjoni Ewropea qed tagħti lill-UE vantaġġ kompetittiv billi 
tinvesti fit-teknoloġija ta’ għada.
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L-industrija Ewropea tista’ tibbenefika mill-investimenti li l-UE 
tagħmel fil-qasam tar-riċerka diġitali.

L-UE qed tgħin lill-intraprendituri diġitali tal-futur biex 
jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom.
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anTonIo TaJanI
Viċi-President u Kummissarju għall-Industrija u l-Intraprenditorija

NAPPOĠĠJAW RINAXXIMENT INDUSTRIJALI
Nedejna inizjattivi maġġuri sabiex niżviluppaw politika industrijali 
Ewropea ġdida u nreġġgħu lura d-deterjorament tal-manifattura fl-UE.

Rinaxximent 
industrijali

L-industrija għandha rwol importanti fit-titjib tat-tk-
abbir ekonomiku u l-impjiegi, li jirrappreżentaw 80% 
tal-esportazzjonijiet tal-UE u 80% tal-investiment 
privat. Kull impjieg maħluq fil-manifattura jwassal 
għal bejn wieħed u ieħor żewġ impjiegi ġodda fis-set-
tur tas-servizzi. Il-Kummissjoni Ewropea rnexxielha 
terġa’ tqiegħed l-ekonomija reali fuq l-aġenda, bil-
għan li l-industrija tal-UE terġa’ tkun 20% tal-PDG 
Ewropew sal-2020, mil-livell attwali ta’ 15.1 %. 
L-Istati Membri kollha approvaw din l-istrateġija 
“Għal Rinaxximent Industrijali Ewropew”. Il-kompetit-
tività industrijali se tapplika fil-politiki kollha tagħna. 
L-intrapriżi issa għandhom aċċess għal fondi ded-
ikati li jsaħħu l-kompetittività u l-innovazzjoni u jif-
faċilitaw l-aċċess għall-kreditu għan-negozji żgħar 
u ta’daqs medju (permezz tal-programm COSME  
u s-self mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI). 
Issimplifikajna l-liġijiet tal-UE biex nappoġġjaw pro-
dotti industrijali sikuri u ta’ kwalità għolja u biex tit-
naqqas il-burokrazija, b’mod partikolari biex ngħinu 
lin-negozji żgħar u ta’ daqs medju. Qed noqorbu lejn 
l-għanijiet tagħna bis-simplifikazzjoni tal-proċeduri 
sabiex tieħu inqas minn 3 ijiem u tiswa’ inqas minn 
€100 biex wieħed jibda negozju.

Inizjattivi ewlenin għall-iżvilupp ta’ politika industrijali Ew-
ropea ġdida għenu biex jitreġġa’ lura r-rwol dejjem jonqos 

tal-manifattura fl-Ewropa.

Sehem tal-manifattura fil-PDG tal-UE
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Hemm potenzjal kbir fl-industrija tal-ispazju biex 
jiġu żviluppati impjiegi ġodda, u biex jitjiebu t-te-
knoloġija u l-għarfien tagħna. Fl-2010, Galileo — 
il-verżjoni Ewropea ta’ GPS — kien proġett ġdid. Issa, 
b’4 satelliti diġà fl-orbita, jista’ jiġi ttestjat. L-iskeda 
ta’ varar se tissokta fl-2014, u l-għadd ta’ satelliti 
għandu jiżdied għal 10. Dan se jippermetti lil Galileo 
jipprovdi servizzi, inklużi servizzi kritiċi ta’ trasport u 
emerġenza, infurzar aħjar tal-liġi, titjib tal-kontroll 
tal-fruntieri u missjonijiet ta’ paċi aktar sikuri [link].

Is-sistema ġdida tagħna għall-osservazzjoni tad-
dinja, Copernicus, se tgħinna nindirizzaw it-tibdil fil-
klima, il-ħarsien tal-bijodiversità fl-ibħra tagħna u se 
tgħin f’każ ta’ diżastru, bħal fil-każ reċenti ta’ tifun 
fil-Filippini. L-ewwel satellita ta’ Copernicus, imsejħa 
Sentinel IA, ukoll ġiet imnedija b’suċċess fl-orbita.

Studji indipendenti wrew li Galileo jista’ jikkon-
tribwixxi sa €90 biljun u Copernicus sa €30 bil-
jun għall-ekonomija Ewropea fl-ewwel 20 sena 
tagħhom. 

Is-sistema globali ta’ navigazzjoni bis-satellita Galileo se 
tagħti appoġġ għal għadd kbir ta’ applikazzjonijiet siewja.

B’60 % tal-PDG fl-2030 mistennija jkunu ġġene-
rati minn pajjiżi emerġenti (il-Brazil, iċ-Ċina, l-Indja, 
il-Messiku, eċċ.), u biss 13 % min-negozji  żgħar 
u ta’ daqs medju tagħna jesportaw barra mill-UE, 
għandna ħafna x’nagħmlu. Bil-“Missjonijiet għat-Tk-
abbir”, ivvjaġġajna lejn 17-il pajjiż fid-dinja, ma’ 
570 kumpanija minn 26 Stat Membru, biex niftħu 
bibien u opportunitajiet fis-setturi kollha. Il-Missjoni-
jiet għat-Tkabbir diġa wasslu għal bosta negozjati 
ta’ kummerċ u ħafna ittri ta’ intenzjoni ffirmati dwar 
standards internazzjonali, it-turiżmu, l-impriżi żgħar 
u ta’ daqs medju, l-ispazju, u l-kooperazzjoni indus-
trijali.

“MISSJONIJIET GĦAT-TKABBIR” U DIPLOMAZIJA INDUSTRIJALI: 
IL-FTUĦ TA’ OPPORTUNITAJIET LIL HINN MILL-UE
Assistejna lin-negozji biex ibiegħu l-prodotti u s-servizzi tagħhom barra 
l-UE.

APPOĠĠ GĦAL GALILEO U COPERNICUS: 
L-ELEMENTI PROMETTENTI TAL-KOMPETITTIVITÀ TAL-UE
We have put 4 satellites into orbit for Galileo and 1 for Copernicus.
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https://www.youtube.com/user/EUenterprise/videos?view=0&shelf_id=2&sort=dd

Rappreżentanti Ewropej u Iżraeliti  jiltaqgħu u jiddiskutu 
dwar opportunitajiet ta’ negozju matul Missjoni għat-Tkabbir 

għall-Iżrael.
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MaroŠ ŠeFČoVIČ
Viċi-President u Kummissarju għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u 
l-Amministrazzjoni

UNJONI DEMOKRATIKA
Tajna vuċi diretta liċ-ċittadini u rwol akbar lill-parlamenti. 

Inżommu l-magna 
tal-UE taħdem bla 

xkiel

L-Inizjattiva Ewropea taċ-Ċittadini tippermetti 
liċ-ċittadini Ewropej ipoġġu suġġetti importanti għa-
lihom fil-quċċata tal-aġenda Ewropea. Jekk jinġabru 
miljun firma minn tal-inqas 7 Stati Membri, il-Kum-
missjoni Ewropea teżamina jekk il-proposta tistax 
issir liġi tal-UE. F’Marzu 2014, l-ewwel inizjattiva, 
‘Right2Water’, laħqet dan il-limitu u ġiet aċċettata 
mill-Kummissjoni Ewropea.

In-nies li ngħataw il-vot jirrappreżentaw liċ-ċittadini 
kollha fid-deċiżjonijiet kollha li tagħmel l-UE. Il-liġi-
jiet tal-UE jiġu adottati biss wara li jaqblu l-gvernijiet 
nazzjonali u l-Parlament Ewropew li jiġi elett b’mod 
dirett. U l-parlamenti nazzjonali jkollhom id-dritt li 
jgħidu li l-Kummissjoni Ewropea kienet marret lil 
hinn mis-setgħat tagħha billi joħorġu “karta safra” 
dwar abbozzi ta’ liġijiet tal-UE biex din tmur lura u 
tirrifletti mill-ġdid dwar dawn il-liġijiet.

Il-Viċi President Šefčovič (fuq il-lemin) jirċievi konferma ta’ 
aktar minn miljun firma għall-Inizjattiva Right2Water.
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Huwa meħtieġ servizz ċivili tal-UE ta’ kwalità għolja 
sabiex jippromwovi l-interessi Ewropej kollettivi 
tagħna fil-pajjiż u barra l-pajjiż. Iżda, bħal ammin-
istrazzjonijiet nazzjonali, l-amministrazzjoni tal-UE 
kellha ukoll bżonn ta’ riforma fid-dawl tal-kriżi 
ekonomika.

Ir-riformi tagħna naqqsu l-ispiża tat-tmexxija 
tal-UE, biex offrew valur imtejjeb b’mod sinifikanti 
għaċ-ċittadini Ewropej. L-amministrazzjoni tal-UE 
minn dejjem kienet ħafna iċken mill-maġġoranza 
tal-amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istati Membri. 
Pereżempju l-Kummissjoni għandha madwar 40% 
iżgħar mill-amministrazzjoni tal-belt ta’ Pariġi. 

L-uffiċjali ċivili tal-Istituzzjonijiet tal-UE raw is-sala-
rji tagħhom effettivament iffriżati mill-2010 u l-UE 
se tnaqqas 5% tal-ħaddiema tagħha sal-2017. Mill-
baġit tagħna, 6% biss imur lejn ix-xogħol ammin-
istrattiv ta’ kuljum, filwaqt li l-94% li jibqa’ jiġi 
investit direttament fl-implimentazzjoni tal-politika 
għall-UE.

Il-livell ta’ fiduċja li jkollhom iċ-ċittadini tagħna jid-
dependi fuq kemm inkunu trasparenti. Nikkonsultaw 
gruppi ta’ interess li jixtiequ jkollhom influwenza fuq 
il-politiki li nagħmlu u nisimgħu kull naħa. 

Din hija r-raġuni għala daħħalna żewġ inizjattivi:

•	  Ir-Reġistru tat-Trasparenza konġunt tal-Kum-
missjoni u tal-Parlament Ewropew. Dan fih de-
jta dwar dawk li jagħmlu l-lobbying fi Brussell 
u huwa l-akbar tali reġistru fid-dinja f’termini 
tal-ambitu ta’ applikazzjoni tiegħu;

•	  Il-Portal ta’ Trasparenza l-ġdid. Dan huwa ‘one-
stop shop’ b’aċċess għall-informazzjoni kollha 
relatata mal-UE.  

Iż-żewġ inizjattivi qed jitqawwew maż-żmien. Huwa 
stmat li 75% tal-entitjiet kollha b’relazzjoni man-ne-
gozju u madwar 60% tal-NGOs diġà rreġistraw. 
Iċ-ċittadini għandhom id-dritt ikunu jafu lil min qed 
ikellmu l-istituzzjonijiet tal-UE, u aħna rridu niżgu-
raw li dan ikun possibbli.

UNJONI TRASPARENTI
Daħħalna fis-seħħ proċessi ġusti u miftuħa li jippermettu liċ-ċittadini 
aċċess faċli għall-informazzjoni.

UNJONI KOSTEFFIĊJENTI
Il-Kummissjoni Ewropea qed tirriforma ruħha biex tipprovdi saħansitra 
valur aħjar għall-flus tal-kontribwenti fl-UE.
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Madwar 94 % tal-baġit tal-UE jintefaq għal proġetti li jsiru 
fl-Istati Membri u lil hinn.

“Soċjetà demokratika hija soċjetà 
b’istituzzjonijiet trasparenti u 
responsabbli. It-trasparenza 

tiffaċilita l-iskrutinju u, b’hekk, ir-
responsabbiltà.”

94 %
European businesses,
students,
scientists,
regions,
cities,
farmers,
NGOs,…

6 %
EU administration

94%
Euesses, 
studenti, 
xjentisti, 
reġjuni, 
bliet, 
bdiewa, 
NGOs Ewropej, 

eċċ.

6 %
Amministrazzjoni tal-UE

94 %
Negozji,
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ollI reHn
Viċi-President u Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 
u l-Euro

IL-PROTEZZJONI TAL-ISTABBILTÀ FINANZJARJA U EKONOMIKA
Il-Kummissjoni Ewropea aġixxiet biex tipproteġi l-istabbiltà finanzjarja, u 
biex tiġi restawrata l-kredibilità fiskali u ekonomika.

Noħorġu l-Ewropa 
mill-kriżi,

il-bini ta’ pedamenti 
għall-ġejjieni

Il-kriżi ekonomika ħolqot l-akbar sfida unika 
għall-ekonomija u s-soċjetà tagħna minn żmien 
it-tieni Gwerra Dinjija u din wasslet għal tfixkil serju 
u ansjetà fl-Ewropa. Għal għexieren ta’ snin, prob-
lemi antiki tħallew jikbru bla kontroll f’ħafna Stati 
Membri, sakemm id-dejn privat u pubbliku ma baqax 
sostenibbli. Bis-saħħa ta’ azzjoni politika deċiżiva u 
solidarjetà Ewropea bla preċedent, ix-xenarju ta’ 
inadempjenza ta’ stat mhux regolat, bil-konseg-
wenzi soċjali u ekonomiċi devastanti kollha tiegħu 
għall-Ewropa, ġie evitat.

Ħloqna l-akbar firewall finanzjarju sabiex ma nħallux 
lill-Istati Membri jaqgħu f’diżastru. Programmi ta’ 
appoġġ tal-UE ipprovdew lill-pajjiżi li jibbenefikaw 
minn assistenza finanzjarja spazju fejn dawn setgħu 
jieħdu nifs biex jerġgħu jiksbu l-istabbiltà. Il-finanzi 
pubbliċi huma issa aktar sostenibbli u l-kompetit-
tività u t-tkabbir fundamentali ġew imsaħħa għal 
medda twila ta’ żmien.

L-UE issa qed toħroġ minn din il-kriżi u hemm rikon-
oxximent globali li ħafna mill-Istati Membri huma 
f’pożizzjoni aħjar biex jagħtu spinta lill-ħolqien 
tal-impjiegi u joħolqu prosperità fit-tul għaċ-ċitta-
dini.

L-UE qed tieħu miżuri biex tirriforma u ssaħħaħ is-settur 
tagħha tas-servizzi finanzjarji.

©
 Reuters/BSIP
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Din kienet kriżi globali, li teħtieġ azzjoni deċiżiva 
kemm fl-UE kif ukoll globalment. Il-Kummissjoni 
Ewropea qed tipparteċipa fil-fora internazzjonali 
ewlenin kollha – bħall-G7, il-G8 u l-G20 – u l-pożizz-
joni fuq quddiem tagħna fil-progress ta’ riformi 
finanzjarji u ekonomiċi li qed iżżid it-trasparenza u 
t-tisħiħ tal-kummerċ tikkonferma kemm l-UE hija 
importanti għall-benesseri tal-ekonomija globali. 
L-euro baqa’ t-tieni munita ta’ riżerva, wara d-dol-
laru, u żamm rata ta’ kambju stabbli ferm tul il-kriżi.

