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"It-tibdil fil-klima u l-ambjent"

1. Proposta: Agrikoltura, produzzjoni tal-ikel, bijodiversità u ekosistemi, tniġġis

OBJETTIV: Produzzjoni tal-ikel sikura, sostenibbli, ġusta, responsabbli fir-rigward tal-klima u bi
prezzijiet raġonevoli, li tirrispetta l-prinċipji tas-sostenibbiltà u l-ambjent, li tissalvagwardja l-
bijodiversità u l-ekosistemi, filwaqt li tiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel:

Miżuri:

1. Jiġi enfasizzat il-kunċett tal-ekonomija ekoloġika u blu, billi jkunu promossi l-agrikoltura u s-sajd
effettivi u li jirrispettaw l-ambjent u l-klima fl-UE u fid-dinja, inkluża l-biedja organika kif ukoll
forom oħra ta' biedja innovattiva u sostenibbli, bħall-biedja vertikali, li jippermettu l-produzzjoni
ta' aktar ikel b'inqas input filwaqt li jitnaqqsu l-emissjonijiet u l-impatt ambjentali iżda xorta waħda
jiggarantixxu produttività għolja u sigurtà tal-ikel (Panel 3 – rakkomandazzjonijiet 1, 2 u 10;
Panel 2 – rakkomandazzjoni 4);

2. Jiġu diretti mill-ġdid is-sussidji u jissaħħu l-inċentivi għall-biedja organika u l-agrikoltura
sostenibbli li jikkonformaw ma' standards ambjentali ċari u jgħinu biex jintlaħqu l-għanijiet
klimatiċi globali (Panel 3 – rakkomandazzjonijiet 1 u 12);

3. Jiġu applikati l-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari fl-agrikoltura u jkunu promossi miżuri kontra l-ħela
tal-ikel (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma, il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi);

4. Jitnaqqas b'mod sinifikanti l-użu tal-pestiċidi u l-fertilizzanti kimiċi, f'konformità mal-miri eżistenti,
filwaqt li tiġi żgurata s-sigurtà tal-ikel, u tiġi appoġġata r-riċerka biex jiġu żviluppati alternattivi
aktar sostenibbli u bbażati fuq in-natura (Panel 3 – rakkomandazzjoni 10, dibattitu tal-Grupp ta'
Ħidma);

5. Tiġi introdotta ċertifikazzjoni tal-assorbimenti tal-karbonju, ibbażata fuq kontabbiltà tal-karbonju
robusta, soda u trasparenti (diskussjoni fil-Plenarja);

6. Jitwettqu aktar riċerka u innovazzjonijiet, inkluż fis-soluzzjonijiet teknoloġiċi fir-rigward tal-
produzzjoni sostenibbli, tar-reżistenza tal-pjanti u tal-biedja ta' preċiżjoni, u aktar komunikazzjoni,
sistemi konsultattivi, u taħriġ għall-bdiewa (Panel 3 – rakkomandazzjoni 10, dibattitu tal-Grupp ta'
Ħidma, diskussjoni fil-Plenarja);

7. Jiġi eliminat id-dumping soċjali u tissaħħaħ it-tranżizzjoni ġusta u ekoloġika lejn impjiegi aħjar fis-
settur agrikolu, b'kundizzjonijiet tas-sikurezza, tas-saħħa u tax-xogħol ta' kwalità għolja (dibattitu
tal-Grupp ta' Ħidma);

8. Jiġu indirizzati aspetti bħall-użu tal-plastik fil-kisi agrikolu u modi kif jitnaqqas il-konsum tal-ilma
fl-agrikoltura (il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi);

9. It-tnissil u l-produzzjoni tal-laħam jitwettqu b'mod meqjus, b'enfasi fuq it-trattament xieraq tal-
annimali u s-sostenibbiltà, bl-użu ta' miżuri bħal tikkettar ċar, standard għoli u regoli komuni għat-
trobbija u t-trasport tal-annimali, filwaqt li tissaħħaħ ir-rabta bejn it-tnissil u l-għalf (Panel 3 –
rakkomandazzjonijiet 16 u 30).

2. Proposta: Agrikoltura, produzzjoni tal-ikel, bijodiversità u ekosistemi, tniġġis

OBJETTIV: Il-protezzjoni u r-restawr tal-bijodiversità, il-pajsaġġ u l-oċeani, u l-eliminazzjoni tat-tniġġis:

Miżuri:
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1. Jinħolqu, jiġu restawrati, ġestiti aħjar u estiżi ż-żoni protetti – għall-konservazzjoni tal-
bijodiversità (rakkomandazzjoni FR, Panel 3 – rakkomandazzjoni 11);

2. Tiġi stabbilita sistema ta' koerċizzjoni u kumpens biex jiġi indirizzat it-tniġġis bl-applikazzjoni tal-
prinċipju ta' min iniġġes iħallas, li għandha tiġi inkorporata wkoll fil-miżuri ta' tassazzjoni, flimkien
ma' żieda fis-sensibilizzazzjoni u fl-inċentivi (Panel 3 – rakkomandazzjoni 32, rakkomandazzjoni FR,
diskussjoni fil-Plenarja);

3. Jissaħħaħ ir-rwol tal-muniċipalitajiet fl-ippjanar urban u l-kostruzzjoni ta' bini ġdid b'appoġġ għall-
infrastruttura ekoloġika blu, jiġi evitat u jitwaqqaf aktar issiġillar tal-ħamrija u jiddaħħal obbligu
ta' spazji ħodor għall-kostruzzjonijiet ġodda sabiex jiġu promossi l-bijodiversità u l-foresti urbani
(Panel 3 – rakkomandazzjoni 5, Panel 1 – rakkomandazzjoni 18, rakkomandazzjoni FR);

4. Jiġu protetti l-insetti, b'mod partikolari l-insetti indiġeni u dakkara, inkluż permezz tal-
protezzjoni kontra speċijiet invażivi u tal-infurzar aħjar tar-regolamenti eżistenti (Panel 1 –
rakkomandazzjoni 18);

5. Jingħata appoġġ għar-riforestazzjoni, l-afforestazzjoni, inklużi l-foresti li nqerdu bin-nirien, l-
infurzar ta' ġestjoni responsabbli tal-foresti u jiġi appoġġat l-użu aħjar tal-injam minflok
materjali oħra. Jiġu stabbiliti miri nazzjonali vinkolanti madwar l-Istati Membri tal-UE għar-
riforestazzjoni tas-siġar indiġeni u l-flora lokali, filwaqt li jitqiesu s-sitwazzjonijiet u l-
ispeċifiċitajiet nazzjonali differenti (Panel 3 – rakkomandazzjoni 14, Panel 1 –
rakkomandazzjoni 18);

6. Tiġi infurzata u estiża l-projbizzjoni tal-prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss (il-Pjattaforma
Diġitali Multilingwi);