Il-kriżi kixfet dgħufijiet fl-ekonomiji u l-arkitettura 
istituzzjonali tagħna, għalhekk ħadna azzjoni biex 
dawn jiġu indirizzati. L-Istati Membri għamlu sforzi 
mingħajr preċedent iżda meħtieġa biex isewwu 
l-ekonomiji tagħhom. Issa għandna sistemi aktar 
effettivi ta’ sorveljanza u sistemi ta’ sikurezza li 
jinkludu regoli baġitarji aktar b’saħħithom, politiki 
ekonomiċi koordinati aħjar u Unjoni Bankarja b’su-
perviżur uniku u mekkaniżmu uniku biex jirristrut-
turaw jew jagħlqu l-banek jekk ikun bżonn.

Il-verżjoni l-ġdida tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja 
issa hija f’pożizzjoni tajba biex taġixxi u tirreaġixxi 
kmieni, biex tikkoreġi l-iżbilanċi u tikkoordina l-poli-
tiki fiskali u ekonomiċi.

Iż-żona tal-euro kompliet tespandi: L-Estonja 
ssieħbet fl-2011, il-Latvja fl-2014 u l-Litwanja 
għandha l-għan li tissieħeb fl-2015. 

EURO ROBUST GĦAL EWROPA B’SAĦĦITHA 
Bnejna arkitettura ekonomika aktar b’saħħitha — bi 18-il membru, 
iż-żona tal-euro mhux biss irreżistiet il-kriżi iżda saret akbar u aktar 
b’saħħitha għall-ġejjieni. 

NIKKONTRIBWIXXU FIR-REAZZJONI GĦALL-KRIŻI GLOBALI
Ħdimna flimkien mal-imsieħba internazzjonali tagħna biex nirreaġixxu 
għall-isfidi li qed taffaċċja l-ekonomija globali.
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L-UE qed tixpruna r-riformi ekonomiċi fil-livell dinji permezz 
tal-parteċipazzjoni tagħha fil-forums internazzjonali ewlenin 

kollha, bħal pereżempju l-G20 . 

Illum, aktar minn 3 miljun ċittadin tal-UE jużaw l-ewro.

©
 Reuters/BSIP
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JaneZ PoToČnIK 
Kummissarju għall-Ambjent

AKTAR RIĊIKLAĠĠ U INQAS SKART IFISSRU AKTAR IMPJIEGI U INQAS 
DIPENDENZA FUQ L-IMPORTAZZJONI
Inqas riżorsi jiġu midfuna fil-miżbliet kull sena.

Inwittu t-triq għal 
Ewropa aktar 

ekoloġika

L-iskart iġġenerat mill-manifattura u l-imballaġġ, 
kif ukoll l-iskart muniċipali, naqas dan l-aħħar kon-
tra kull tbassir. L-UE qed issir dejjem aktar soċjetà 
ta’ riċiklaġġ, b’żidiet fir-rati ta’ riċiklaġġ għall-iskart 
muniċipali, l-iskart mill-imballaġġ u l-vetturi grazzi 
għal-leġiżlazzjoni mibdija mill-Kummissjoni Ewro-
pea. Ir-rati ta’ ġbir għal skart minn tagħmir elettriku 
u elettroniku qed jitjiebu wkoll.

Il-ġestjoni tal-iskart u r-riċiklar joħolqu l-impjiegi. 
L-implimentazzjoni sħiħa tar-regoli eżistenti dwar 
l-iskart tal-UE għandhom iwasslu għal madwar 
400,000 impjieg ieħor fl-UE. Barra minn hekk, il-fat-
turat annwali tas-settur tal-iskart se jiżdied bi €42 
biljun, u sa 30% tal-mira tal-UE għat-tnaqqis ta’ 
emissjonijijiet ta’ gassijiet serra fl-2020 se jintlaħaq 
b’dawn il-liġijiet biss.

Billi naħlu inqas u nirriċiklaw aktar l-UE tikseb aktar 
valur mill-materjali ta’ valur. Dan jgħolli l-effiċjenza 
tar-riżorsi, it-tnaqqis fid-dipendenza fuq materja 
prima importata, u jssaħħaħ il-kompetittività tal-in-
dustriji tal-UE.

B’pass gradwali, l-Ewropa qed issir dejjem aktar soċjetà li 
tirriċikla, u dejjem inqas riżorsi qed jiġu midfuna fil-miżbliet 

kull sena.
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Il-Kummissjoni Ewropea tinforza b’mod attiv dawn 
il-liġijiet u twieġeb mijiet ta’ lmenti miċ-ċittadini 
u l-NGOs biex tiżgura l-implimentazzjoni korretta 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE. Bħala riżultat 
tal-azzjonijiet ta’ infurzar: 

•	  L-għadd ta’ żoni fejn il-limiti fuq partiċelli 
perikolużi għas-saħħa li kienu jinqabżu kuljum 
naqas b’madwar kwart (minn 36% fl-2008 għal 
28% fl-2012);

•	  Aktar minn 1 800 ċentru urban ta’ daqsijiet 
differenti, li jvarjaw minn kapitali nazzjonali għal 
bliet żgħar, issa għandhom faċilità tat-trattament 
tal-ilma tal-iskart urban f’konformità mar-regoli 
tal-UE;

•	  Fl-2012, 95.3% tal-ilmijiet kostali kollha fl-UE 
laħqu l-istandards minimi ta’ kwalità, u 81.2% 
tal-ilmijiet għall-għawm kienu kklassifikati bħala 
eċċellenti.

Il-ħarsien tan-natura jfisser il-protezzjoni tal-kwal-
ità tal-ħajja tagħna. L-Istrateġija tal-Bijodiversità 
tal-UE se tgħin biex tissalvagwardja n-natura u 
tiżgura li tkun ġestita u użata b’mod sostenibbli, u 
— fejn possibbli — restawrata u msaħħa. Permezz 
tan-netwerk Natura 2000, diġà kklassifikajna iktar 
minn 27,000 sit li fihom teżori naturali fost l-aktar 
prezzjużi tal-Ewropa.

Dan mhuwiex biss għal raġunijiet tan-natura. Aħna 
nagħmlu dan għaliex ilkoll kemm aħna rridu ilma 
nadif, arja friska, ħamrija fertili, speċijiet u ħabitats 
varjati. Il-ġestjoni tan-natura tal-Ewropa b’mod ġen-
erali iġġenerat wkoll 4.4 miljun impjieg u fatturat 
annwali ta’ €405 biljun.

INĦARSU TAN-NATURA TAL-
EWROPA
Għamilna aktar biex nipproteġu u 
nsaħħu n-natura unika tal-Ewropa.

IL-LIĠIJIET AMBJENTALI RNEXXIELHOM INAQQSU T-TNIĠĠIS FL-
ARJA U L-ILMA
Qed nindirizzaw it-tniġġis tal-arja u tal-ilma biex nipproteġu saħħtek
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Il-Kummissarju Potočnik, waqt li qed jippromwovi l-ekoturiżmu 
u l-iżvilupp sostenibbli flimkien ma’ Ivan Patzaichin, rebbieħ ta’ 

diversi midalji olimpiċi tad-deheb, fid-Delta tax-Xmara Danubju, 
ir-Rumanija.

Il-Kummissarju Potočnik waqt li qed iżomm ingott tad-deheb 
magħmul minn komponenti tal-mowbajls riċiklati, waqt żjara 

f’impjant ta’ riċiklaġġ fil-Belġju.
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anDrIs PIeBalGs
Kummissarju għall-Iżvilupp

MINN TA’ QUDDIEM FIL-ĠLIEDA GLOBALI KONTRA L-FAQAR
Minkejja t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku, l-UE baqgħet l-akbar donatur 
fid-dinja ta’ għajnuna għall-iżvilupp, li tammonta għal aktar minn nofs 
l-appoġġ ipprovdut fid-dinja biex niġġieldu kontra l-faqar globali.

Niġġieldu l-faqar 
mad-dinja kollha

Bħala l-kontributur ewlieni ta’ Żvilupp tal-Millennju 
tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Kummissjoni Ewropea ilha 
tgħin biex jitnaqqas il-faqar globali u ssalva miljuni 
ta’ nies. Pereżempju, fl-2012 l-UE u l-pajjiżi tagħha 
nefqu €55 biljun f’għajnuna ta’ żvilupp uffiċjali. Bis-
saħħa tal-għajnuna tal-UE għall-iżvilupp, f’dawn 
l-aħħar għaxar snin:

•	  Kważi 14-il miljun aktar subien u bniet 
ibbenefikaw minn edukazzjoni primarja;

•	  Aktar minn 70 miljun persuna kisbu aċċess għall-
ilma tax-xorb;

•	  46.5 miljun ruħ ingħataw flus jew benefiċċji li 
jiżguraw is-sigurtà tal-ikel tagħhom;

•	  7.5 miljun twelid kien assistit minn ħaddiema 
tas-saħħa mħarrġa, u b’hekk salvaw ommijiet u 
trabi.

Din hija xi ħaġa li aħna kburin ħafna biha: aktar minn 
80% taċ-ċittadini tal-UE jemmnu li l-UE għandha 
tkompli tgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

L-UE u l-Istati Membri tagħha għadhom l-akbar donaturi 
fid-dinja ta’ għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp.

Ħlasijiet ODA Netti għall-2012 (biljuni ta’ EUR)

EU Stati 
Uniti   

Ġappun Kanada
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Filwaqt li l-għajnuna hija kruċjali biex jiġi eliminat 
il-faqar, fid-dinja tal-lum dan qatt ma jista’ jirnexxi 
jekk il-politiki l-oħra ma jikkontribwixxux għat-tajjeb 
li jkun sar, jew jekk jikkanċellawh. Eżempji speċifiċi 
ta’ kisbiet tal-Kummissjoni Ewropea f’dan il-qasam 
jinkludu:

•	  Il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa. Il-liġi 
rivoluzzjonarja tal-UE dwar ir-responsabilità u 
t-trasparenza tgħin fil-ġlieda kontra l-evażjoni 
tat-taxxa u l-korruzzjoni, u tiggarantixxi li ċ-ċit-
tadini jkunu jistgħu jibbenefikaw mir-riżorsi nat-
urali tagħhom;

•	  Il-protezzjoni tal-foresti tal-pjaneta. Liġi ġdida 
tal-UE tipprojbixxi l-importazzjoni ta’ njam 
maqtugħ illegalment;

•	  Il-preservazzjoni tas-sajd. Ir-riforma tal-Politika 
Komuni tas-Sajd tiżgura li l-ftehimiet tas-sajd 

iwasslu għal benefiċċji ċari għall-popolazzjoni 
lokali.

Dan huwa l-qofol tal-‘Aġenda għall-Bidla’, il-mudell 
tal-politika tal-Kummissjoni Ewropea għal politika 
ta’ għajnuna modernizzata f’dinja li qed tinbidel 
malajr u b’ekonomiji emerġenti.

70% tal-għajnuna tal-UE issa se tmur għall-ifqar 
pajjiżi, inklużi dawk affettwati minn kunflitti jew 
diżastri naturali, bħal Mali, is-Somalja, ir-Repubblika 
tal-Afrika Ċentrali u Ħaiti, fejn l-UE hija minn ta’ 
quddiem nett li tappoġġja l-paċi u l-iżvilupp.

Issa nimmiraw l-għajnuna tagħna lejn oqsma li 
huma xprun għall-bidla u t-tkabbir ekonomiku, 
bħall-governanza, l-agrikoltura, l-enerġija, is-saħħa 
u l-edukazzjoni. Nagħmlu dan fi sħubija sħiħa mal-
pajjiżi li nkunu qed ngħinu. Kif jgħid sinjal miżbugħ 
barra skola f’Żimbabwe: “Dak li tagħmel għalina 
mingħajrna, mhuwiex verament għalina.”

Ġew implimentati proċeduri ta’ awditjar u verifika 
ġodda biex isegwu kull euro li jintefaq, sabiex inkunu 
nistgħu nivverifikaw ir-riżultati attwali u nqabblu-
hom mar-riżultati mistennija.

NIRRIFORMAW L-GĦAJNUNA TAL-UE BIEX DIN IŻŻID L-IMPATT 
TAGĦHA
Iffukajna l-għajnuna fuq il-pajjiżi li l-aktar għandhom bżonnha u fuq is-
setturi fejn din tista’ tagħmel l-akbar differenza.

MOBILIZZAZZJONI TA’ POLITIKI OĦRA TAL-UE BIEX NAPPOĠĠAW 
L-ISFORZI TAL-PAJJIŻI LI QEGĦDIN JIŻVILUPPAW BIEX JINQERED IL-
FAQAR
Matul l-aħħar snin, għamilna passi kbar għax inkorporajna l-ħtiġijiet tal-
pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-inizjattivi kollha tagħna.
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Il-Kummissarju Piebalgs jikkommemora l-bidu tax-xogħlijiet 
fi triq ġdida flimkien mal-President ta’ Ħaiti Michel Martelly 

fl-2012, sentejn wara t-terremot kiefer li laqat lil din il-gżira 
fil-Karibew.

Iċ-ċertifikazzjoni ta’ injam prodott legalment bl-għajnuna 
tal-liġijiet tal-UE tgħin biex il-foresti tal-pjaneta jiġu protetti.
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MICHel BarnIer
Il-Kummissarju għas-Suq Intern u s-Servizzi

GĦAL SISTEMA FINANZJARJA SODA LI FUQHA JISTRIEĦ IT-TKABBIR 
GĦAL KULĦADD
Daħħalna sett ta’ regoli biex niżguraw li l-banek ikunu aktar għaqlin u 
sodi biex jilqgħu x-xokkijiet ekonomiċi futuri.

Sabiex iċ-ċittadin 
jkunu fil-qalba tas-

suq intern

Il-kontribwenti ħallsu qares biex isalvaw il-banek. 
M’għandux jerġa’ jiġri li ċ-ċittadini jkollhom iħallsu 
għall-prattiki ħżiena u għar-riskji eċċessivi li ħadu 
l-banek. Bir-regoli l-ġodda li pproponiet il-Kummis-
sjoni Ewropea, l-UE setgħet turi tmexxija fil-G20 
dwar l-iżvilupp ta’ approċċ dinji għal dan kollu. Dawn 
ir-regoli jiżguraw li:

•	  Il-banek jerfgħu ammont ta’ flus għal żminijiet 
diffiċli;

•	  Jagħtu sehemhom għal sasla komuni li tintuża 
f’każ ta’ diffikultà finanzjarja;

•	  Jitħarsu flus iċ-ċittadini (sa €100 000 għal kont 
bankarju) f’każ li jfalli bank; 

•	  Tidħol fis-seħħ sistema ġenerali li tissorvelja 
l-attività bankarja u tiżgura li r-regoli jiġu 
rrispettati.

Issa daħlu fis-seħħ ukoll għadd ta’ regoli ġodda kon-
tra prattiki ħalli jonqos l-ammont ta’ riskju meħud, 
bħal fil-fondi ħeġġ u fil-bonusijiet tal-bankiera. 
Għall-banek fiż-żona tal-ewro, meta t-tħassib ta’ 
riperkussjonijiet minn pajjiż għall-ieħor ikun ferm 
akbar, ħloqna Unjoni Bankarja b’superviżur uniku u 
sistema waħda li tirristruttura jew tagħlaq il-banek.