7. Jiġu protetti s-sorsi tal-ilma u jkun missielet it-tniġġis tax-xmajjar u tal-oċeani, inkluż permezz
tar-riċerka u l-ġlieda kontra t-tniġġis mill-mikroplastik, kif ukoll ikun promoss tbaħħir
ekoloġiku bl-użu tal-aħjar teknoloġiji disponibbli u jiġu stabbiliti r-riċerka u l-finanzjament tal-
UE għal fjuwils u teknoloġiji marittimi alternattivi (il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi, dibattitu
tal-Grupp ta' Ħidma);

8. Jiġi limitat it-tniġġis tad-dawl (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma).

3. Proposta: Tibdil fil-klima, enerġija, trasport

OBJETTIV: It-tisħiħ tas-sigurtà tal-enerġija Ewropea, u l-kisba tal-indipendenza enerġetika tal-UE
filwaqt li tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta, u l-provvista ta' enerġija suffiċjenti, bi prezzijiet raġonevoli u
sostenibbli għall-Ewropej. L-indirizzar tat-tibdil fil-klima billi l-UE jkollha rwol ta' tmexxija globali fil-
politika dwar l-enerġija sostenibbli, u r-rispett tal-għanijiet klimatiċi globali:

Miżuri:

1. Titwettaq it-tranżizzjoni ekoloġika, u kull meta jkun possibbli din tingħata spinta, b'mod partikolari
permezz ta' aktar investimenti fl-enerġija rinnovabbli, sabiex titnaqqas id-dipendenza fuq l-
enerġija esterna, filwaqt li jiġi rikonoxxut ukoll ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-
tranżizzjoni ekoloġika (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

2. Jitqiesu, fi ħdan il-politiki tal-enerġija, l-implikazzjonijiet ġeopolitiċi u għas-sigurtà, inklużi d-
drittijiet tal-bniedem, l-aspett ekoloġiku u l-governanza tajba u l-istat tad-dritt, tal-fornituri kollha
tal-enerġija minn pajjiżi terzi (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);
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3. Titnaqqas id-dipendenza fuq l-importazzjonijiet taż-żejt u tal-gass permezz ta' proġetti ta'
effiċjenza enerġetika, jingħata appoġġ għal trasport pubbliku bi prezzijiet raġonevoli, network
ferrovjarju u tal-merkanzija b'veloċità għolja, issir espansjoni tal-provvista ta' enerġija nadifa u
rinnovabbli (Panel 4 – rakkomandazzjoni 2, Panel 1 – rakkomandazzjoni 10,
rakkomandazzjonijiet FR u DE);

4. Jittejbu l-kwalità u l-interkonnettività, tiġi żgurata l-manutenzjoni, u titwettaq trasformazzjoni tal-
infrastruttura elettrika u l-grilji elettriċi sabiex itejbu s-sikurezza u jippermettu t-tranżizzjoni lejn
sorsi ta' enerġija rinnovabbli (Panel 1 — rakkomandazzjoni 10, diskussjoni tal-Grupp ta' Ħidma);

5. Isir investiment f'teknoloġiji rinnovabbli għall-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, bħall-
produzzjoni u l-użu effiċjenti tal-idroġenu ekoloġiku, speċjalment f'setturi li fihom l-
elettrifikazzjoni hija diffiċli (Panel 3 – rakkomandazzjoni 31, dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

6. Isir investiment fl-esplorazzjoni ta' sorsi ġodda ta' enerġija u ħżin li jirrispettaw l-ambjent u,
sakemm jinstabu soluzzjonijiet tanġibbli, isir investiment addizzjonali f'soluzzjonijiet ottimali
eżistenti ta' produzzjoni u ħżin tal-enerġija (Panel 3 – rakkomandazzjonijiet 9 u 31);

7. Il-filtri tas-CO2 jsiru obbligatorji għall-impjanti tal-enerġija tal-fjuwils fossili, u tingħata għajnuna
finanzjarja lill-Istati Membri li m'għandhomx ir-riżorsi finanzjarji biex jimplimentaw l-obbligu tal-
filtri tas-CO2 (Panel 3 – rakkomandazzjoni 29);

8. Tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta, ikunu protetti l-ħaddiema u l-impjiegi, permezz ta' finanzjament
adegwat għat-tranżizzjoni u aktar riċerka, permezz tar-riforma tas-sistema tat-taxxa b'tassazzjoni
aktar ġusta u b'miżuri kontra l-frodi fiskali, u permezz tal-iżgurar ta' approċċ ta' governanza
inklużiv fit-tfassil tal-politika fil-livelli kollha (eż. miżuri ambizzjużi ta' taħriġ mill-ġdid/titjib tal-
ħiliet, protezzjoni soċjali b'saħħitha, iż-żamma tas-servizz pubbliku f'idejn l-Istat, is-salvagwardja
tar-regoli dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali) (diskussjoni fil-Plenarja, dibattitu tal-Grupp
ta' Ħidma, il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi);

9. Jiġi introdott pakkett ta' investiment għal teknoloġiji u innovazzjonijiet li jirrispettaw il-klima, li
għandu jiġi ffinanzjat permezz ta' dazji fuq l-importazzjoni relatati mal-klima u imposti ta'
aġġustament tal-karbonju relatati mal-klima (rakkomandazzjoni DE);

10. Wara perjodu ta' tranżizzjoni, il-fjuwils fossili m'għandhomx jibqgħu jiġu ssussidjati u m'għandu
jkun hemm ebda finanzjament għall-infrastruttura tal-gass tradizzjonali (dibattitu tal-Grupp ta'
Ħidma);

11. Jiżdied ir-rwol ta' tmexxija tal-UE u l-UE tieħu rwol u responsabbiltà aktar b'saħħithom biex jiġu
promossi azzjoni klimatika ambizzjuża u tranżizzjoni ġusta, u jingħata appoġġ biex jiġu indirizzati
t-telf u d-danni fil-qafas internazzjonali, fejn in-Nazzjonijiet Uniti għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-
azzjoni (rakkomandazzjoni NL, dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma).

4. Proposta: Tibdil fil-klima, enerġija, trasport

OBJETTIV: Li tiġi pprovduta infrastruttura ta' kwalità għolja, moderna, ekoloġika u sikura, li tiżgura l-
konnettività, inkluża dik tar-reġjuni rurali u insulari, b'mod partikolari permezz tat-trasport pubbliku
bi prezz raġonevoli:

Miżuri:

1. Jingħata appoġġ lit-trasport pubbliku u jiġi żviluppat network Ewropew tat-trasport pubbliku
speċjalment fir-reġjuni rurali u insulari, li jkun effiċjenti, affidabbli u bi prezzijiet raġonevoli,
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b'inċentivi addizzjonali għall-użu tat-trasport pubbliku (Panel 3 – rakkomandazzjoni 36, Panel 4 –
rakkomandazzjoni 2);

2. Isir investiment f'ferroviji b'veloċità għolja u ta' billejl, u jitwaqqaf standard uniku ta' teknoloġija
ferrovjarja ekoloġika fl-Ewropa, biex jipprovdi alternattiva kredibbli u tiġi ffaċilitata l-possibbiltà li
t-titjiriet fuq distanzi qosra jiġu sostitwiti u skoraġġiti (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma, il-Pjattaforma
Diġitali Multilingwi);