Ir-regoli l-ġodda jiżguraw li l-banek jieħdu inqas riskji, u li 
jkunu ppreparati aħjar biex jindirizzaw kwalunkwe taqlib 

ekonomiku li jista’ jseħħ fil-ġejjieni.
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Lil sid l-invenzjoni, il-privattiva tagħtih id-dritt li 
jżomm lill-oħrajn milli jagħmlu, jużaw jew ibigħu 
l-invenzjoni tiegħu mingħajr permess. Il-ftehim li 
l-Kummissjoni Ewropea ħadmet għalih bil-qawwa, 
hu tajjeb għall-ekonomija tagħna, in-negozji u l-kon-
sumaturi. Dan iħajjar lir-riċerkaturi u lin-negozji 
tagħna biex jinvestu fl-innovazzjoni, u din issaħħaħ 
it-tkabbir. U bil-privattiva l-ġdida nkunu nistgħu nik-
kompetu mas-sħab internazzjonali tagħna.   

Is-suq uniku hu aħjar għalina lkoll f’daqqa — lill-kon-
sumaturi dan jagħtihom aktar għażla, kwalità aħjar 
u valur aħjar għal flushom, u lill-kumpaniji jagħtihom 
aċċess għal suq ta’ 500 miljun persuna fejn jistgħu 
jbigħu l-prodotti u s-servizzi tagħhom. Minnu jgawdu 
kemm il-konsumaturi kif ukoll in-negozji Din hi r-raġuni 
għalfejn ħadna diversi passi biex jitwessa’ s-Suq Uniku. 
Qed indaħħlu fis-seħħ qafas biex inħeġġu li wieħed 
minn kull erba’ negozji ġodda jkunu negozji soċjali. 
Daħħalna fis-seħħ miżuri biex jgħinu liċ-ċittadini jieħdu 
vantaġġ minn aktar opportunitajiet li jinkludu:

•	  Qabelxejn kard professjonali biex il-ħiliet jsiru aktar 
rikonoxxuti faċilment madwar l-UE;

•	  L-EURES - portal li jirreklama l-postijiet tax-
xogħol mal-UE kollha;

•	  Id-dritt liċ-ċittadini biex jiftħu kont bankarju bażiku 
jkunu fejn ikun fl-UE; 

•	  miżuri kontra l-prattiki kummerċjali inġusti, il-
piraterija u l-falsifikazzjonijiet li jagħmlu ħsara lin-
negozji.  

IMMEXXU S-SUQ UNIKU TAGĦNA ‘L QUDDIEM   
Issoktajna niftħu aktar is-suq uniku f’kull qasam ta’ attività: mit-trasport 
sal-ekonomija diġitali, mit-telekomunikazzjoni sal-enerġija.

IL-PRIVATTIVA EWROPEA
Fl-aħħar, wara aktar minn 30 sena ta’ dibattiti, dalwaqt se tibda tintuża 
privattiva mal-Ewropa kollha. In-negozji Ewropej, inklużi l-intrapriżi żgħar 
u medji, se jkunu jistgħu jiksbu privattiva mal-UE kollha għall-ideat 
kreattivi tagħhom bi prezz kompetittiv b’mod aktar faċli u malajr.  
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It-tkabbir tas-suq uniku jwassal biex il-konsumaturi u n-negozji 
jgawdu minn benefiċċji ġodda.

Privattiva tal-UE mistennija tħajjar lir-riċerkaturi u lin-ne-
gozji Ewropej biex jinvestu fl-innovazzjoni, li ssaħħaħ 

it-tkabbir.
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anDroulla VassIlIou
Kummissarju għall-Edukazzjoni, il-Kultura, il-Multilingwiżmu u 
ż-Żgħażagħ

L-INVESTIMENT FIL-ĦILIET GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ TAGĦNA
Żidna l-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, anke hekk kif l-Istati Membri 
kkonsolidaw il-finanzi pubbliċi tagħhom.

L-edukazzjoni, it-
taħriġ u l-kreattività 

għas-suċċess

Il-flus m’għandhom qatt ikunu ostaklu għall-
edukazzjoni jew it-taħriġ taż-żgħażagħ tagħna. 
Din hija r-raġuni għaliex il-Kummissjoni Ewropea 
kompliet tinvesti fl-edukazzjoni u t-taħriġ, filwaqt 
li ħafna Stati Membri issikkaw iċ-ċintorin. Ħloqna 
għanijiet biex b’hekk għinna aktar żgħażagħ ikomplu 
studji ulterjuri u naqqasna n-numru ta’ studenti li 
jitilqu kmieni mill-iskola bi ftit kwalifiki jew xejn.

Erasmus+ ġie varat fl-2014 b’baġit ta’ € 15-il biljun 
għall-perjodu li jmiss ta’ seba’ snin, żieda ta’ 40 % 
fuq l-infiq preċedenti u l-akbar żieda fi programm 
tal-UE. Erba’ miljun persuna se jkollhom l-oppor-
tunità li jistudjaw, jitħarrġu jew jagħmlu volontar-
jat barra minn pajjiżhom, jitgħallmu lingwa oħra u 
jiksbu ħiliet ġodda. Dan għandu jsaħħaħ l-impjega-
bilità tagħhom. 

«Garanżija ta’ self» ġdida għandha tgħin lill-istu-
denti jistudjaw għal lawrja masters sħiħa ikun xi 
jkun l-isfond finanzjarju tagħhom; it-tagħlim infor-
mali jew mhux formali ingħata aktar prominenza u 
rikonoxximent; u ġew żviluppati rabtiet aktar mill-
qrib bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol per-
mezz ta’ sħubijiet bejn universitajiet, istituzzjonijiet 
vokazzjonali u intrapriżi.

Il-Kummissjoni kompliet tinvesti fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 
filwaqt li ħafna mill-Istati Membri naqqsu l-baġits tagħhom.
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Is-setturi kulturali u kreattivi jirrappreżentaw sa 4.5 
% tal-PDG tal-Ewropa u jimpjegaw aktar minn 8 
miljun ruħ. Il-Kummissjoni Ewropea temmen li jist-
għu jespandu aktar bis-saħħa ta’ appoġġ mill-pro-
gramm il-ġdid dwar l-Ewropa Kreattiva, li għandu 
baġit akbar ta’ kważi €1.5 biljun. Dan se jipprovdi 
għotjiet għal 250 000 artist Ewropej u appoġġ għal 2 
000 ċinema, 800 film u 4 500 traduzzjoni tal-kotba.

Se nistabbilixxu wkoll skema biex nagħmluha eħfef 
għal negozji kulturali żgħar li jiksbu self mill-bank u 
biex ngħinu lill-istituzzjonijiet finanzjarji jivvalutaw 
il-potenzjal tas-settur.

L-iskambji kulturali saru parti essenzjali mir-relazz-
joni tal-UE mal-ġirien tagħha u l-bqija tad-dinja. 
Id-Djalogu Interpersonali ta’ Livell Għoli maċ-Ċina 
huwa eżempju eċċellenti ta’ kif l-UE espandiet il-ko-
operazzjoni bejn studenti, artisti u professjonisti 
kulturali Ċiniżi u l-kontropartijiet Ewropej tagħhom.

Irridu nbiddlu l-mod kif naħsbu dwar l-innovazz-
joni fl-Ewropa, li hija r-raġuni għaliex il-Kummiss-
joni Ewropea żiedet l-investiment tagħha fl-Istitut 
Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) u 
l-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

L-EIT għen fit-tnedija ta’ aktar minn 100 kumpanija 
ġdida u diġà ħarreġ 1 000 student postuniversitarji 
li qed isegwu korsijiet akkademiċi ta’ studju ġodda 
ikkombinati ma’ taħriġ intrapreditorjali. Mill-2010, 
il-Komunitajiet ta’ Għarfien u Innovazzjoni tal-EIT 
kienu mod konkret li bih universitajiet u ċentri tar-
riċerka prestiġjużi jistgħu jaħdmu aktar mill-qrib 
man-negozji u l-industrija biex jiġu żviluppati soluzz-
jonijiet għall-isfidi soċjali tal-lum.

Żieda ta’ 30% fil-baġit għall-MSCA se tipprovdi €6 
biljun f’finanzjament matul is-seba’ snin li jmiss 
għal aktar minn 65 000 riċerkatur, kważi 40% min-
nhom se jkunu kandidati għal PhD.

INĦARRĠU L-IMPRENDITURI TA’ GĦADA
Żidna l-appoġġ finanzjarju biex iwassal ir-riċerka u l-intraprenditorija 
eqreb lejn xulxin.       

L-ARTISTI U L-KREATURI TAGĦNA JINĠIEBU FUQ IX-XENA DINJIJA
Tajna spinta fl-appoġġ għall-artisti u l-kreaturi Ewropej.
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Korsijiet ġodda ta’ wara l-lawrija li jgħaqqdu flimkien l-istudju 
akkademiku u t-taħriġ intraprenditorjali wasslu għal żieda fil-

ftuħ ta’ negozji ġodda.

L-impenn tagħna li noffru appoġġ lis-setturi kulturali u kreatti-
vi jaħsad il-benefiċċji tiegħu stess..
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alGIrDas ŠeMeTa
Kummissarju għat-Tassazzjoni, id-Dwana, l-Istatistika, l-Awditjar u 
l-Ġlieda kontra l-Frodi

TASSAZZJONI AKTAR ĠUSTA GĦAĊ-ĊITTADINI U N-NEGOZJI
Saħħaħna r-regoli kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa fl-UE u 
mad-dinja kollha.

Ħarsien effettiv tal-
kontribwenti tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea ġġieldet għal aktar 
trasparenza fiskali u kompetizzjoni fiskali aktar 
ġusta fl-UE u internazzjonalment. Ħdimna biex tint-
emm is-segretezza bankarja u r-rifuġji fiskali, u biex 
inrażżnu l-evażjoni tat-taxxa korporattiva. Permezz 
ta’ pjan ta’ azzjoni ambizzjuż biex jagħlaq il-lakuni 
u jissikka r-regoli tat-taxxa, il-Kummissjoni Ewropea 
daħħlet fis-seħħ qafas ġdid biex tirkupra l-biljuni ta’ 
ewro ta’ fondi pubbliċi mitlufa kull sena minħabba 
l-evażjoni tat-taxxa.

Tassazzjoni ġusta tfisser li kulħadd iħallas sehemu. 
It-taxxa ta’ ‘Robin Hood’ — jew it-Taxxa fuq 
it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji — proposta mill-Kum-
missjoni Ewropea tista’ tiżgura li s-settur finanzjarju 
jagħmel proprju dan.  Din it-taxxa, li hija appoġġata 
b’mod qawwi miċ-ċittadini Ewropej, issa qed issir 
minn bosta Stati Membri.  Bdejna wkoll nintaxxaw 
b’mod effettiv l-ekonomija diġitali mingħajr ma 
nxekkluha.

Kaxxa 1: Kwotazzjoni: “L-UE wriet it-triq fil-ġlieda 
kontra l-evażjoni tat-taxxa, u ħeġġet qabża globali 
lejn it-trasparenza fiskali.  Il-jiem ta’ segretezza 
bankarja huma ħaġa tal-passat.”

L-UE wriet it-triq fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, u ħeġġet 
qabża globali lejn it-trasparenza fiskali.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692&videolang=en&sitelang=en
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Il-Kummissjoni saħħet l-għodod użati biex jiġu 
indirizzati l-frodaturi u biex iħarsu l-baġit tal-UE. 
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew huwa 
wieħed mill-inizjattivi li l-Kummissjoni Ewropea hija 
l-aktar kburija bih. Malli dan ikun stabbilit, se jiżgura 
li dawk li jqarrqu fil-fondi tal-UE jiġu investigati, 
imħarrka u jitressqu quddiem il-ġustizzja. Mistenni 
jittratta 2 500 każ fis-sena.

Barra minn hekk, għandna deterrenti akbar proposti 
għal reati kontra l-interessi finanzjarji tal-UE, inklużi 
sanzjonijiet armonizzati mal-UE kollha. L-uffiċċju 
tal-UE ta’ kontra l-frodi, l-OLAF, ġie organizzat mill-
ġdid sabiex ikun jista’ jimmassimizza l-potenzjal 
tiegħu. Ġie introdott “ċiklu kontra l-frodi” ġdid fil-
ħidma ta’ kuljum ta’ kull min jimmaniġġja l-fondi 
tal-UE.

Il-proposti tal-Kummissjoni għal dikjarazzjoni tal-
VAT standard għall-kumpaniji transkonfinali se 
jiffrankaw € 15-il biljun fis-sena. In-negozji li jop-
eraw fl-UE jistgħu jiffrankaw € 18-il biljun bir-regoli 
l-ġodda tal-VAT u bil-fatturar elettroniku. Ir-regoli 
tal-VAT saru aktar flessibbli għall-kumpaniji żgħar 
ħafna, biex jirriflettu l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. 
Sadattant, il-proposta dwar il-Bażi Komuni Konsol-
idata tat-Taxxa Korporattiva qed tiġi appoġġjata 
ħafna min-negozji bħala għodda biex jitnaqqsu 
l-ispejjeż tagħhom u biex jiġu ssimplifikati l-proċe-
duri.  

Billi nimmodernizzaw id-dwana fl-UE — inkluża 
l-bidla għal ambjent doganali elettroniku pan-Ew-
ropew — appoġġajna kummerċ aktar rapidu, b’inqas 
tfixkil u aktar sikur. B’tisħiħ fil-kapaċità tad-dwana 
biex trażżan oġġetti foloz u l-kuntrabandu, ikkon-
tribwejna għall-ħarsien aħjar ta’ negozji leġittimi u 
kundizzjonijiet aktar indaqs.

AMBJENT TAN-NEGOZJU AKTAR FAVOREVOLI
Qtajna b’mod deċiżiv il-burokrazija u l-ispejjeż amministrattivi għan-
negozji b’titjib u simplifikazzjoni tas-sistemi fiskali u doganali fl-UE. 

PROTEZZJONI AĦJAR TAL-FLUS TAL-KONTRIBWENTI
Qawwejna l-għodod użati għas-salvagwardja tal-flus tal-kontribwenti u 
pproteġejna l-baġit tal-UE kontra l-abbuż.
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Il-Kummissarju Semeta jżur id-Dwana ta’ Vaalimaa, li tinsab 
mal-fruntiera bejn il-Finlandja u r-Russja.

L-OLAF, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi, jinvestiga l-frodi fil-
baġit tal-UE u l-korruzzjoni fl-istituzzjonijiet Ewropej, u jħejji u 

jiżviluppa politiki kontra l-frodi għall-Kummissjoni Ewropea.  
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Karel De GuCHT
Kummissarju għall-Kummerċ

NIFTĦU SWIEQ ĠODDA
Ftaħna aktar swieq barranin minn qatt qabel, tajna spinta lill-kummerċ 
u l-ħolqien ta’ tkabbir, kemm fl-UE kif ukoll għall-imsieħba kummerċjali 
tagħna. 