3. Jiġi promoss ix-xiri, filwaqt li titqies l-aċċessibbiltà ekonomika tal-unitajiet domestiċi, u jiġi
promoss l-użu (kondiviż) tal-vetturi elettriċi li jikkonformaw ma' standards tajbin rigward il-ħajja
tal-batterija, kif ukoll isiru investimenti fl-infrastruttura tal-iċċarġjar meħtieġa, u investimenti fl-
iżvilupp ta' teknoloġiji oħra li ma jniġġsux għal dawk il-vetturi li huwa diffiċli li jiġu elettrifikati
(Panel 3 – rakkomandazzjoni 38);

4. Tiġi żviluppata konnettività tal-internet b'veloċità għolja u tan-network mobbli fir-reġjuni rurali u
insulari (Panel 3 – rakkomandazzjoni 36);

5. Tissaħħaħ l-infrastruttura tat-trasport eżistenti minn perspettiva ekoloġika (Panel 3 –
rakkomandazzjoni 37);

6. Jiddaħħal obbligu ta' programmi ta' żvilupp urban għal bliet aktar ekoloġiċi b'livelli ta' emissjonijiet
aktar baxxi, b'żoni dedikati mingħajr karozzi fil-bliet, mingħajr ma ssir ħsara liż-żoni kummerċjali
(Panel 3 – rakkomandazzjoni 6);

7. Tissaħħaħ l-infrastruttura għar-roti, u jingħataw aktar drittijiet u protezzjoni legali msaħħa lil min
juża r-roti u lill-persuni bil-mixi inkluż f'każ ta' inċidenti ma' vetturi motorizzati, filwaqt li tiġi
garantita s-sikurezza fit-toroq u jiġi pprovdut taħriġ dwar il-kodiċi stradali (Panel 3 –
rakkomandazzjoni 4);

8. Jiġi regolat il-mining tal-kriptovaluti, li qed juża ammont enormi ta' elettriku (il-Pjattaforma Diġitali
Multilingwi).

5. Proposta: Il-konsum, l-imballaġġ u l-produzzjoni sostenibbli

OBJETTIV: Titjib tal-użu u l-ġestjoni tal-materjali fl-UE sabiex issir aktar ċirkolari, aktar awtonoma u
inqas dipendenti. Il-bini ta' ekonomija ċirkolari bil-promozzjoni ta' prodotti u produzzjoni sostenibbli
tal-UE. L-iżgurar li l-prodotti kollha mqiegħda fis-suq tal-UE jikkonformaw ma' standards ambjentali
komuni tal-UE:

Miżuri:

1. Standards ta' produzzjoni aktar stretti u armonizzati fl-UE u sistema ta' tikkettar trasparenti għall-
prodotti kollha mibjugħa fis-suq tal-UE fir-rigward tal-impronta tas-sostenibbiltà/l-impronta
ambjentali tagħhom, kif ukoll il-lonġevità, bl-użu ta' kodiċi QR u punteġġ ekoloġiku, jew il-
Passaport Diġitali tal-Prodotti (Panel 3 – rakkomandazzjonijiet 8, 13, 20 u 21, Panel 1 –
rakkomandazzjoni 16, Panel 4 – rakkomandazzjoni 13);

2. Jitwettaq rieżami tal-ktajjen tal-provvista globali, inkluż fil-produzzjoni agrikola, sabiex titnaqqas
id-dipendenza tal-UE u jitqassru l-ktajjen (il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi);

3. Jiġi evitat aktar skart billi jiġu stabbiliti objettivi ta' prevenzjoni u użu mill-ġdid u billi jiġu stabbiliti
standards tal-kwalità għas-sistemi ta' separazzjoni tal-iskart (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma,
rakkomandazzjoni FR);
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4. Jiġu eliminati gradwalment il-forom mhux sostenibbli tal-imballaġġ, jiġi regolat l-imballaġġ li ma
jagħmilx ħsara lill-ambjent, u jiġi evitat il-ħela tal-materjal fl-imballaġġ, permezz ta' inċentivi u
penali finanzjarji, u l-investiment fir-riċerka dwar alternattivi (Panel 3 – rakkomandazzjonijiet 15
u 25, Panel 1 – rakkomandazzjoni 12, Panel 4 – rakkomandazzjoni 16);

5. Tiġi introdotta skema ta' kapparra u ritorn għall-imballaġġ u standards avvanzati għall-kontejners
(Panel 3 – rakkomandazzjonijiet 22 u 23, il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi);

6. Titnieda pjattaforma ta' għarfien tal-UE dwar kif jiġi żgurat użu fit-tul u sostenibbli u kif il-prodotti
"jissewwew", inkluż l-informazzjoni disponibbli mill-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi (Panel 3 —
rakkomandazzjoni 20);

7. Jiġu introdotti miżuri biex tiġi indirizzata l-obsolexxenza bikrija jew prematura (inkluża dik
programmata), jiġu żgurati garanziji itwal, jiġi promoss id-dritt għat-tiswija, u tiġi żgurata d-
disponibbiltà ta' spare parts kompatibbli (Panel 3 – rakkomandazzjoni 20,
rakkomandazzjonijiet FR u DE, Panel 1 – rakkomandazzjoni 14);

8. Jitwaqqaf suq tal-materja prima sekondarja, anke billi jitqiesu r-rekwiżiti għall-perċentwali tal-
kontenut riċiklat u jiġi mħeġġeġ l-użu inqas tal-materja prima (diskussjoni tal-Grupp ta' Ħidma);

9. Tiġi implimentata malajr strateġija ambizzjuża għat-tessuti sostenibbli u jiġi stabbilit mekkaniżmu
li jiżgura li l-konsumaturi jistgħu jkunu konxji li l-prodott jissodisfa l-kriterji ta' sostenibbiltà
(Panel 3 – rakkomandazzjoni 28, dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

10. Jittieħdu azzjonijiet tal-UE li jippermettu u jinċentivaw lill-konsumaturi jużaw il-prodotti aktar fit-
tul (Panel 3 – rakkomandazzjoni 20);

11. Jiżdiedu l-istandards ambjentali, u tiġi infurzta l-konformità, b'rabta mal-esportazzjoni tal-iskart
kemm fl-UE kif ukoll lejn pajjiżi terzi (Panel 4 – rakkomandazzjoni 15, il-Pjattaforma Diġitali
Multilingwi);

12. Jiġu introdotti miżuri biex jiġi limitat ir-reklamar ta' prodotti li jagħmlu ħsara lill-ambjent,
tiddaħħal dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà obbligatorja għall-prodotti li huma
partikolarment ta' ħsara għall-ambjent (Panel 3 – rakkomandazzjoni 22);

13. Standards aktar stretti tal-manifattura u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti fil-produzzjoni u fil-katina
kollha tal-valur (Panel 3 – rakkomandazzjoni 21).