Niġġeneraw il-
prosperità, intejbu 

l-istabbiltà u nsaħħu 
l-iżvilupp

Il-Kummissjoni Ewropea għenet biex jitneħħew 
l-ostakli għall-kummerċ mal-Korea t’Isfel, il-Perù, 
il-Kolombja u l-Amerika Ċentrali. Ġew iffinalizzati 
ftehimiet kummerċjali ma’ msieħba tal-Ewropa tal-
Lvant bħall-Ukraina, kif ukoll mal-Kanada, l-Afrika 
tal-Punent u l-Karibew.  

Varajna wkoll 3 negozjati tal-kummerċ ħieles impor-
tanti immens: mal-Istati Uniti, mal-Ġappun, u l-fte-
him ta’ investiment maċ-Ċina. Jekk dawn l-inizjattivi 
kollha jagħtu l-frott, nistgħu nżidu 2.2% mal-PDG 
tal-UE, ekwivalenti għal €275 biljun.  

Irnexxielna wkoll ninsistu għal aktar ftehim favor-
evoli għan-negozji tal-UE, inklużi miżuri li jipper-
mettu lill-kumpaniji Ewropej li jkollhom aktar aċċess 
għall-kuntratti tax-xiri tal-gvern barra l-UE [link] u 
ddefendejna l-interessi tagħna kontra pajjiżi terzi li 
jippruvaw ifixklu is-suq [link]. 

Il-Kummissarju De Gucht, il-President Barroso u l-President 
Obama tal-Istati Uniti tal-Amerika waqt li qed jieħdu sehem 

fis-Samit UE/SUA 2011.
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Meta l-industrija tal-pannelli solari tal-Ewropa 
kienet mhedda minn dumping u sussidji inġusti għal 
pannelli solari Ċiniżi fis-suq tal-UE, il-Kummissjoni 
Ewropea nnegozjat soluzzjoni, l-impożizzjoni ta’ 
prezz minimu ta’ esportazzjoni fuq kumpaniji Ċiniżi 
biex jiġi stabbilizzat is-suq. 

Tħabatna biex jittejjeb l-aċċess għall-materja prima 
bħalma huma l-elementi terrestri rari li jintużaw 
f’bosta setturi mit-teknoloġija avvanzata sal-man-
ifattura tal-karozzi u l-produzzjoni tal-azzar, bir-re-
bħa ta’ żewġ każijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija 
tal-Kummerċ kontra ċ-Ċina. 

Varajna wkoll inizjattiva biex nagħmlu l-istrumenti 
ta’ difiża tal-kummerċ tal-UE aktar prevedibbli u 
trasparenti. 

Il-kummerċ jista’ joħroġ mill-faqar l-ekonomiji li 
qed jiżviluppaw. Mill-2010, il-Kummissjoni Ewro-
pea rrevediet il-preferenzi tariffarji tagħha (Sis-
tema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi, jew SPĠ) sabiex 
jiġi żgurat li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw li għandhom 
bżonn tassew jibbenefikaw minn preferenzi tariffarji 
lejn is-suq tal-UE. 

Meta t-traġedja f’fabbrika tat-tessuti tal-Bangla-
dexx żvelat ir-realtajiet ħorox dwar il-kundizzjoni-
jiet tax-xogħol barra l-UE, il-Kummissjoni Ewropea 
nediet inizjattiva konġunta mingħajr preċedent 
mal-Organizzazzjoni Internazzjonali għax-Xogħol 
biex tgħin lill-Bangladexx itejjeb il-kundizzjonijiet 
għall-ħaddiema. 

Għamilna kontribut ukoll għal kummerċ sostenib-
bli mingħajr konflitt ta’ prodotti ewlenin tal-man-
ifattura billi żviluppajna skema għall-provenjenza 
responsabbli tal-minerali. 

L-UE għenet ukoll tiżgura ftehim dwar il-faċilitazz-
joni tal-kummerċ ta’ Bali f’Diċembru 2013 u b’hekk 
iffrankat lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw madwar €325 
biljun fis-sena billi neħħiet ħafna spejjeż amminis-
trattivi relatati ma’ ħidmiet doganali.

NAGĦMLU L-KUMMERĊ AKTAR ĠUST U AKTAR SOSTENIBBLI
Qed nagħmlu l-kummerċ jaħdem għall-benefiċċju tal-ifqar ekonomiji.

NIDDEFENDU L-INTERESSI KUMMERĊJALI EWROPEJ
Bqajna niddefendu b’mod konsistenti n-negozji tal-UE meta r-regoli tal-
kummerċ ma ġewx irrispettati f’postijiet oħra. 
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Il-Kummissarju De Gucht u Gao Hucheng, il-Ministru Ċiniż 
għall-Kummerċ, waqt l-iffirmar tal-Memorandum ta’ Ftehim 

dwar drittijiet ta’ proprjetà intellettwali f’Bejġing.

Il-Kummissarju De Gucht ma’ Dipu Moni, il-Ministru għall-Af-
farijiet Barranin tal-Bangladexx, f’Ġinevra.
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MáIre GeoGHeGan-QuInn       
Kummissarju għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u x-Xjenza

INBIDDLU L-ĦAJJA TA’ KULJUM TAN-NIES PERMEZZ TAL-
INNOVAZZJONI
Aħna ksibna żieda ta’ 30 % fil-baġit għar-riċerka u b’hekk Orizzont 2020 
sar l-akbar programm ta’ riċerka tal-UE s’issa.

Inbiddlu r-riċerka 
u l-innovazzjoni 

f ’impjiegi

Ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu jgħinuna nindiriz-
zaw l-isfidi l-kbar li qed inħabbtu wiċċna magħhom, 
bħat-tibdil fil-klima, il-ħtiġijiet tal-enerġija u l-iskar-
sezza tal-ikel. Minħabba l-kumplessità ta’ dawn 
l-isfidi, is-soluzzjonijiet speċifiċi biex dawn jiġu 
indirizzati jmorru lil hinn mill-kapaċità ta’ pajjiżi 
waħidhom u kumpaniji individwali. Hu għalhekk li 
ħloqna Orizzont 2020, il-programm il-ġdid ta’ riċerka 
u innovazzjoni mal-UE kollha li jiswa €80 biljun 
mifruxin fuq 7 snin. Orizzont 2020 huwa ffukat iktar 
minn qatt qabel fuq il-kontinwazzjoni tal-progress 
reali magħmul f’oqsma bħas-sejba tal-ġenerazzjoni 
l-ġdida ta’ antibijotiċi jew sistemi ta’ trasport aktar 
ekoloġiċi u sikuri.

Aħna nikkooperaw ukoll ma’ msieħba internazzjo-
nali, pereżempju dwar ir-riċerka tal-baħar f’alleanza 
tar-riċerka għall-Oċean Atlantiku.

Twitter: @EU_H2020

L-enerġija rinnovabbli hija mira ewlenija tar-riċerka tal-UE.

©
 Fotolia.com
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Li jkollok idea huwa tajjeb ħafna, iżda l-iktar ħaġa 
importanti hija li dik l-idea tibda tieħu sura u ssib 
ruħha fuq is-suq u fin-negozji u d-djar tan-nies. 
Għalhekk il-Kummissjoni Ewropea naqqset drasti-
kament il-burokrazija għall-finanzjament tar-riċerka 
tagħna, pereżempju bit-tnaqqis ta’ 30% taż-żmien 
meħud biex jinbeda proġett. Qed niffinanzjaw aktar 
sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma bħall-ajrunawtika 
u l-elettronika u qed ngħaqqdu dan ma’ azzjoni biex 
l-UE nagħmluha “Unjoni tal-Innovazzjoni”. Din hija 
r-raġuni għaliex iffukajna l-enerġija tagħna biex 
niksbu ftehim dwar il-privattiva tal-UE, u għaliex 
ħloqna “passaport ta’ kapital ta’ riskju” sabiex jgħin 
lill-kumpaniji jieħdu riskji kkalkolati, għax “mingħajr 
ir-riskji u l-falliment ma jista’ jkun hemm l-ebda 
progress”.

L-għarfien huwa l-munita globali l-ġdida. Biex tik-
kompeti fuq livell globali u toħloq impjiegi ġodda 
u aħjar, l-Ewropa għandha tkun fuq quddiem fl-in-
novazzjoni. Hija qed tilħaq lill-Istati Uniti u l-Ġap-
pun f’tellieqa globali tal-innovazzjoni, u qed tibqa’ 
quddiem ħafna pajjiżi oħra. Iżda ċ-Ċina qed tnaqqas 
id-distakk b’pass mgħaġġel ħafna u l-Korea t’Isfel 
qiegħda fuq quddiem sew. L-aktar inkwetanti, aħna 
qegħdin naqgħu lura fl-infiq reali fuq ir-riċerka, li 
bħalissa hu 2% biss tal-PDG. Din hija r-raġuni għal-
iex hu importanti li nżommu l-mira ta’ 3%.  

Qed naħdmu wkoll fuq infiq aħjar, mhux biss aktar 
flus. Biż-Żona Ewropea tar-Riċerka qed inpoġġu 
lill-UE fit-triq it-tajba biex nirriformaw is-sistemi ta’ 
riċerka u innovazzjoni, u noħolqu suq uniku għall-
ideat mal-kontinent kollu. B’hekk qed ngħaqqdu l-is-
forzi tal-innovazzjoni, nagħmlu l-proċessi tal-finanz-
jament tar-riċerka u r-reklutaġġ aktar ġusti, insaħħu 
l-ugwaljanza bejn is-sessi u nagħtu aktar opportuni-

tajiet lir-riċerkaturi żgħażagħ. 

INPOĠĠU LILL-EWROPA FUQ QUDDIEM FIT-TELLIEQA GLOBALI TAL-
INNOVAZZJONI
Qbilna li l-UE bħala entità sħiħa se żżid l-investimenti tagħha fir-riċerka 
u l-innovazzjoni għal 3% tal-PDG sal-2020.

INBIDDLU L-IDEAT F’XOGĦOL
Għamilnieha aktar faċli biex idea tinbidel fi prodott li jiġi introdott fis-suq, 
speċjalment għan-negozji żgħar u ta’ daqs medju.
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Twitter: @innovationunion

L-Ewropa tinsab eżatt wara l-mexxejja globali fir-rig-
ward tal-prestazzjoni tal-innovazzjoni, kif ukoll fit-tkabbir 

fil-prestazzjoni tal-innovazzjoni.

Bħalissa hemm sħubija pubblika-privata tal-UE li qed twettaq 
ħidma fir-rigward tal-’Fabbriki tal-Futur’.
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It-tkabbir annwali medju fil-prestazzjoni tal-innovazzjoni

©
 FESTO
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JanusZ leWanDoWsKI
Kummissarju għall-Ipprogrammar Finanzjarju u l-Baġit

INVESTIMENT TA’ TRILJUN EWRO FIS-SEBA’ SNIN LI ĠEJJIN
Żgurajna baġit ta’ triljun ewro għall-UE biex tinvesti fl-ekonomija u 
s-soċjetà tagħna matul is-snin 2014-2020 u ttejjeb il-ħajja taċ-ċittadini 
tagħna.

Baġit b’saħħtu u sod 
jibni UE b’saħħitha 

u soda

Dan huwa dak li jeħtieġu 20 miljun intrapriża żgħar 
u ta’ daqs medju Ewropej, madwar 100 000 reġjun 
u belt, eluf ta’ laboratorji u universitajiet, u ħafna 
benefiċjarji oħra tal-baġit tal-UE.

Baġit b’saħħtu u sod iwassal għal UE b’saħħitha u 
soda Il-baġit il-ġdid ġie mmodernizzat biex jinvesti 
aħjar fit-tkabbir ekonomiku, ir-riċerka, l-edukazzjoni, 
l-għajnuna umanitarja u l-għajnuna għaż-żgħażagħ 
bla xogħol.

Baġit ġdid ta’ triljun ewro se jiġi investit fit-tkabbir ekono-
miku, fir-riċerka, fl-edukazzjoni, fl-għoti ta’ għajnuna liż-

żgħażagħ qiegħda u f’għajnuna umanitarja tul perjodu ta’ 
seba’ snin.
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Ix-xogħol biex jitjieb l-aċċess għall-fondi tal-UE per-
mezz ta’ regoli finanzjarji li jinftiehmu aktar faċil-
ment, li huma aktar aċċessibbli u aktar sempliċi 
huwa kompitu li ħadna bis-serjetà. Ir-regoli finan-
zjarji ġenerali applikabbli għal kull euro li jintefaq 
skont il-baġit tal-UE ġew riveduti b’mod sostanzjali.

Regoli aktar sempliċi jfissru wkoll trasparenza akbar. 
Il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li kull benefiċjarju 
tal-UE jitħallas fi żmien 90 jum. Id-dokumenti kollha 
issa huma sottomessi elettronikament. Dan ifisser 
inqas burokrazija u inqas riskju li jintilfu d-doku-
menti kif ukoll superviżjoni mtejba tal-fondi.

Il-baġit tal-UE se jaġixxi bħala għodda kontra l-kriżi 
biex tissaħħaħ l-ekonomija reali, u b’hekk iservi ta’ 
lieva li toħroġ l-Ewropa mill-kriżi. Tal-anqas 600 
000 impjieg inħolqu mill-2007 bl-għajnuna ta’ fondi 
tal-iżvilupp rurali u ta’ koeżjoni. 174 000 impjieg 
ieħor ġew miżjuda b’sejħiet għal proposti fir-riċerka 
u l-iżvilupp sal-2011. Il-fondi tal-UE appoġġaw ukoll 
800 000 kumpanija ġdida u għenu b’mod dirett mad-
war 200 000 kumpanija żgħira u ta’ daqs medju sa 
tmien l-2012. Il-fondi ippermettew skambji tal-is-
tudenti u għenu lill-pajjiżi tal-UE bi fruntieri esterni 
fil-ġestjoni tal-flussi ta’ migrazzjoni.

Irnexxielna nwettqu dan kollu minkejja l-fatt li 
l-baġit tal-UE huwa żgħir meta mqabbel mal-baġits 
tal-Istati Membri. Jirrappreżenta 1% biss mill-ġid 
totali li jsir kull sena fl-Ewropa u jammonta għal 
inqas minn €1 għal kull ċittadin.

IL-BAĠIT TAL-UE FIS-SERVIZZ TA’ RISPONS GĦALL-KRIŻIJIET
Tajna l-baġit multiannwali ġdid fokus ċar fuq it-tkabbir u l-impjiegi.      

REGOLI FINANZJARJI SEMPLIĊI U FAĊLI BIEX JINTUŻAW
Poġġejna fis-seħħ regoli aktar sempliċi, sistemi aktar innovattivi u 
proċeduri inqas għaljin.
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Regoli aktar sempliċi, sistemi aktar innovattivi u proċeduri inqas 
għalja se jgħinu biex jittejjeb l-aċċess għal fondi tal-UE lil min 

għandu bżonnhom l-aktar.

Il-baġit tal-UE jirrappreżenta biss 1 % tal-ġid totali prodott 
kull sena fl-Ewropa, u jammonta għal inqas minn € 1 għal 

kull ċittadin kull jum.

Il-ġid annwali tal-UE
1 % tal-baġit tal-UEv
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MarIa DaManaKI
Kummissarju għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

AKTAR ĦUT FIL-BAĦAR U FIL-PLATT — AKTAR QLIGĦ GĦAS-
SAJJIEDA U DAWK LI JRABBU L-ĦUT
Konna ta’ għajnuna biex jittrippla l-għadd ta’ stokkijiet ta’ ħut f’saħħtu 
fl-Ewropa f’dawn l-aħħar 5 snin.