6. Proposta: Informazzjoni, sensibilizzazzjoni, djalogu u stil ta' ħajja

OBJETTIV: It-trawwim ta' għarfien, sensibilizzazzjoni, edukazzjoni, u djalogu dwar l-ambjent, it-tibdil
fil-klima, l-użu tal-enerġija u s-sostenibbiltà:

Miżuri:

1. Tinħoloq pjattaforma interattiva li fiha l-informazzjoni tkun ġiet verifikata, b'informazzjoni
ambjentali xjentifika diversa u aġġornata regolarment (Panel 3 – rakkomandazzjoni 33);

2. Jiġu appoġġati kampanji ta' informazzjoni dwar l-ekosensibilizzazzjoni, inkluża kampanja fit-tul tal-
UE għal konsum u stil ta' ħajja sostenibbli (rakkomandazzjonijiet DE, NL u FR, Panel 3 –
rakkomandazzjoni 7);

3. Jiġu promossi u ffaċilitati d-djalogu u l-konsultazzjonijiet bejn il-livelli kollha tal-proċess
deċiżjonali, speċjalment maż-żgħażagħ fil-livell lokali (rakkomandazzjonijiet DE, NL u FR, Panel 3 –
rakkomandazzjonijiet 27 u 35, diskussjoni fil-Plenarja);
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4. L-UE tiżviluppa, bl-għajnuna tal-Istati Membri, karta Ewropea komuni għal kwistjonijiet ambjentali
u li trawwem sensibilizzazzjoni ambjentali fost iċ-ċittadini kollha (Panel 3 – rakkomandazzjoni 7);

5. Jingħataw korsijiet edukattivi u materjal ta' tagħlim għal kulħadd, sabiex jiżdied l-għarfien dwar il-
klima u s-sostenibbiltà u biex jiġi ffaċilitat it-tagħlim tul il-ħajja dwar suġġetti ambjentali (Panel 1
– rakkomandazzjonijiet 15 u 35, Panel 3 – rakkomandazzjoni 24, dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

6. Il-produzzjoni tal-ikel u l-protezzjoni tal-bijodiversità jiġu inklużi bħala parti mill-edukazzjoni,
inkluż il-vantaġġ tal-ikel mhux ipproċessat fuq dak ipproċessat, u jiġu promossi l-ġonna fl-iskejjel,
jiġu ssussidjati proġetti ta' ġonna urbani u tal-biedja vertikali.  Il-bijodiversità titqies li ssir suġġett
obbligatorju fl-iskejjel u jiżdied l-għarfien dwar il-bijodiversità bl-użu ta' kampanji medjatiċi u
"kompetizzjonijiet" inċentivati fl-UE kollha (kompetizzjonijiet fuq skala komunitarja lokali)
(Panel 3 – rakkomandazzjoni 5, Panel 1 – rakkomandazzjoni 18);

7. Jissaħħu ir-rwol u l-azzjoni tal-UE fil-qasam tal-ambjent u l-edukazzjoni, billi tiġi estiża l-
kompetenza tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni, fil-qasam tat-tibdil fil-klima u l-ambjent, u billi jiġi
estiż l-użu ta' proċess deċiżjonali b'maġġoranza kwalifikata dwar suġġetti identifikati bħala ta'
"interess Ewropew", bħall-ambjent (rakkomandazzjonijiet NL u FR);

8. Tiġi promossa dieta bbażata fuq il-pjanti għal raġunijiet ta' protezzjoni tal-klima u konservazzjoni
tal-ambjent (il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi).
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"Saħħa"

7. Proposta – Ikel tajjeb għas-saħħa u stil ta' ħajja san1

OBJETTIV: Li jiġi żgurat li l-Ewropej kollha jkollhom aċċess għal edukazzjoni dwar l-ikel tajjeb għas-
saħħa u aċċess għal ikel tajjeb għas-saħħa u għal but kulħadd, bħala pedament għal stil ta' ħajja san,
b'mod partikolari billi:

Miżuri:

1. Jiġu stabbiliti standards minimi għall-kwalità tal-ikel, kif ukoll it-traċċabbiltà tal-ikel, inkluż billi l-
użu tal-antibijotiċi u mediċini oħra tal-annimali jiġi limitat għal dak li huwa assolutament meħtieġ
għall-protezzjoni tas-saħħa u l-benesseri tal-annimali minflok l-użu preventiv u billi jiġi żgurat li l-
kontrolli jsiru aktar stretti f'dak ir-rigward [#23, #17];

2. In-nies jingħataw edukazzjoni dwar drawwiet sani sa minn età bikrija u jiġu mħeġġa jagħmlu
għażliet sikuri u favur is-saħħa, permezz tal-intaxxar ta' ikel ipproċessat mhux tajjeb għas-saħħa u
billi l-informazzjoni dwar il-proprjetajiet tal-ikel b'rabta mas-saħħa ssir faċilment disponibbli; għal
dak il-għan, tiġi stabbilita sistema ta' evalwazzjoni madwar l-Ewropa kollha għall-ikel ipproċessat
ibbażata fuq għarfien espert xjentifiku u indipendenti, u tikketta li tkopri l-użu ta' sustanzi
ormonali u interferenti endokrinali fil-produzzjoni tal-ikel. F'dan ir-rigward, jiġu rinfurzati l-
monitoraġġ u l-infurzar tar-regoli eżistenti u jiġi kkunsidrat li dawn jissaħħu [#18, #19, Grupp ta'
Ħidma];

3. Jiġi mħeġġeġ id-djalogu mal-atturi tal-katina alimentari mill-produzzjoni sal-bejgħ għar-
responsabbiltà soċjali korporattiva fir-rigward tal-ikel tajjeb għas-saħħa [#19, Grupp ta' Ħidma];

4. Jingħata appoġġ fil-livell tal-UE għall-forniment ta' ikel tajjeb għas-saħħa, varjat u bi prezzijiet
raġonevoli fi stabbilimenti għas-servizz tal-pubbliku, bħal canteens tal-iskola, sptarijiet, jew djar
tal-kura, inkluż permezz ta' finanzjament speċifiku [#3, Plenarja, Grupp ta' Ħidma];

5. Isir investiment fir-riċerka dwar l-impatt tal-użu tal-antibijotiċi u l-effetti tas-sustanzi ormonali u
tal-interferenti endokrinali fuq is-saħħa tal-bniedem [#17, #18].