Inżommu l-futur 
tal-ibħra tagħna

Il-Kummissjoni Ewropea aġixxiet kontra s-sajd 
żejjed u r-rimi tal-ħut mhux mixtieq, li jinvolvu ħela 
għall-istokkijiet tal-ħut u l-impjiegi.

Fil-Grigal ta’ l-Atlantiku, xogħolna għen fil-preservazz-
joni importanti tal-istokkijiet tal-ħun mill-estinzjoni: 
rajna nuqqas drammatiku fis-sajd żejjed tal-istok-
kijiet minn 94% (32 minn 34 stokk) fl-2005 għal 
39% (16 minn 41 stokk) fl-2012. Fil-Mediterran u 
fil-Baħar l-Iswed, għad hemm ħafna xi jsir, iżda diġà 
sar progress sinifikanti: erġajna ġibna lura l-istokk 
tat-tonn lura mix-xifer tal-estinzjoni għal livelli sos-
tenibbli.

Ninsabu kburin li l-politika tas-sajd ġdida u radikali 
tagħna se tappoġġa industrija tas-sajd dinamika u 
tiżgura standard ta’ għajxien ġust għal komunitajiet 
tas-sajd. Niżguraw li l-frott tal-baħar jista’ jinqabad, 
jinbiegħ, jinxtara u jittiekel mingħajr ma naħlu l-is-
tokkijiet, sabiex il-ġenerazzjonijiet futuri jkunu jist-
għu jgawdu ħut l-istess kif nagħmlu llum.

L-azzjoni kontra s-sajd żejjed u r-rimi tal-ħut mhux mixtieq 
ikkontribwixxiet ħafna biex il-ħażniet sfruttati żżejjed jinsa-

bu f’inqas periklu ta’ sfruttament żejjed.

Persentaġġ ta’ stokkijiet tal-ħut sfruttati żżejjed fl-Atlantiku tal-Grigal
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Is-sajd illegali jammonta għal mill-inqas 15% tal-
qabda totali tad-dinja. L-UE, l-akbar importatur tal-
ħut fid-dinja, m’għadhiex tittollera ħut maqbud ille-
galment u b’mod mhux sostenibbli minn kwalunkwe 
post fid-dinja. Qegħdin nieħdu azzjoni kontra pajjiżi 
li jippermettu sajd illegali u nikkooperaw ma’ pajjiżi 
bħall-Istati Uniti u l-Ġappun biex niggarantixxu li 
kollox isir b’mod korrett — mix-xibka sal-platt.

Huwa kruċjali li jkollna ibħra miftuħa u siguri, koop-
erazzjoni internazzjonali u li nirrispettaw il-liġi mar-
ittima. L-UE ħadet ir-responsabbiltà li tipprovdi 
s-sigurtà marittima f’reġjuni sensittivi fid-dinja — 
partikolarment il-ġlieda kontra l-piraterija fil-Qarn 
tal-Afrika. Sehemna jestendi wkoll għal oqsma oħra, 
bħar-riċerka tal-oċeani u t-teknoloġiji tal-innovazz-
joni tal-baħar.

Fi żminijiet ta’ kriżi ekonomika u ta’ żieda fil-qgħad, 
irridu nużaw l-opportunitajiet li jirriżultaw mill-ibħra 
Ewropej. Bl-aġenda “Tkabbir Blu” tal-Kummiss-
joni Ewropea, ilħaqna bilanċ tajjeb bejn il-ħarsien 
tal-ambjent tal-baħar u l-użu vantaġġjuż tal-ibħra 
tagħna — din hija l-ekonomija blu. Dan għandu jip-
permettilna l-ħolqien ta’ 1.6 miljun impjieg ġdid sal-
2020 f’oqsma bħal:

•	  L-enerġija rinnovabbli, bħall-enerġija mir-riħ, 
mill-marea u mill-mewġ;

•	  It-turiżmu (kruċieri, jottijiet, għadis, bajjiet);

•	 Żejt, gass u riżorsi minerali oħra;

•	  Il-bijoteknoloġija, użata għall-produzzjoni ta’ 
mediċini u kożmetiċi;

•	  Is-Sajd u l-akkwakultura.

Sal-lum, il-Kummissjoni Ewropea ffinanzjat għadd 
ġmielu ta’ proġetti madwar l-Ewropa kollha sabiex 
tappoġġja l-komunitajiet tal-kosta f’dawn is-setturi.

L-IBĦRA TAGĦNA BĦALA SORS TA’ PROSPERITÀ
Biddilna l-baħar, l-“ekonomija blu” tagħna, f’sors ta’ tkabbir u prosperità.  

INĦARSU L-IBĦRA FL-EWROPA U MADWAR ID-DINJA
Assolutament ma nitollerawx is-sajd mad-dinja kollha li jkun illegali u 
irresponsabbli.

M
AR

IA
 D

AM
AN

AK
I

L-UE ħadet l-inkarigu li tipprovdi sigurtà marittima f’reġjuni 
sensittivi f’diversi partijiet tad-dinja.

Il-politika l-ġdida tas-sajd tappoġġa industrija tas-sajd 
dinamika, u tiżgura livell ta’ għajxien ġust għall-komunitajiet 

tas-sajd.

Fil-komunitajiet kostali 
nħolqu u ġew implimen-
tati aktar minn 6 000 
proġett, li ġġeneraw 20 
000 impjieg ġdid.
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KrIsTalIna GeorGIeVa
Il-Kummissarju għall-Koperazzjoni Internazzjonali, l-Għajnuna 
Umanitarja u r-Rispons għall-Kriżijiet

L-UE HI L-AKBAR SORS FID-DINJA TA’ GĦAJNUNA UMANITARJA
B’investiment annwali ta’ €2 biss għal kull ċittadin Ewropew, inkunu qed 
ngħinu aktar minn 120 miljun vittma ta’ kunflitti u diżastri madwar id-
dinja kull sena, mill-kunflitt fis-Sirja sat-terremot qerriedi li ġara f’Ħaiti 
fl-2010 u t-Tifun Haiyan fil-Filippini fl-2013.

L-għajnuna 
umanitarja, il-mod 
Ewropew: malajr, 
b’mod koordinat u 

effettiv

Lis-Sirja u lill-pajjiżi tal-madwar, qed ngħinuhom 
jindirizzaw l-akbar diżastru umanitarju f’ġenerazz-
joni permezz ta’ finanzjament ta’ €2.7 biljun (li €615 
miljun minnhom toħroġhom il-Kummissjoni Ewro-
pea). Iżda l-Unjoni Ewropea ma tgħinx biss fl-aktar 
kriżijiet imsemmija: ewro minn kull sebgħa fil-fond 
umanitarju tal-UE jintuża għal ‘kriżijiet minsija’ li 
ma jkunux fuq fomm kulħadd. Is-sitwazzjoni fir-Re-
pubblika  Ċentru-Afrikana, pereżempju, bilkemm 
ingħatat attenzjoni sakemm il-vjolenza laħqet livelli 
intollerabbli, iżda l-Kummissjoni Ewropea kienet diġà 
tat finanzjament umanitarju sostanzjali u bagħtet 
esperti fil-post ħafna żmien qabel ħareġ dan kollu 
fid-dieher. Fir-reġjuni bħal Sahel, li jintlaqtu dejjem 
agħar bin-nixfa marbuta mat-tibdil fil-klima, min-
għajr ma naqtgħu qalbna — qed ngħinu lill-aktar 
komunitajiet vulnerabbli biex isalvaw jekk iseħħ xi 
diżastru.

Il-Kummissjoni Ewropea ħolqot l-iskema Korp 
Volontarju Ewropew ta’ Għajnuna Umanitarja biex 
liż-żgħażagħ tagħtihom l-opportunità jieħdu sehem 
f’ħidma umanitarja madwar id-dinja.

Permezz tal-investiment annwali ta’ € 2 għal kull ċittadin 
tal-UE, kull sena tingħata għajnuna lil aktar minn 120 miljun 

vittma ta’ kunflitti u diżastri fid-dinja kollha.

Inqas minn 1 % 
tal-baġit tal-UE ġie 
allokat għal għa-
jnuna umanitarja

Ftit aktar minn 
€ 2 għal kull 
ċittadin kull 
sena

Aktar minn 
120 miljun ruħ 
megħjuna fis-
sena
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Issa l-inizjattiva Tfal tal-Paċi tal-UE tiffinanzja 
proġetti umanitarji għat-tfal li jgħixu f’reġjuni ta’ 
kunflitt, filwaqt li tagħtihom aċċess għal skejjel u 
appoġġ psikoloġiku biex ifiqu mit-trawmi tal-gwerer.

L-UE providiet aktar mid-doppju tal-flus tal-Premju 
Nobel għall-Paċi, b’kollox €2 miljun. Is-sena l-oħra 
għenna lil 28 000 tifel u tifla mill-Pakistan, ir-Repub-
blika Demokratika tal-Kongo, l-Etjopja, il-Kolombja u 
l-Ekwador, u anki lil refuġjati Sirjani fl-Iraq.

Din is-sena l-UE reġgħet irduppjat il-finanzjament 
tagħha. Minħabba f’hekk, se jibbenefikaw aktar minn 
80 000 żagħżugħ u żagħżugħa f’aktar pajjiżi, inklużi 
s-Sudan t’Isfel, iċ-Ċad, ir-Repubblika Ċentru-Afri-
kana, is-Somalja, l-Afganistan, l-Iraq u Mjanmar.

Bl-ERCC, il-Kummissjoni Ewropea qed tissorvelja 
avvenimenti globali l-ħin kollu, ir-riskji jiġu pożizz-
jonati ġeografikament u tingħata informazzjoni 
f’ħin reali għal operazzjonijiet Ewropej konġunti ta’ 
reazzjoni.

Bl-ERCC, nikkoordinaw għadd volontarju ta’ tagħmir 
u esperti mill-Istati Membri, għal tifrix aktar preved-
ibbli u malajr kull meta jkun hemm bżonn.

Matul l-aħħar erba’ snin, din is-sistema ntużat aktar 
minn 80 darba għal emerġenzi fl-Ewropa u mad-
war id-dinja — minn nirien fil-foresti fin-Nofsin-
har tal-Ewropa għal għargħar fl-Ewropa Ċentrali, u 
għad-diżastri li ġraw fil-Ġappun, il-Libja, is-Sirja u 
l-Filippini.  

 

NAGĦTU RISPONS AKTAR MALAJR U AKTAR KOORDINAT GĦALL-
KRIŻIJIET FL-EWROPA U MADWAR ID-DINJA
Sabiex nirreaġixxu aktar malajr u b’aktar effiċjenza għal diżastri madwar 
id-dinja, f’Mejju 2013 ftaħna ċ-Ċentru Ewropew ta’ Koordinazzjoni għal 
Rispons ta’ Emerġenza (l-ERCC).

LIT-TFAL NAGĦTUHOM TFULIJA HIENJA
Meta rċeviet il-Premju Nobel għall-Paċi tal-2012, l-UE ddeċidiet li tuża 
l-flus tal-premju biex tgħin lit-tfal li jgħixu f’reġjuni ta’ kunflitt.
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L-inizjattiva Tfal tal-Paċi tal-UE tagħti lit-tfal fiż-żoni tal-gw-
erra l-opportunità li jkollhom tfulija.

Iċ-Ċentru Ewropew ta’ Koordinazzjoni għal Rispons ta’ 
Emerġenza (ERCC) jissorvelja l-avvenimenti globali u jikkoor-

dina l-operazzjonijiet ta’ rispons tal-UE għad-diżastri.
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GÜnTHer oeTTInGer
Kummissarju għall-Enerġija

IL-BINI TA’ SUQ UNIKU GĦALL-ENERĠIJA FL-EWROPA SABIEX KULL 
FAMILJA U KULL NEGOZJU JKOLLHOM L-AĦJAR PREZZ POSSIBBLI
Qed nissostitwixxu s-sistemi nazzjonali tal-enerġija sparpaljati b’suq 
waħdieni tal-UE.

Enerġija sostenibbli 
għal futur sostenibbli

Għall-kumpaniji tal-enerġija, dan ifisser kompetiz-
zjoni miftuħa b’regoli ġusti u trasparenti, u l-aċċess 
għal swieq ġirien. Bħala riżultat, illum mill-inqas 14-il 
kumpanija Ewropea tal-enerġija huma attivi f’aktar 
minn Stat Membru wieħed. Issa tista’ tbiddel il-for-
nituri aktar faċilment u tieħu vantaġġ mill-aħjar 
prezz. Dan ifisser li m’għadekx teħel flus meta tibdel 
il-fornituri tal-gass jew tal-elettriku, u l-operatur tan-
netwerk irid jagħmel il-bidla fi żmien tliet ġimgħat.

Ir-rabta bejn is-swieq tal-enerġija fl-UE ssaħħaħ ukoll 
is-solidarjetà fi żminijiet ta’ kriżi. Jekk ikun hemm xkiel 
għall-provvista tal-enerġija — kif rajna fl-2009 meta 
l-Ewropa għaddiet mill-agħar kriżi tal-gass fl-istorja 
tagħha —l-Istati Membri jistgħu jaqsmu r-riżervi.

Huwa importanti li nintegraw it-28 Stat Membru 
kollha fis-Suq Uniku sabiex ma jibqgħux jeżistu gżejjer 
tal-enerġija bħal dik fl-Istati Baltiċi.

Kemm il-fornituri kif ukoll il-konsumaturi jibbenefikaw mis-
suq uniku tal-enerġija tal-UE.

46



Illum, aktar minn 20% tal-elettriku fl-UE jiġi minn 
sorsi rinnovabbli, u l-Kummissjoni Ewropea ħadet 
passi biex iżżid dan is-sehem aktar billi tappoġġa 
għażliet ġodda ta’ enerġija rinnovabbli, bħall-użu 
tal-oċeani biex tinħasad l-enerġija mill-mewġ u mill-
marea.

L-UE saret effiċjenti aktar minn qatt qabel fl-użu 
tal-enerġija waqt il-mandat ta’ din il-Kummissjoni 
bis-saħħa ta’ liġijiet tal-UE bil-għan li jitnaqqsu 
l-kontijiet tal-enerġija għall-familji u l-kumpaniji. 
Tagħmir bħal friġġijiet jista’ jkun sa €600 orħos 
fil-konsum tul ħajjithom, u l-bini – l-akbar l-ħati 
f’termini ta’ ħela ta’ enerġija – issa jrid ikun mibni 
skont standards stretti ta’ rendiment tal-enerġija.

Illum, tliet kwarti tal-Ewropej jgħixu fi bliet fejn tiġi 
kkunsmata 70% tal-enerġija tal-UE. Din hija r-raġuni 

għaliex il-Kummissjoni Ewropea nediet inizjattivi li 
jgħinu l-ibliet isiru aktar b’saħħithom u aktar nodfa 
għal min jgħix fihom.