8. Proposta – Tisħiħ tas-sistema tal-kura tas-saħħa3

OBJETTIV:  Li jissaħħu r-reżiljenza u l-kwalità tas-sistemi tal-kura tas-saħħa tagħna, b'mod partikolari
billi:

Miżuri:

1. Jinħoloq spazju Ewropew tad-data dwar is-saħħa, li jiffaċilita l-iskambju ta' data dwar is-saħħa; ir-
rekords mediċi individwali jistgħu jsiru disponibbli – fuq bażi volontarja – permezz ta' passaport
tas-saħħa elettroniku individwali tal-UE, f'konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data
[#41, Grupp ta' Ħidma];

2. Jinħolqu kundizzjonijiet tax-xogħol adegwati, b'mod partikolari permezz ta' negozjar kollettiv
aktar b'saħħtu, inkluż f'termini ta' pagi u arranġamenti tax-xogħol, u armonizzazzjoni tal-

1 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: #3, #17, #18 u #19.
2 # = Rakkomandazzjoni tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej.
3 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: #39, #40, #41, #42, #43,
NL 1, NL 2 u #51.
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istandards ta' taħriġ u ta' ċertifikazzjoni għall-professjonisti tas-saħħa; għandhom jiġu żviluppati
programmi ta' networking u ta' skambju bħal Erasmus għal skejjel mediċi, li jikkontribwixxu b'mod
partikolari għall-iżvilupp tal-ħiliet. Sabiex tiġi żgurata ż-żamma tat-talent, l-għarfien u l-esperjenzi
ta' ħidma tal-professjonisti żgħażagħ, jeħtieġ li jiġu stabbiliti programmi ta' skambju tal-UE biex
jimmotivaw l-aħjar imħuħ tagħna fix-Xjenzi tal-Ħajja biex ma jkunx hemm eżodu lejn pajjiżi terzi
[#39, Grupp ta' Ħidma];

3. Tiġi żgurata l-awtonomija strateġika fil-livell tal-UE sabiex tiġi evitata d-dipendenza fuq pajjiżi terzi
[NL 2]4 fir-rigward tal-mediċini (b'mod partikolari l-ingredjenti attivi) u l-apparat mediku (inkluża
l-materja prima); b'mod partikolari, għandha tiġi stabbilita lista ta' mediċini u trattamenti
essenzjali u ta' prijorità, iżda wkoll innovattivi (bħas-soluzzjonijiet tal-bijoteknoloġija) fil-livell tal-
UE, abbażi tal-aġenziji Ewropej eżistenti u tal-HERA, biex tiġi ggarantita d-disponibbiltà tagħhom
għaċ-ċittadini. Jitqies li tiġi organizzata kumulazzjoni ta' riżerva strateġika kkoordinata madwar l-
UE. Sabiex tinkiseb l-azzjoni kkoordinata meħtieġa fuq terminu twil fil-livell tal-Unjoni, inklużi s-
saħħa u l-kura tas-saħħa fost l-kompetenzi kondiviżi bejn l-UE u l-Istati Membri tal-UE, jiġi
emendat l-Artikolu 4 tat-TFUE [#40, #49, Plenarja, Grupp ta' Ħidma];

4. Jiġu żviluppati, ikkoordinati u ffinanzjati aktar programmi ta' riċerka u innovazzjoni eżistenti dwar
is-saħħa mingħajr ma jiġu mminati programmi oħra relatati mas-saħħa, inkluż għan-Networks
Ewropej ta' Referenza peress li dawn jikkostitwixxu l-bażi tal-iżvilupp ta' networks ta' kura medika
għal trattamenti speċjalizzati u kumplessi ħafna [#42, #43, Grupp ta' Ħidma];

5. Isir investiment fis-sistemi tas-saħħa, b'mod partikolari fl-infrastruttura u fis-saħħa diġitali
pubblika u mingħajr skop ta' qligħ u jiġi żgurat li l-fornituri tal-kura tas-saħħa jirrispettaw il-
prinċipji ta' aċċessibbiltà sħiħa, inkluż ekonomika, u ta' kwalità tas-servizzi, u b'hekk jiġi żgurat li
r-riżorsi ma jintużawx minn operaturi tas-saħħa orjentati lejn il-profitt mingħajr wisq
kunsiderazzjoni għall-interess ġenerali [#51, Grupp ta' Ħidma];

6. Jinħarġu rakkomandazzjonijiet b'saħħithom lill-Istati Membri biex jinvestu f'sistemi tas-saħħa
effettivi, aċċessibbli, bi prezzijiet raġonevoli, ta' kwalità għolja u reżiljenti, b'mod partikolari fil-
kuntest tas-Semestru Ewropew. L-impatt tal-gwerra fl-Ukrajna fuq is-saħħa pubblika juri l-ħtieġa
li jiġu żviluppati aktar sistemi tas-sistema tas-saħħa reżiljenti u mekkaniżmi ta' solidarjetà [#51,
Grupp ta' Ħidma].

9. Proposta – Fehim usa' tas-saħħa5

OBJETTIV: Li jiġi adottat approċċ olistiku għas-saħħa, li jindirizza, lil hinn mill-mard u mill-kura, il-
litteriżmu u l-prevenzjoni tas-saħħa, u jrawwem fehim kondiviż tal-isfidi ffaċċjati minn persuni morda
jew b'diżabbiltà, skont l-approċċ "saħħa waħda" li għandu jiġi enfasizzat bħala prinċipju orizzontali u
fundamentali li jinkludi l-politiki kollha tal-UE.

Miżuri:

1. Jitjiebu l-fehim tal-kwistjonijiet tas-saħħa mentali u l-modi kif jiġu indirizzati, inkluż mit-tfulija
bikrija u d-dijanjostika bikrija, abbażi tal-prattiki tajbin żviluppati madwar l-UE, li għandhom ikunu
faċilment aċċessibbli permezz tal-Portal tal-Aħjar Prattika tas-Saħħa Pubblika. Biex titqajjem
sensibilizzazzjoni, l-istituzzjonijiet tal-UE u l-partijiet ikkonċernati rilevanti għandhom jorganizzaw
avvenimenti ta' skambju tal-aħjar prattiki u jgħinu lill-membri tagħhom ixerrduhom fil-
kostitwenzi tagħhom stess. Għandu jiġi żviluppat Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar is-saħħa mentali, li

4 Rakkomandazzjoni tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali.
5 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: #44, #45, #46, #47 u #50
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jipprovdi Strateġija dwar is-Saħħa Mentali fit-tul, inkluż dwar ir-riċerka u jindirizza wkoll il-
kwistjoni tad-disponibbiltà tal-professjonisti, inkluż għall-minorenni u l-istabbiliment fil-futur
qarib ta' Sena Ewropea ddedikata għas-Saħħa Mentali [#44, #47, Grupp ta' Ħidma];

2. Jiġi żviluppat fil-livell tal-UE programm edukattiv standard dwar stili ta' ħajja sani, li jkopri wkoll
l-edukazzjoni sesswali. Dan għandu jinkludi wkoll azzjonijiet immirati kemm lejn stil ta' ħajja san
kif ukoll lejn il-ħarsien tal-ambjent u kif dawn jistgħu jgħinu fil-prevenzjoni ta' ħafna mard, bħal
pereżempju l-użu tar-rota bħala mezz san għall-mobbiltà ta' kuljum. Ikun disponibbli bla ħlas
għall-Istati Membri u għall-iskejjel biex jużawh fil-kurrikuli tagħhom, skont kif ikun xieraq.
Programm bħal dan jindirizza l-isterjotipi dwar persuni morda jew b'diżabbiltà [#46, Grupp ta'
Ħidma];

3. Jiġu żviluppati korsijiet tal-ewwel għajnuna – b'komponent prattiku – li jkunu disponibbli għaċ-
ċittadini kollha bla ħlas u jiġu kkunsidrati korsijiet regolari bħala prattika standard għall-istudenti
u fil-postijiet tax-xogħol. Għandu jkun hemm ukoll numru minimu ta' defibrillaturi disponibbli fil-
postijiet pubbliċi fl-Istati Membri kollha [#50];

4. Tiġi estiża l-inizjattiva tal-ġimgħa tas-saħħa, li ssir madwar l-UE kollha fl-istess ġimgħa, li matulha
jiġu koperti u diskussi l-kwistjonijiet kollha tas-saħħa. Jiġu kkunsidrati wkoll inizjattivi tas-sena
tas-saħħa, bis-sena tas-saħħa mentali tkun l-ewwel waħda [#44, Grupp ta' Ħidma];

5. Il-prodotti ta' kontraċezzjoni ormonali użati għal raġunijiet mediċi, bħal fil-każijiet ta'
fibromijalġija u endometrijożi, kif ukoll il-prodotti sanitarji tan-nisa jiġu rikonoxxuti bħala
trattament mediku regolari f'termini ta' tassazzjoni. Jiġi żgurat li l-individwi kollha li jbatu minn
problemi ta' infertilità jkollhom aċċess għat-trattamenti tar-riproduzzjoni [#45, Grupp ta' Ħidma].

10. Proposta – Aċċess ugwali għas-saħħa għal kulħadd6

OBJETTIV: Li jiġi stabbilit "dritt għas-saħħa" billi jiġi ggarantit li l-Ewropej kollha jkollhom aċċess ugwali
u universali għal kura tas-saħħa li tkun għal but kulħadd, preventiva, kurattiva u ta' kwalità.

Miżuri:

1. Jiġu stabbiliti standards minimi komuni għall-kura tas-saħħa fil-livell tal-UE, li jkopru wkoll il-
prevenzjoni u l-aċċessibbiltà kif ukoll l-prossimità tal-kura u joffru appoġġ għall-kisba ta' dawn l-
istandards [#39, Grupp ta' Ħidma];

2. Tiġi rikonoxxuta l-ħtieġa li jitqiesu bis-sħiħ il-prinċipju tas-sussidjarjetà u r-rwol ewlieni tal-atturi
lokali, reġjonali u nazzjonali fil-kwistjoni tas-saħħa [NL 3], u jiġi żgurat li jkun hemm kapaċità ta'
azzjoni fil-livell tal-UE meta d-dritt għas-saħħa jkun indirizzat bl-aħjar mod fit-tali livell. Ikun
possibbli teħid ta' deċiżjonijiet b'pass aktar mgħaġġel u b'saħħtu dwar suġġetti ewlenin u tittejjeb
l-effettività tal-governanza Ewropea favur l-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea tas-Saħħa (bħal
pereżempju fil-każ ta' pandemija jew ta' mard rari) [#49, FR objettiv11, il-Pjattaforma Diġitali];

3. Tissaħħaħ l-Unjoni Ewropea tas-Saħħa bl-użu tal-potenzjal sħiħ tal-qafas attwali u s-saħħa u l-
kura tas-saħħa jiġu inklużi fost l-kompetenzi kondiviżi bejn l-UE u l-Istati Membri tal-UE billi jiġi
emendat l-Artikolu 4 tat-TFUE [#49, FR objettiv11, il-Pjattaforma Diġitali, Grupp ta' Ħidma]7;

4. Jiġi żgurat li kulħadd ikollu aċċess għat-trattamenti eżistenti, tkun fejn tkun l-ewwel darba li jkunu
disponibbli fl-UE; għal dak il-għan, tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni transfruntiera, b'mod partikolari

6 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: #39, #40, #45, #48, #49,
#50, #51, FR bidla8, FR objettiv11, NL 2, NL 3.
7 Ir-rakkomandazzjonijiet tal-panel taċ-ċittadini Netherlandiż huma differenti mir-rakkomandazzjonijiet tal-panel
taċ-ċittadini Ewropej, u jiddikjaraw li s-saħħa u l-kura tas-saħħa għandhom ikunu primarjament responsabbiltà
nazzjonali [NL 3].
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dwar il-mard rari, il-kanċer, il-mard kardjovaskulari u trattamenti speċjalizzati ħafna, bħat-
trapjanti tal-organi u trattamenti ta' ħruq serju. Għandu jiġi stabbilit network Ewropew għad-
donazzjonijiet tat-trapjanti u tal-organi għall-benefiċċju tal-pazjenti Ewropej kollha li jeħtieġu
trapjant [Plenarja u Grupp ta' Ħidma];

5. Jiġi żgurat li l-kura tkun bi prezzijiet raġonevoli, permezz ta' investiment aktar b'saħħtu fil-kura
tas-saħħa, b'mod partikolari tal-kura dentali inkluż il-profilassi u jiġi żgurat li l-kura dentali tkun
bi prezzijiet raġonevoli għal kulħadd fi żmien 15 sa 20 sena [#48, Grupp ta' Ħidma];

6. Jiġi żgurat li t-trattamenti u l-mediċini madwar l-UE jkunu ta' kwalità ugwali u ta' spiża lokali
ġusta, inkluż billi tiġi indirizzata l-frammentazzjoni eżistenti tas-Suq Intern [#40, NL 3, Grupp ta'
Ħidma, Plenarja];

7. Issir ġlieda kontra l-faqar fis-saħħa billi tiġi mħeġġa l-kura dentali mingħajr ħlas għat-tfal, għall-
gruppi b'introjtu baxx u għal gruppi vulnerabbli oħra, bħal pereżempju l-persuni b'diżabbiltà. Jiġi
kkunsidrat ukoll l-impatt tal-akkomodazzjoni ta' kwalità baxxa fuq is-saħħa [#48, Grupp ta'
Ħidma];

8. Titqies id-dimensjoni internazzjonali tas-saħħa u jiġi rikonoxxut li l-mediċini għandhom ikunu
disponibbli universalment, inkluż f'pajjiżi ifqar [NL 2].
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"Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi"