Wara d-diżastri tal-Messiku u ta’ Fukushima, 
il-Kummissjoni Ewropea żgurat li l-elf installazzjoni 
taż-żejt u tal-gass li joperaw fl-ilmijiet tal-UE jkunu 
koperti minn liġijiet li jiżguraw li jiġu applikati l-ogħla 
standards ta’ sikurezza, u għall-ewwel darba il-145 
reattur nukleari kollha tal-UE għaddew minn testijiet 
tal-istress.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea ppro-
poniet titjib fil-leġiżlazzjoni tas-sikurezza nukleari 
tagħha biex tiżgura li l-istandards tas-sikurezza 
tal-UE jkunu applikati kif suppost sabiex jiġu evitati 
aċċidenti bħal dak ta’ Fukushima, u biex tiżgura li 
l-awtoritajiet nazzjonali jikkooperaw b’mod aktar 
attiv ma’ xulxin biex inkunu nistgħu komplu ntejbu 
l-istandards tas-sikurezza mal-UE kollha. Dan jigga-
rantixxi l-aktar rispons effiċjenti jekk iseħħ każ ta’ 
emerġenza nukleari.

NAGĦMLU L-ENERĠIJA AKTAR SIKURA
Qed niżguraw li jiġu applikati l-ogħla standards ta’ sikurezza fil-qasam 
tal-ġenerazzjoni tal-enerġija.

INSAWRU L-AKTAR POLITIKA TAL-ENERĠIJA EKOLOĠIKAMENT 
RESPONSABBLI U SOSTENIBBLI LI QATT KELLNA
Ħadna passi biex inżidu s-sehem tal-elettriku li ġej minn sorsi 
rinnovabbli.
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L-installazzjonijiet kollha taż-żejt u tal-gass li joperaw fl-ilmi-
jiet tal-UE huma koperti minn liġijiet li jiżguraw li jiġu applikati 

l-ogħla standards ta’ sikurezza.

Il-Kummissjoni hija impenjata li tespandi l-għażliet tal-Ew-
ropa dwar l-enerġija rinnovabbli, kif ukoll l-ammont ta’ elettri-

ku derivat minnhom.
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JoHannes HaHn
Il-Kummissarju għall-Politika Reġjonali

NINVESTU FIR-REĠJUNI TAL-EWROPA BIEX NOĦOLQU TKABBIR FIT-
TUL
Biddilna mill-qiegħ kif jitqassam l-investiment reġjonali, għamilnieh 
aktar reattiv għall-ħtiġijiet tar-reġjuni tagħna.

Sabiex infasslu 
soluzzjonijiet li 

jgħoddu għar-reġjuni 
Ewropej

Il-Politika Reġjonali l-ġdida u l-Fond Soċjali Ewropew 
jagħtu appoġġ finanzjarju ta’ €350 biljun għal 
negozji żgħar u medji, ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
l-enerġiji rinnovabbli, il-ħolqien tal-impjiegi, l-edu-
kazzjoni u l-infrastrutturi tan-netwerks ewlenin. 
Sabiex niżguraw li l-flus iħallu l-akbar impatt, l-in-
vestimenti jridu jsiru bi strateġija għal tkabbir fit-
tul; jekk ikunu meħtieġa r-riformi, mhux se ninvestu 
qabel jitwettqu.

Illum, ħafna mill-Ewropej jgħixu fil-bliet, jiġifieri fejn 
jiġi allokat aktar minn nofs il-finanzjament. Kull 
ewro li jintefaq għat-trasport, is-saħħa jew l-en-
erġiji nodfa u effiċjenti jgħinna nilħqu l-miri tagħna 
u l-informazzjoni tkun dejjem disponibbli pubblika-
ment ħalli kull ċittadin ikun jista’ jara jekk aħniex 
qed nilħqu l-għanijiet tagħna.

B’hekk inkunu qed nużaw il-flus disponibbli bl-aħjar 
mod u niżguraw li l-investiment reġjonali tassew 
jgħin għall-kompetittività tar-reġjuni tagħna u biex 
jitjiebu l-livelli tal-għajxien taċ-ċittadini.

Il-Politika Reġjonali l-ġdida tagħti appoġġ għal proġetti bħall-
Pont tal-Paċi f’Derry, fl-Irlanda ta’ Fuq.
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Il-Politika Reġjonali tal-UE hi s-sies tal-koperazz-
joni transfruntiera. Il-Kummissjoni Ewropea sabet 
modi ġodda biex tgħin lill-Istati Membri jikkoperaw 
u jiġbru flimkien ir-riżorsi tagħhom biex jindirizzaw 
sfidi komuni f’oqsma bħalma huma l-baċin tad-Dan-
ubju, il-Baħar Baltiku, il-baħar Adrijatiku-Jonju u 
l-Alpi.

Apparti dan, il-Kummissjoni Ewropea bħalissa qed 
tiffinanzja 8 500 proġett li jappoġġaw il-komunita-
jiet transfruntieri.

Il-ħarsien taċ-ċittadini jfisser ukoll l-għoti ta’ għa-
jnuna fi żminijiet ta’ kriżi. Ngħidu aħna, it-terremot 
f’Abruzzo qered l-infrastruttura tar-reġjun, djar 
privati, binjiet pubbliċi, u negozji. Bil-ħila tal-Fond 
Ewropew ta’ Solidarjetà, issewwiet il-ħsara li għamel 
dan id-diżastru. 

Ħriġna minn butna kważi €2 biljun biex ngħinu lil 
miljuni ta’ persuni f’14-il Stat Membru, kif ukoll 
aktar minn €7.3 biljun li ntefqu għall-prevenzjoni 
mid-diżastri.

Filwaqt li l-gvernijiet nazzjonali kienu qed inaqqsu 
l-ispejjeż biex jibbilanċjaw il-baġits tagħhom u , u 
l-finanzjament privat kien qed jispiċċa waqt il-kriżi 
finanzjarja, il-finanzjament tal-Politika Reġjonali 
għenna negħlbu d-diffikultajiet.

Dan ħoloq kważi 600 000 impjieg madwar l-Ew-
ropa u, għal ħafna Stati Membri jirrappreżenta aktar 
minn 60% tal-baġit għall-investiment.

Il-politika reġjonali tal-UE qed tgħin ukoll biex l-Ew-
ropa tibqa’ kompetittiva, b’aktar minn €85 biljun 
allokati għar-riċerka, l-iżvilupp, l-innovazzjoni u 
s-servizzi.

Sa tmiem l-2012, l-investiment tal-Politika Reġjon-
ali għen biex il-broadband isir disponibbli għal aktar 
minn ħames miljun persuna oħra. Dan tejjeb ukoll 
il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna għax lil 3.3 
miljun persuna tahom aċċess għall-ilma tax-xorb u 
lil 5.5 miljun persuna tahom faċilitajiet għat-tratta-
ment tal-ilma mormi.

NINVESTU FIR-REĠJUNI TAL-EWROPA BIEX NGĦINUHOM FI 
ŻMINIJIET TA’ KRIŻI EKONOMIKA
Immobilizzajna l-fondi reġjonali biex jgħinu lir-reġjuni tal-Ewropa jilqgħu 
l-kriżi.

NIRREAĠIXXU GĦAL SFIDI ĠODDA U MHUX PREVISTI
Sibna modi ġodda biex jindirizzaw kwistjonijiet transfruntieri u ngħinu liċ-
ċittadini tagħna jirkupraw minn diżastri naturali.
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Il-Fond Ewropew ta’ Solidarjetà ntuża biex jiġu appoġġjati 
l-isforzi ta’ għajnuna f’każ ta’ diżastru wara t-terremot li seħħ 

f’Emilia Romagna, l-Italja.

Il-fondi tal-Politika Reġjonali taw aċċess għal ilma nadif tajjeb 
għax-xorb lil 3.3 miljun ċittadin Ewropew.
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ConnIe HeDeGaarD
Il-Kummissarju Ewropew għall-Azzjoni Klimatika

L-AZZJONI KLIMATIKA SSIR PARTI MINN KULL PROGRAMM TA’ 
POLITIKA TAL-UE
Żgurajna li 20% tal-baġit tal-UE jitħalla għal politiki relatati mal-klima 
u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima tiddaħħal f’kull programm ewlieni ta’ 
nefqa tal-UE.

Sabiex inkunu fuq 
quddiem nitħabtu 

kontra t-tibdil 
fil-klima

Il-Kummissjoni rnexxielha tipproponi li 20% ta’ €960 
biljun fil-baġit tal-UE għall-2014-2020 jitħallew 
għal politiki relatati mal-klima. Din l-allokazzjoni, 
meta mqabbla mal-baġits ta’ qabel, żdiedet bi tliet 
darbiet. L-azzjoni ta’ adattament għall-klima u l-is-
forzi biex jonqsu l-emissjonijiet qed jiddaħħlu f’kull 
programm ewlieni ta’ nefqa tal-UE, b’mod partikolari 
l-politika reġjonali, tal-enerġija, tat-trasport, tar-
riċerka u l-innovazzjoni, u l-Politika Agrikola Komuni. 
L-azzjoni klimatika hi waħda mill-oqsma ewlenin ta’ 
prijorità tal-Kummissjoni u għal dan l-impenn poli-
tiku ġie allokat għadd ġmielu ta’ flus.

Bħalissa, 4.2 miljun Ewropew huma impjegati 
fis-setturi ekoloġiċi, u waħedha l-industrija ninnov-
abbli ħolqot aktar minn 300 000 impjieg fl-aħħar 
ħames snin.

Il-Politiki tal-Kummissjoni dwar l-Azzjoni Klimatika ħolqu ak-
tar minn 300 000 impjieg fl-industrija tal-enerġija rinnovabbli 

tul dawn l-aħħar ħames snin.

©
 Vattenfall
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Il-Kummissjoni Ewropea ġabet lill-Istati Membri 
u lill-istituzzjonijiet tal-UE kollha flimkien jaqblu 
dwar pożizzjoni u strateġija waħda għan-negozjati 
ta’ Durban, u qed tagħmel l-istess qabel  il-ftehim 
il-ġdid li jrid jiġi adottat f’Pariġi.

Mexxejna l-proċess bi proposti leġiżlattivi li għenu 
biex jonqsu l-emissjonijiet tal-UE bi 18% mill-
1990, u dan minkejja li l-PDG żdied b’45% fl-istess 
żmien. Il-leġiżlazzjoni tagħmel miri ċari biex tnaqqas 
l-emissjonijiet b’20% sal-2020 u proposti inizjali 
biex tnaqqashom b’40% sal-2030.

l-Kummissjoni Ewropea pproponiet miri speċifiċi 
għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra u s-sehem 
tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, li jridu jintlaħqu 
sal-2030. Dawn l-għanijiet se jtejbu l-prevedibbiltà 
għall-kumpaniji li joħolqu l-impjiegi u għas-settur 
tal-enerġija biex tkun żgurata provvista stabbli 
tal-enerġija għall-UE bl-inqas spiża possibbli.

Il-Kummissjoni Ewropea fasslet pjan biex l-UE tkun 
tista’ tnaqqas l-emissjonijiet tagħha tal-gassijiet 
serra bi 80-95% sal-2050. Għall-ewwel darba, 
fassalna viżjoni ta’ kif l-UE b’mod kosteffettiv 
tista’ tinbidel f’soċjetà nadifa, kompetittiva u favur 
l-ambjent.

ĊERTEZZA FIT-TUL GĦALL-KUMPANIJI LI JINVESTU F’POLITIKI TAL-
KLIMA U TAL-ENERĠIJA
Lill-kumpaniji tajniehom iċ-ċertezza fit-tul li jeħtieġu biex ikunu jistgħu 
jinvestu f’politiki tal-klima u tal-enerġija.

INKUNU MEXXEJJA F’NEGOZJATI INTERNAZZJONALI DWAR IL-KLIMA 
Urejna l-eżempju f’negozjati internazzjonali dwar il-klima.
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Billi stabbilixxiet miri fit-tul, il-Kummissjoni tat lin-negozji 
ċ-ċertezza li għandhom bżonn biex jinvestu fil-politiki dwar 

il-klima u l-enerġija.

L-UE għadha fuq quddiem nett fil-qasam tan-negozjati inter-
nazzjonali dwar il-klima.
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ŠTeFan FÜle
Il-Kummissarju għat-Tkabbir u l-Politika Ewropea tal-Viċinat

NIKBRU FLIMKIEN — FL-1 TA’ LULJU 2013 IL-KROAZJA NGĦAQDET 
MAL-UE
Ilqajna fostna lill-Kroazja bħala Stat Membru tal-UE. Il-pajjiż li sa għoxrin 
sena ilu kien mifni bil-kunflitti, issa għandu demokrazija stabbli, kapaċi 
jissodisfa l-obbligi tas-sħubija tal-UE u kapaċi jilħaq l-istandards tal-UE.

L-istabbiltà Ewropea 
tibda mal-fruntieri 

tagħha

L-adeżjoni tal-Kroazja tixhed is-saħħa trasformat-
tiva u l-kredibbiltà tal-politika tat-tkabbir tal-UE, li 
minnha ma gawdietx biss il-Kroazja iżda l-UE kollha. 
Dan kollu juri bil-qawwa lill-Balkani tal-Punent 
kollha, li l-prospett ta’ integrazzjoni Ewropea jibqa’ 
miftuħ għal kull pajjiż aspirant li jkollu r-rieda li jim-
plimenta r-riformi politiċi u ekonomiċi, u jkollu rispett 
għall-valuri Ewropej, bħall-istat tad-dritt, il-prinċipji 
demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem.

L-adeżjoni tal-Kroazja tixhed il-qawwa trasformattiva u 
l-kredibilità tal-politika tat-tkabbir tal-UE.
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Il-Kummissjoni Ewropea bdiet tħaddem approċċ 
ta’ koperazzjoni bbażat fuq l-inċentivi permezz tal-
prinċipju ta’ ‘aktar għal aktar’, u dan ifisser aktar 
riformi u progress li joħolqu aktar appoġġ u rabtiet 
aktar mill-qrib.

Bil-Politika Ewropea tal-Viċinat (il-PEV), l-UE taħdem 
mal-ġirien tagħha tan-Nofsinhar u tal-Lvant biex tik-
seb l-eqreb assoċjazzjoni politika possibbli u l-ogħla 
livell possibbli ta’ integrazzjoni ekonomika. Qed 
insejsu fuq interessi u valuri komuni bħalma huma 
d-demokrazija, l-istat tad-dritt, ir-rispett għad-drit-
tijiet tal-bniedem, il-koeżjoni soċjali, il-prinċipji 
tal-ekonomija tas-suq u l-iżvilupp sostenibbli.

L-UE tgħin lill-ġirien tagħha permezz ta’:

•	  appoġġ finanzjarju; għotjiet li jiswew €12 biljun 
għal proġetti relatati mal-PEV bejn l-2007 u 
l-2013;

•	  integrazzjoni ekonomika u aċċess għas-swieq 
tal-UE. B’kollox, fl-2011 il-kummerċ bejn l-UE u 
s-sħab tagħha tal-PEV kien €230 biljun;

•	  ivvjaġġar aktar faċli lejn l-UE; fl-2012 inħarġu 3.2 
miljun Viża tax-Schengen liċ-ċittadini, u b’mod 
partikolari lil studenti mill-pajjiżi tal-PEV;

•	  appoġġ tekniku u ta’ politika.