Introduzzjoni
Qed ngħixu fi żminijiet straordinarji u l-UE se tiġi ġġudikata fuq l-isforzi tagħha biex toħroġ mill-kriżijiet
attwali aktar b'saħħitha, b'mudell ta' tkabbir aktar sostenibbli, inklużiv, kompetittiv u reżiljenti. L-invażjoni
tal-Ukrajna mir-Russja u l-pandemija tal-COVID-19 biddlu d-dehra tal-UE. Il-Konferenza se jkollha bżonn
tindirizza wkoll il-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi ta' din il-gwerra f'kuntest diġà problematiku ħafna wara
l-pandemija. Fl-istess ħin, it-tibdil fil-klima għadu jirrappreżenta theddida kontinwa għall-umanità u se
jkollu impatt drammatiku fuq l-ekonomija u fuq is-soċjetajiet tagħna. Mir-rakkomandazzjonijiet li waslu,
huwa ċar li ċ-ċittadini qed jitolbu azzjoni tal-UE aktar b'saħħitha. L-isfidi transnazzjonali pendenti, bħall-
inugwaljanzi, il-kompetittività, is-saħħa, it-tibdil fil-klima, il-migrazzjoni, id-diġitalizzazzjoni jew it-
tassazzjoni ġusta jitolbu soluzzjonijiet Ewropej xierqa. Mir-rakkomandazzjonijiet u mid-diskussjonijiet,
ħareġ ċar ukoll li neħtieġu strateġija komprensiva biex niżguraw benesseri aħjar għaċ-ċittadini Ewropej fl-
aspetti differenti ta' ħajjithom. Xi elementi ta' din l-istrateġija jistgħu jinstabu f'politiki diġà eżistenti u
jistgħu jinkisbu billi jsir użu sħiħ mill-qafas istituzzjonali eżistenti fil-livell Ewropew u nazzjonali; oħrajn se
jeħtieġu politiki ġodda u, f'xi każijiet, bidliet fit-trattati. Madankollu, il-politiki l-ġodda u l-bidliet fit-trattati
għandhom jitqiesu bħala mezzi biex jinkiseb benesseri aħjar u mhux bħala għanijiet fihom infushom.
Huwa kemm possibbli kif ukoll meħtieġ li l-UE tissawwar mill-ġdid b'mod li jiggarantixxi l-awtonomija
strateġika, it-tkabbir sostenibbli, it-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol tagħha u l-progress tal-
bniedem, mingħajr ma niżvujtaw u neqirdu l-pjaneta tagħna fil-qafas ta' Kuntratt Soċjali mġedded. Dawn
ir-rakkomandazzjonijiet huma maħsuba biex jintlaħqu dawn l-għanijiet. Il-proposti ta' hawn taħt
għandhom jinqraw filwaqt li jitqies li ċ-ċittadini madwar l-Ewropa kollha fformulaw diversità ta' fehmiet u
rakkomandazzjonijiet. Hija din id-diversità ta' fehmiet li hija waħda mill-qawwiet uniċi tal-Ewropa.

11. Proposta: Tkabbir sostenibbli u innovazzjoni8

OBJETTIV: Nipproponu li l-UE tappoġġa l-bidla favur mudell ta' tkabbir sostenibbli u reżiljenti, li jqis bis-
sħiħ it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali b'dimensjoni soċjali b'saħħitha fis-Semestru Ewropew, u li
jagħti s-setgħa liċ-ċittadini, lit-trade unions u lin-negozji. L-indikaturi makroekonomiċi konvenzjonali u
l-PDG jistgħu jiġu kkomplementati b'indikaturi ġodda sabiex jiġu indirizzati l-prijoritajiet Ewropej il-
ġodda bħall-Patt Ekoloġiku Ewropew jew il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u biex jirriflettu aħjar
it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u l-benesseri tan-nies. Dan l-objettiv jista' jintlaħaq permezz ta':

Miżuri:
1. Jiġu promossi proċessi tal-produzzjoni aktar ekoloġiċi minn kumpaniji u jingħata appoġġ għall-

kumpaniji biex jidentifikaw l-aħjar soluzzjonijiet u jipprovdu inċentivi pożittivi u negattivi (ECP 11
u 12) u billi jżidu l-produzzjoni u l-konsum lokali (diskussjonijiet);

2. Issir ħidma lejn ekonomija aktar sostenibbli u ċirkolari billi tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-
obsolexxenza ppjanata u jiġi żgurat id-dritt ta' tiswija (ECP 14);

8 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini
Ewropej: 9, 10, 11, 12 u 14; in-Netherlands: 1; l-Italja: 1.1; il-Litwanja: 3 u 8.
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3. Jitwettaq rieżami tal-governanza ekonomika tal-UE u s-Semestru Ewropew sabiex jiġi żgurat li t-
tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, il-ġustizzja soċjali u l-progress soċjali jimxu id f'id mal-
kompetittività ekonomika, mingħajr ma tiġi injorata n-natura ekonomika u fiskali tas-Semestru
Ewropew. Barra minn hekk, hemm bżonn li s-sħab soċjali u l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu
involuti aktar fl-implimentazzjoni tas-Semestru Ewropew sabiex jittejbu l-applikazzjoni u r-
responsabbiltà tiegħu (pjattaforma online, diskussjonijiet);

4. Jiġi indirizzat l-użu tal-imballaġġi u tal-kontenituri tal-plastik li jintużaw darba biss (ECP 12);
5. L-espansjoni tal-użu tat-teknoloġija Ewropea u li din issir alternattiva fattibbli għat-teknoloġija

barranija (diskussjonijiet);
6. Tiġi promossa r-riċerka dwar materjali u teknoloġiji ġodda, kif ukoll l-użu innovattiv ta' materjali

eżistenti, filwaqt li jiġi żgurat li l-isforzi tar-riċerka ma jkunux idduplikati (ECP 9, NL 1);
7. Jiġu indirizzati s-sostenibbiltà, l-aċċessibbiltà, anki ta' natura ekonomika, tal-enerġija,

b'kunsiderazzjoni tal-faqar enerġetiku u d-dipendenza minn Stati mhux tal-UE, billi jiżdied is-
sehem ta' enerġija minn sorsi sostenibbli (ECP 10, LT 3, IT 1.1);

8. Titqajjem sensibilizzazzjoni kemm fost il-kumpaniji kif ukoll fost iċ-ċittadini, dwar kif iġibu ruħhom
b'mod aktar sostenibbli u jiggarantixxu tranżizzjoni ġusta, abbażi tad-djalogu soċjali u l-impjiegi
ta' kwalità (ECP 12 u pjattaforma online);

9. Jiġu inklużi standards soċjali, tax-xogħol u tas-saħħa ambizzjużi, inkluż is-saħħa u s-sikurezza
okkupazzjonali, fil-ftehimiet kummerċjali l-ġodda tal-UE (LT 8).

12. Proposta: Tisħiħ tal-kompetittività tal-UE u approfondiment ulterjuri tas-Suq Uniku9

OBJETTIV: Nipproponu t-tisħiħ tal-kompetittività u r-reżiljenza tal-ekonomija, tas-suq uniku, u tal-
industrija tal-Unjoni Ewropea u l-indirizzar tad-dipendenzi strateġiċi. Jeħtieġ li nippromwovu kultura
imprenditorjali fl-UE, li fiha n-negozji innovattivi ta' kull daqs, u b'mod partikolari l-intrapriżi mikro,
żgħar u ta' daqs medju (MSMEs), kif ukoll in-negozji l-ġodda (start-ups) ikunu mħeġġa u jistgħu jirnexxu
sabiex jikkontribwixxu għal soċjetajiet aktar reżiljenti u li fihom ikun hemm koeżjoni. Hemm bżonn ta'
ekonomija tas-suq b'saħħitha li tiffunzjona sabiex tiffaċilita l-viżjoni ta' Ewropa aktar soċjali. Dan l-
objettiv jista' jintlaħaq permezz ta':