Meta wieħed iqiegħed l-ewwel is-sisien u jkun ġust 
iżda sod, iżid il-kredibbiltà tal-proċess tat-tkabbir, li 
jiffoka fuq il-valuri, il-prinċipji u r-riformi bir-reqqa. 
Dan jiżgura li l-pajjiżi jkunu preparati bis-sħiħ qabel 
jissieħbu fl-UE.

Il-progress matul il-proċess ta’ adeżjoni tal-pajjiż jiġi 
vvalutat skont il-kisbiet pruvati, jiġifieri li jgħoddu 
huma r-riżultati konkreti u l-impatt tar-riformi fil-
pajjiż. L-istat tad-dritt jitqies kmieni fil-proċess ta’ 
adeżjoni u r-riformi huma segwiti b’mod konsist-
enti. Qed issir enfasi qawwija fuq il-governanza 
ekonomika, il-kompetittività u t-tkabbir ħalli l-pajjiżi 

tingħatalhom l-għajnuna biex jissodisfaw il-krit-
erji ekonomiċi u teħfief il-konverġenza ekonomika. 
Hemm maħsuba għajnuna teknika u finanzjarja għal 
qabel l-adeżjoni biex tappoġġa dawn iż-żewġ prijor-
itajiet.

NIBQGĦU NWESSGĦU Ż-ŻONA TAL-PAĊI, IL-PROSPERITÀ U 
L-ISTABBILTÀ FL-UE
Bdejna n-negozjati għall-adeżjoni tal-Montenegro mal-UE, u ftehim 
storiku li jinnormalizza r-relazzjonijiet bejn is-Serbja u l-Kosovo* witta 
t-triq biex jinfetħu negozjati mas-Serbja għall-adeżjoni mal-UE u 
negozjati għal Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mal-Kosovo*.

NITTRASFORMAW IL-VIĊINAT TAGĦNA
Daħħalna politika ġdida bbażata fuq il-prinċipju ‘aktar għal aktar’ biex 
tgħin aħjar lis-sħab fit-tranżizzjoni tagħhom biex isiru demokratiċi u 
jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem.
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Il-Politika Ewropea tal-Viċinat tgħin lill-pajjiżi sħab tal-Ewropa 
fit-tranżizzjoni tagħhom lejn id-demokrazija u lejn ir-rispett 

tad-drittijiet tal-bniedem.

*Din id-deżinjazzjoni hi mingħajr ħsara għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hi konformi mal-UNSCR 1244 u l-Opinjoni tal-Qorti Internazzjonali 
tal-Ġustizzja dwar id-Dikjarazzjoni ta’ Indipendenza tal-Kosovo.
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lásZlÓ anDor
Il-Kummissarju għall-impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

NEGĦLBU L-QGĦAD FOST IŻ-ŻGĦAŻAGĦ
Tajna prijorità li ngħinu liż-żgħażagħ biex isibu xogħol.

Sabiex in-nies isibu 
xogħol — suq tax-

xogħol inklużiv għal 
kulħadd

Minħabba l-kriżi ekonomika, il-qgħad fost 
iż-żgħażagħ kien qed jirriskja l-futur ta’ ġenerazz-
joni sħiħa. Il-Kummissjoni Ewropea daħħlet il-Ga-
ranzija għaż-Żgħażagħ mal-UE kollha, li teżiġi li 
l-Istati Membri jiżguraw li kull żagħżugħ taħt il-25 
sena jingħata parir personalizzat u offerta ta’ imp-
jieg, edukazzjoni kontinwa, apprentistat jew skema 
ta’ taħriġ fi żmien erba’ xhur minn meta jħalli l-edu-
kazzjoni formali tiegħu jew minn meta jispiċċa bla 
xogħol.

Sabiex jimplimentaw il-Garanzija għaż-Żgħażagħ, 
l-Istati Membri jistgħu jużaw il-flus tal-UE fil-Fond 
Soċjali Ewropew (aktar minn €10 biljun fis-sena) u 
fl-Inizjattiva tal-Impjiegi taż-Żgħażagħ (€6 biljun 
għall-2014-20).

Id f’id mal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-Kummissjoni 
Ewropea nediet l-Alleanza tal-UE għall-Apprentistati 
biex tgħin ħalli tiżdied id-disponibbiltà u l-kwalità 
tal-apprentistat, u l-Qafas ta’ Kwalità għall-Apprent-
istati biex tiżgura li l-apprentistati jagħtu esperjenzi 
ta’ xogħol ta’ kwalità ogħla.

Il-Kummissarju Andor waqt żjara lil General Electric Aircraft 
Engines f’Nantgarw (Wales), fejn kienet qed issir skema ta’ 

apprendistat.
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Il-kundizzjonijiet għall-ħaddiema li jiċċaqalqu lejn 
Stat Membru ieħor kienu tħassib dejjem akbar. 

Il-Kummissjoni għamlet ftehim biex:

•	 Tinforza regoli kontra d-dumping soċjali, jiġifieri 
meta l-ħaddiema jintbagħtu jaħdmu f’pajjiż ieħor 
tal-UE b’mod temporanju;

•	 Tiżgura li d-drittijiet tal-ħaddiema li jiċċaqilqu fl-
UE jkunu rrispettati u infurzati aħjar;

•	 Tħares aħjar lill-ħaddiema mobbli mid-
diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità, b’mod 
partikolari rigward l-aċċess għall-impjiegi, il-pagi 
jew il-kundizzjonijiet tax-xogħol; 

•	 Tħares id-drittijiet tal-pensjoni tax-xogħol tal-
ħaddiema mobbli.

Għal min qed ifittex xogħol f’pajjiż ieħor tal-UE, 
il-Kummissjoni Ewropea tejbet il-portal EURES billi 
żiedet l-ammont ta’ impjiegi reklamati u tagħti 
informazzjoni dwar ix-xogħol fl-UE kollha. L-EU-
RES fih kważi żewġ miljun post tax-xogħol battal u 

aktar minn 30 000 impjegatur, kif ukoll informazz-
joni dwar il-pagi, is-sigurtà soċjali u l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol fl-Istati Membri tal-UE.

Wieħed mill-aktar impatti viżibbli tal-kriżi ekono-
mika hu ż-żieda qawwija ta’ ċittadini Ewropej li 
jgħixu fil-faqar jew fir-riskju tal-faqar. Bħala parti 
mill-istrateġija Ewropa 2020 għat-tkabbir aktar 
intelliġenti, aktar sostenibbli u aktar inklużiv, il-Kum-
missjoni Ewropea ħadet ħsieb li l-UE timpenja ruħha 
b’mod espliċitu biex tegħleb il-faqar, u allura ftieh-
met mal-Istati Membri biex sal-2020 mill-inqas 20 
miljun persuna jinħarġu mill-faqar. L-Istati Mem-
bri għandhom jużaw mill-anqas 20% mir-riżorsi 
tagħhom fil-Fond Soċjali Ewropew għall-inklużjoni 
soċjali, l-aktar biex jitjiebu l-ħiliet u biex il-persuni 
żvantaġġati jkollhom l-għajnuna ħalli jsibu xogħol. 
Dan ifisser finanzjament ta’ €20 biljun għall-UE 
kollha.

Il-Kummissjoni Ewropea tat ukoll gwida biex lill-
Istati Membri tgħinhom itejbu l-prestazzjoni tal-poli-
tiki soċjali tagħhom. Twaqqaf Fond ġdid għal Għa-
jnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn, bi 
€3.8 biljun biex jagħti għajnuna materjali u jipprom-
wovi l-inklużjoni soċjali.

NEGĦLBU L-FAQAR
Rajna li l-UE timpenja ruħha b’mod espliċitu biex tegħleb il-faqar.

NGĦINU LILL-ĦADDIEMA MOBBLI
Għamilnieha eħfef għall-ħaddiema biex jiċċaqilqu fl-UE.
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Il-Kummissarju Andor waqt żjara fil-villaġġ ta’ Bódvalenke 
fresco, fejn jiġu implimentati proġetti bl-għan li l-integrazzjoni 

tar-Roma tittejjeb permezz tal-promozzjoni tal-ekonomija 
soċjali.

Il-Kummissarju Andor waqt id-diskors tiegħu f’konferen-
za dwar il-mobilità tas-suq tax-xogħol, li ġiet organizzata 

mill-Università ta’ Bristol.
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CeCIlIa MalMsTrÖM
Kummissarju għall-Affarijiet Interni

IL-BINI TA’ SISTEMA EWROPEA KOMUNI TAL-AŻIL
Ħloqna sistema ta’ ażil komuni Ewropea li tittratta dawk li jfittxu ażil 
b’mod uman.

Ewropa miftuħa u 
sikura

Il-Kummissjoni Ewropea rnexxilha tinnegozja regoli 
ġodda dwar kif jintlaqgħu dawk li jitolbu l-ażil u kif 
jiġu trattati meta jaslu fi kwalunkwe pajjiż tal-UE. 
Fil-qalba tas-sistema l-ġdida hemm regoli ġodda 
tal-UE dwar il-protezzjoni u l-istandards ta’ merħba. 
Dawk li jfittxu ażil ser ikunu ggarantiti l-istess oppor-
tunitajiet għal protezzjoni internazzjonali fl-UE 
kollha, inkluż standard ta’ ħajja dinjituż fil-forma ta’ 
akkomodazzjoni, ħwejjeġ, ikel u benefiċċji finanzjarji. 

Kważi 435,000 persuna talbu l-ażil fl-UE fl-2013. 

Is-Sirja kien il-pajjiż tal-oriġini prinċipali, bi 12% 
tal-applikazzjonijiet. Il-maġġoranza tal-applikazz-
jonijiet kienu ffukati fuq 5 Stati Membri (il-Ġermanja, 
Franza, l-Isvezja, ir-Renju Unit u l-Italja), li rċevew 
70% tal-għadd totali ta’ applikanti. 

Il-gwardjani tal-kosta Spanjoli jinterċettaw dgħajsa tradizzjonali tas-sajd mgħobbija bl-immigranti barra mill-kosta ta’ Tenerife 
fil-Gżejjer Kanarji.
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Qrib 24,000 vittma tat-traffikar tal-bnedmin ġew 
identifikati bejn l-2008 u l-2010 fl-Ewropa. Il-Kum-
missjoni Ewropea rnexxielha tintroduċi penali eħrex 
għat-traffikanti u għamlet il-protezzjoni u l-għajnuna 
lill-vittmi mandatorja fl-Istati Membri kollha tal-UE. 
Biex tasal għall-qalba tal-problema, ġie varat pjan 
ta’ azzjoni għall-UE kollha kontra t-traffikar.

Ġew proposti u nnegozjati wkoll liġijiet ġodda biex 
jingħeleb l-isfruttament sesswali tat-tfal, li jkopru 
l-prosekuzzjoni tat-trasgressuri, il-protezzjoni tal-
vittmi u l-miżuri ta’ prevenzjoni. Il-Europol stab-
bilixxiet Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità (EC3), 
li jħarrax il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali fuq l-in-
ternet u l-qerq onlajn. Dan wassal għal ħafna arresti. 

Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea u l-Istati 
Uniti, 52 pajjiż iffurmaw alleanza globali kontra 
l-abbuż sesswali tat-tfal onlajn. Dawn jaħdmu flimk-
ien biex il-vittmi jiġu identifikati aħjar u tingħatal-
hom l-assistenza filwaqt li jiġi żgurat li aktar ħatja 

jitressqu quddiem il-ġustizzja. 

Il-Kummissjoni Ewropea ħarġet l-ewwel rapport 
tal-UE kontra l-korruzzjoni. Dan iħares lejn il-ko-
rruzzjoni fl-Istati Membri kollha tal-UE u x’għandu 
jsir aħjar għalkontriha. Ir-rapport jagħmel suġġeri-
menti speċifiċi għall-pajjiż, inklużi suġġerimenti biex 
tissaħħaħ it-trasparenza fil-finanzjament tal-partiti 
politiċi, sabiex jiżguraw irwieħhom li l-assi jiġu żve-
lati fejn meħtieġ biex jiġu evitati kunflitti ta’ interess, 
u biex tittejjeb il-kapaċità ta’ korpi tal-infurzar tal-
liġi. 

Il-korruzzjoni fl-UE tiswa lil kontribwenti madwar 
€120 biljun fis-sena – ammont komparabbli mal-
baġit annwali kollu tal-UE. 

Fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, il-Kum-
missjoni Ewropea pproponiet u nnegozjat leġiżlazz-
joni ġdida dwar il-konfiskar tal-ġid kriminali biex 
tagħmilha aktar faċli biex jiġu ffriżati l-assi tal-krim-
inali malajr jekk il-prosekuturi jibżgħu li altrimenti 
dawn jistgħu jisparixxu. 

IL-ĠLIEDA KONTRA L-KRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
Kxifna attivitajiet kriminali, bit-tnedija tal-ewwel rapport tal-UE dwar 
il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, u għamilna ħsara lil gruppi ta’ kriminalità 
organizzata billi dgħajjifnilhom il-profitti.

IL-ĠLIEDA KONTRA T-TRAFFIKAR TAL-BNEDMIN U L-ABBUŻ 
SESSWALI TAT-TFAL 
Ħadna azzjoni kontra t-traffikanti tal-persuni u dawk li jabbużaw 
sesswalment mit-tfal.
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Il-Kummissjoni rnexxielha trażżan l-attivitajiet tat-traffikanti 
tal-bnedmin, u tal-persuni li jabbużaw sesswalment mit-tfal. 

Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni qed tnaqqas l-ispiża ta’ biljuni ta’ 
ewro li tonfoq l-UE kull sena b’konnessjoni mal-prevenzjoni 

ta’ azzjonijiet illegali. 
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DaCIan CIoloş 
Il-Kummissarju għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PAK AKTAR MODERNA: IKEL TAJJEB GĦALL-KONSUMATURI U 
IMPJIEGI AĦJAR GĦALL-BDIEWA U R-RAĦĦALA
Xprunajna t-tkabbir ekonomiku fis-settur agrikolu u tajna spinta lill-
esportazzjoni, inkluż fi wħud mill-ekonomiji li ntlaqtu l-agħar fil-kriżi.

Sabiex niksbu 
perspettivi ġodda 

għall-Politika 
Agrikola komuni 

(il-PAK)

Il-kriżi ekonomika taqqlet b’mod reali lis-settur tal-
biedja u lill-ekonomija rurali, li minnhom jiddependu 
aktar minn 500 miljun konsumatur Ewropew għal 
provvista stabbli ta’ ikel sikur u bnin. Madankollu, 
il-PAK ilha tipprovdi finanzjament għat-12-il miljun 
bidwi tal-UE u qed twieżen aktar minn 46 miljun 
impjieg fis-settur agroalimentari. Il-ftehimiet kum-
merċjali ħolqu opportunitajiet addizzjonali ta’ espor-
tazzjoni, għax id-deċiżjonijiet dwar l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi u skemi ġodda ta’ promozzjoni jgħinu 
biex jistimolaw id-domanda għal prodotti ‘magħmu-
lin fl-UE’. Fost l-inizjattivi l-ġodda hemm miżuri 
li jħeġġu aktar żgħażagħ biex jidħlu fis-settur tal-
biedja, u li jnaqqsu l-amministrazzjoni ħalli l-iskejjel 
isibuha eħfef biex jipprovdu frott u ħalib lit-tfal ħalli 
titjieb id-dieta tagħhom u tingħeleb l-obeżità. Mill-
2010 l-UE saret esportatur nett tal-prodotti agroali-
mentari, bħalma jidher li evolva l-kummerċ agrikolu 
tagħna.

Ftehimiet kummerċjali ħolqu opportunitajiet addizzjonali ta’ 
esportazzjoni, u stimolaw domanda għal prodotti “magħmula 

fl-UE”.
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Billi l-biedja u l-forestrija jieħdu 77% tat-territorju 
tal-UE, jeħtiġilna nieħdu ħsieb l-art tagħna għall-
ġejjieni, u ma naħsbux biss għal-lum.

Permezz ta’ regoli ekoloġiċi ġodda, 30% tal-ħlasi-
jiet li jmorru direttament għall-bdiewa se jintrabtu 
ma’ titjib ambjentali, pereżempju għal żoni biex tis-
saħħaħ il-bijodiversità. 30% tal-fondi għall-iżvilupp 
rurali huma maħsuba wkoll għal prijoritajiet amb-
jentali reġjonali speċifiċi.

Permezz ta’ miżuri li jqarrbu l-bdiewa u r-riċerka-
turi lejn xulxin, is-settur agrikolu tradizzjonali se jkun 
jista’ jissodisfa l-ħtiġijiet tas-seklu 21. Dawn jistimo-
law l-innovazzjoni u jindirizzaw l-isfida fundamentali 
ta’ kif nistgħu nipproduċu aktar filwaqt li nibqgħu 
nirrispettaw ir-riżorsi naturali tagħna u nitgħallmu 
nadattaw għat-tibdil fil-klima.

In-nefqa pubblika ġenerali tal-agrikoltura hi ferm 
anqas minn 1% tal-PDG u inqas minn dik f’ħafna 
mill-oqsma l-oħra ta’ politika. Din baqgħet parti 
kbira mill-baġit tal-UE għax il-finanzjament jingħata 
l-aktar fil-livell tal-UE milli fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali.

Ir-riforma se tibqa’ tgħin lill-agrikoltura Ewropea 
biex tkun kompetittiva u tiddependi mid-deċiżjoni-
jiet tal-bdiewa minflok mill-għażliet burokratiċi 
— kif jenfasizza t-tmiem pjanat tal-kwoti tal-pro-
dotti tal-ħalib u taz-zokkor — filwaqt li tipprovdi 
għodod oħra biex lill-bdiewa tgħinhom jiffaċċjaw 
iċ-ċaqliqiet u kriżijiet fis-suq. M’għadniex nappo-
ġġaw il-biedja skont il-produzzjoni storika u ħloqna 
kriterji ta’ eliġibbiltà aktar stretti għal bdiewa attivi 
ħalli l-għajnuna tkun iffokata aktar fuq il-bdiewa li 
jħadmu l-art b’mod effettiv minflok fuq is-sidien tal-
art. L-Istati Membri ngħataw aktar flessibbiltà biex 
jindirizzaw is-sensitivitajiet speċifiċi f’qafas komuni 
tal-UE. Il-programmi tal-iżvilupp rurali se jgħinu biex 
jirrispettaw id-diversità tal-ħajja rurali u tat-tradiz-

zjonijiet tal-UE u joffru appoġġ għal investiment 
fil-livell reġjonali u lokali. Għenna lill-bdiewa żgħar 
biex jibnu perspettivi kummerċjali aktar fit-tul.

VALUR AĦJAR GĦALL-FLUS — TAJJEB GĦALL-KONTRIBWENTI
Żgurajna baġit agrikolu aktar iffukat u aktar effiċjenti għas-seba’ snin li 
ġejjin. Hu iżgħar f’termini reali, iżda mqassam ferm aktar ġust u ffukat 
fuq l-impjiegi, it-tkabbir u l-ambjent, bħalma tixhed l-evoluzzjoni tal-infiq 
tal-PAK maż-żmien.

AĦJAR GĦALL-AMBJENT — TAJJEB GĦAL KULĦADD
Il-PAK riformata fiha miżuri li huma aqwa minn qatt qabel biex 
tappoġġa prattiki agrikoli sostenibbli.
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L-għan tagħna huwa li ngħinu lis-settur agrikolu tradizzjonali 
biex jissodisfa l-ħtiġijiet tagħna tas-seklu 21.

Il-baġit tal-agrikoltura l-ġdid, li hu aktar ġust, jiffoka fuq l-im-
pjiegi, it-tkabbir u l-ambjent.
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TonIo BorG
Kummissarju għas-Saħħa

AKTAR SENSIBILIZZAZZJONI U TNAQQIS FIR-RISKJU TAL-KANĊER
Rabbejna sensibilizzazzjoni biex ngħinu fit-tnaqqis ta’ każijiet tal-kanċer 
u introduċjna leġiżlazzjoni iebsa fuq it-tabakk li tindirizza l-akbar kawża 
ta’ mwiet li jistgħu jiġu evitati fl-UE.

Saħħet in-nies tiġi 
l-ewwel

Il-Kummissjoni Ewropea waqqfet is-Sħubija Ewro-
pea għall-Azzjoni kontra l-Kanċer. Qed ngħinu lill-
Istati Membri biex jaqsmu l-għerf u s-sensibiliz-
zazzjoni tagħhom dwar il-prevenzjoni u t-trattament 
tal-kanċer, u biex jiżviluppaw il-pjanijiet nazzjonali 
tagħhom stess dwar il-kanċer. Bis-saħħa tas-sen-
sibilizzazzjoni u l-promozzjoni tal-linji gwida tal-UE, 
sal-2020, se jkunu saru madwar 500 miljun eżami 
tal-iskrining fl-UE għall-kanċer tas-sider, ċervikali u 
tal-musrana.

Il-prevenzjoni tibqa’ l-ogħla prijorità. Il-Kummissjoni 
Ewropea introduċiet leġiżlazzjoni iebsa ġdida dwar 
il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk 
u ta’ prodotti relatati mat-tabakk. Il-liġijiet il-ġodda 
se jtejbu s-sensibilizzazzjoni dwar x’jikkawża t-tab-
akk għas-saħħa tan-nies, se jiżguraw li l-prodotti 
tat-tabakk ikunu inqas attraenti għaż-żgħażagħ, u 
fl-aħħar mill-aħħar se jservu biex jitnaqqas in-numru 
ta’ mwiet bikrija fis-sena, attwalment ta’ 700 000.

Kampanji li jqajmu kuxjenza dwar ir-riskji tal-kanċer qed 
jgħinu biex jiġi indirizzat l-akbar kaġun ta’ mwiet li jistgħu jiġu 

evitati fl-UE.
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Il-Kummissjoni Ewropea tiżgura li jkun hemm metodu 
integrat għas-sikurezza tal-ikel, mill-għalqa sal-platt 
u fis-setturi kollha tal-katina alimentari. Dan ifisser 
li 100 000 ruħ iwettqu kontrolli uffiċjali fuq aktar 
minn 20 miljun operatur tan-negozju tal-ikel fl-UE 
— mill-fruntieri tal-UE u l-biċċeriji sar-ristoranti u 
s-supermarkets — biex jidentifikaw kwalunkwe riskji 
għas-saħħa tal-bniedem.

L-ikel jiġi ċċekkjat bir-reqqa qabel ma jasal fuq il-me-
jda. Spetturi nazzjonali jiċċekkjaw għall-preżenza ta’ 
pestiċidi, residwi kimiċi u kwalunkwe kontaminazzjoni 
mikrobjali. Jivverifikaw ukoll li t-tikkettar ikun korrett 
u li r-regoli jiġu rispettati.

Irnexxielna wkoll nistabilixxu sistema li tittraċċa 
l-prodotti mill-oriġini tagħhom tul il-katina tal-ikel. 
Dan kien strumentali għall-immaniġġjar effiċjenti ta’ 
emerġenzi fis-sikurezza tal-ikel u l-frodi alimentari.

Il-Kummissjoni Ewropea introduċiet regoli ġodda 
dwar is-sikurezza tal-mediċini biex tiżgura li 
l-mediċini kollha mibjugħa fis-suq tal-UE jkunu ssor-
veljati b’mod regolari u tittieħed azzjoni xierqa jekk 
ikun hemm każijiet fejn il-pazjenti jkollhom reazz-
jonijiet ħżiena. 

L-involviment tal-pazjenti tjieb ukoll. Kien hemm 
żieda ta’ 60% fl-għadd ta’ reazzjonijiet ħżiena rra-
pportati direttament mill-pazjenti fl-2012, meta 
mqabbla mas-sentejn ta’ qabel. Din hija konseg-
wenza diretta tas-sistema ta’ rappurtar aħjar li 
nħolqot mir-regoli l-ġodda.

Il-Kummissjoni Ewropea introduċiet ukoll simbolu 
ġdid (triangolu iswed bil-maqlub) biex turi b’mod ċar 
il-mediċini li huma s-suġġett ta’ monitoraġġ addizz-
jonali wara r-rilaxx tagħhom fis-suq.

NAGĦMLU L-MEDIĊINI SIKURI
Daħħalna regoli ġodda biex niżguraw li l-mediċini li jinbiegħu fis-suq 
tal-UE jkunu fost l-aktar sikuri fid-dinja.

INŻOMMU L-IKEL SIKUR
Saħħaħna aktar ir-regoli u l-kontroll fis-seħħ biex iċ-ċittadini Ewropej 
igawdu l-aktar ikel sikur fid-dinja.
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Il-politika tal-UE dwar is-sikurezza fl-ikel tiżgura livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-interessi tal-konsu-

matur.

Ir-regoli tal-UE jiżguraw li l-pazjenti tingħatalhom kura 
b’mediċini li huma konformi ma’ standards stretti dwar 

il-kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja.
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neVen MIMICa
Kummissarju tal-UE għall-Politika tal-Konsumatur

NGĦINU LIĊ-ĊITTADINI JIXTRU B’FIDUĊJA FI KWALUNKWE POST 
FL-EWROPA
Qed insolvu l-ilmenti taċ-ċittadini marbuta max-xiri minn pajjiżi oħra 
tal-UE.

Il-konsumaturi jiġu 
l-ewwel

Is-Suq Uniku ta’ 28 pajjiż joffri opportunitajiet u 
għażla enormi għall-konsumaturi. Il-konsumaturi 
għandhom iħossu li jistgħu jixtru b’fiduċja. Mill-
2010 ġew solvuti 120,000 ilment mill-konsumaturi 
Ewropej, bl-għajnuna taċ-Ċentri Ewropej tal-Kon-
sumatur. 290,000 konsumatur irċivew informazz-
joni dwar drittijiethom. Dan in-netwerk iffinanzjat 
mill-UE jagħtik fiduċja tixtri minn pajjiżi oħra.

In-netwerk ta’ Ċentri Ewropej għall-Konsumatur iffinanzjat 
mill-UE jagħti liċ-ċittadini l-kunfidenza biex jixtru bejn il-frun-

tieri.
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Iċ-ċittadini Ewropej jagħtu importanza kbira 
għall-benessri tal-annimali. Bis-saħħa tal-leġiżlazz-
joni Ewropea, issa hemm projbizzjoni fl-UE kollha 
tal-ittestjar tal-kosmetiċi fuq l-annimali. Dan ifisser 
li madwar 27,000 annimal huma salvati minn tbatija 
kull sena u li prodotti kosmetiċi ttestjati fuq l-anni-
mali ma jistgħux jinbiegħu fis-suq tal-UE.

Permezz tas-sistema ta’ twissija fl-UE kollha 
(RA-PEX) tal-Kummissjoni Ewropea, l-UE ħadmet 
biex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni għas-
saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi Ewropej kollha, 
mill-mument li prodott jiġi manifatturat għall-użu 
tiegħu f’darhom. Ir-regoli tal-UE dwar is-sikurezza 
tal-prodotti jfissru li l-prodotti sikuri biss jistgħu jit-
qiegħdu fis-suq tal-UE. Dan jiżgura li int tkun tista’ 
tixtri prodotti b’moħħok mistrieħ li l-familja hija pro-
tetta.

NIŻGURAW LI L-PRODOTTI LI NIXTRU JKUNU SIKURI
Inwaqqfu aktar minn 2,000 prodott perikoluż — minn ġugarelli sa 
karozzi u minn ħwejjeġ sa oġġetti elettroniċi — milli jilħqu l-konsumaturi 
Ewropej kull sena.

NIPPROTEĠU L-ANNIMALI MINN ITTESTJAR KRUDILI
Eliminajna l-ittestjar fuq l-annimali fl-industrija tal-kosmetiċi.
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Ir-regoli tal-UE dwar is-sikurezza tal-prodotti jfissru li prodotti 
sikuri biss jistgħu jitqiegħdu fis-suq fl-UE.

Prodotti kosmetiċi ttestjati fuq l-annimali ma għadhomx jistgħu 
jinbiegħu fis-suq Ewropew.
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Kuntatt mal-UE 
     
ONLAJN

L-informazzjoni fl-ilsna uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea hija disponibbli minn fuq il-websajt Europa:

europa.eu

PERSONALMENT

Mal-Ewropa kollha hemm mijiet ta’ ċentri ta’ informazzjoni tal-UE. Tista’ ssib l-indirizz taċ-ċentru l-eqreb għalik fuq dan 
il-websajt: europedirect.europa.eu

BIT-TELEFOWN JEW BIL-POSTA

Europe Direct huwa servizz li jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea. Tista’ tikkuntattja dan is-servizz 
permezz tan-numru telefoniku bla ħlas: 00 800 6 7 8 9 10 11 (ċerti operaturi tat-telefown ċellulari ma jippermettux 
aċċess għan-numri 00800 jew dawn it-telefonati jistgħu jkunu bi ħlas), jew permezz ta’ telefown minn barra l-UE: +32 
2 2999696, jew b’email lil europedirect.europa.eu 

AQRA DWAR L-EWROPA

Il-pubblikazzjonijiet dwar l-UE huma biss buttuna ‘l bogħod fuq il-websajt tal-EU Bookshop: www.bookshop.europa.eu

Informazzjoni u pubblikazzjonijiet dwar 
l-Unjoni Ewropea jistgħu jinkisbu f’Malta:

KUMMISSJONI EWROPEA

RAPPREŻENTANZA F’MALTA

Dar l-Ewropa

254, St Paul Street

VLT 1215

MALTA

Tel. +356 23425000

Email: comm-rep-mt@ec.europa.eu

IL-PARLAMENT EWROPEW

UFFIĊĊJU INFORMAZZJONI GĦAL 
MALTA

254, St Paul Street

VLT 1215

MALTA

Tel. +356 21235075

Email: epvalletta@europarl.europa.eu

Ir-rappreżentanzi u l-uffiċċji tal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament jinsabu f’kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni 
Ewropea għandha wkoll delegazzjonijiet f’partijiet oħra tad-dinja.
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