Miżuri:
1. Tiġi żviluppata viżjoni ċara għall-ekonomija Ewropea u jintlaħqu l-punti b'saħħithom, il-kwalità u

d-diversità tal-Ewropa filwaqt li jitqiesu d-differenzi ekonomiċi u ta' natura oħra bejn l-Istati
Membri, u jiġu promossi l-kooperazzjoni u l-kompetizzjoni bejn in-negozji (NL 1 u 2);

2. Jiġi konsolidat dak li sar f'termini tal-munita unika u l-interkonnessjoni tas-sistemi ta' pagamenti
u t-telekomunikazzjoni (IT 4.a.2);

3. Titnaqqas l-istandardizzazzjoni tal-prodotti u jiġu rikonoxxuti l-pekuljaritajiet kulturali u tal-
produzzjoni lokali u reġjonali (ir-rispett għat-tradizzjonijiet tal-produzzjoni) (IT 2.2);

4. Tissaħħaħ il-konverġenza soċjali u ekonomika 'l fuq fis-Suq Uniku, billi jitlestew inizjattivi eżistenti
bħall-Unjoni Bankarja u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali u l-implimentazzjoni ta' riforma tal-Unjoni
Ekonomika u Monetarja tagħna li tħares 'il quddiem (diskussjonijiet);

9 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini
Ewropej: 10, 11 u 14; il-Ġermanja: 2.1 u 2.2; in-Netherlands: 1 u 2; Franza: 3 u 9; l-Italja: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2,
2.4, 4.a.2 u 6.1; il-Litwanja: 1 u 7.
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5. Jiġu promossi politiki għal bażi industrijali b'saħħitha u innovazzjoni f'teknoloġiji abilitanti
essenzjali, u politika dwar il-klima li tħares 'il quddiem flimkien mal-kompetittività industrijali
b'dimensjoni soċjali b'saħħitha, ibbażata fuq id-djalogu soċjali u fuq relazzjonijiet industrijali li
jaħdmu tajjeb (diskussjonijiet);

6. Tingħata attenzjoni speċjali lill-SMEs, is-sinsla tal-ekonomija tagħna, fl-inizjattivi l-ġodda kollha. Il-
prinċipju "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir" irid jiġi rrispettat fil-proposti leġiżlattivi kollha tal-UE u test tal-
SMEs għandu jiġi rinfurzat fil-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni f'konformità ma' prinċipji
ċari filwaqt li jiġu rrispettati bis-sħiħ l-istandards soċjali u ambjentali u d-drittijiet tal-konsumatur
(diskussjonijiet);

7. Tiġi żgurata l-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-finanzjament tal-applikazzjonijiet, tas-sejħiet għall-
offerti u tan-networks bl-inqas sforz amministrattiv possibbli. L-aċċess għall-finanzjament għall-
SMEs bi proġetti ta' innovazzjoni b'riskju għoli għandu jiġi żviluppat aktar minn entitajiet bħall-
Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment (diskussjonijiet);

8. Jinħoloq qafas aħjar għall-investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni, immirat lejn mudelli ta' negozju
aktar sostenibbli u bijodiversifikati (ECP 10, 11 u 14), b'enfasi fuq it-teknoloġija u l-innovazzjoni
bħala muturi tat-tkabbir (IT 1.3);

9. Tiġi promossa l-prestazzjoni ekonomika kollettiva permezz ta' industrija awtonoma u kompetittiva
(FR 3);

10. Jiġu identifikati u żviluppati setturi strateġiċi, inklużi l-ispazju, ir-robotika u l-IA (FR 3 u 9);
11. Isir investiment f'ekonomija bbażata fuq it-turiżmu u l-kultura, inklużi l-ħafna destinazzjonijiet

żgħar fl-Ewropa (IT 1.2);
12. Tiġi indirizzata s-sigurtà tal-provvista billi jiġu diversifikati s-sorsi ta' input/il-materja prima u billi

tiżdied il-manifattura ta' oġġetti ewlenin fl-Ewropa, bħas-saħħa, l-ikel, l-enerġija, id-difiża u t-
trasport (FR 9, LT 1, IT 1.4);

13. Tiġi promossa d-diġitalizzazzjoni tan-negozji Ewropej, pereżempju permezz ta' tabella ta'
valutazzjoni speċifika li tippermetti lin-negozji jqabblu l-grad ta' diġitalizzazzjoni tagħhom, bl-għan
ġenerali li tiżdied il-kompetittività (DE 2.1);

14. Tiġi promossa l-koeżjoni diġitali biex tikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali
kif definita fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (diskussjonijiet);

15. Tissaħħaħ il-kooperazzjoni transfruntiera sabiex jitjiebu l-koeżjoni u r-reżiljenza fir-reġjuni u lil
hinn minnhom, billi jitrawwem il-Mekkaniżmu Transfruntier Ewropew u għodod simili
(diskussjonijiet);

16. Jissaħħu u jiġu promossi l-possibbiltajiet għal taħriġ transfruntier sabiex jitjiebu l-ħiliet tal-forza
tax-xogħol Ewropea u tiżdied il-kompetittività, filwaqt li fl-istess ħin tingħata spinta lil-litteriżmu
ekonomiku taċ-ċittadini (DE 2.2, LT 7). Jiġu promossi skambji bejn il-ħaddiema fl-Ewropa permezz
ta' Ċentru Ewropew għall-Impjiegi (IT 6.1). Iż-żgħażagħ jiġu mħeġġa jistudjaw suġġetti xjentifiċi
(IT 1.5);

17. Titnaqqas l-burokrazija, meta mhix essenzjali, (permessi, ċertifikazzjonijiet) (IT 2.1);
18. Jiġu miġġielda l-kontrafazzjoni u l-kompetizzjoni inġusta (IT 2.4);
19. Tiġi żgurata parteċipazzjoni akbar min-negozji l-ġodda u l-SMEs fi proġetti tal-innovazzjoni billi din

iżżid il-qawwa, il-kompetittività u n-networking innovattivi tagħhom (pjattaforma online,
diskussjonijiet);
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20. Il-konsolidazzjoni u l-protezzjoni tas-Suq Uniku għandhom jibqgħu prijorità; il-miżuri u l-inizjattivi
fil-livell tal-UE u dak nazzjonali m'għandhomx ikunu ta' detriment għas-Suq Uniku u għandhom
jikkontribwixxu għall-fluss liberu tal-persuni, l-oġġetti, is-servizzi u l-kapital (diskussjonijiet);

21. Inizjattivi ġodda ta' politika tal-UE għandhom jgħaddu minn "verifika tal-kompetittività" biex jiġi
analizzat l-impatt tagħhom fuq il-kumpaniji u l-ambjent tan-negozju tagħhom (il-kost tan-negozju,
il-kapaċità għall-innovazzjoni, il-kompetittività internazzjonali, il-kundizzjonijiet ekwivalenti, eċċ.).
Tali verifika għandha tkun konformi mal-Ftehim ta' Pariġi, mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli,
inkluża l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u ma għandhiex timmina l-protezzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem, soċjali u tal-ħaddiema u lanqas l-istandards tal-protezzjoni ambjentali u tal-konsumatur.
Għal dan il-għan, aħna nipproponu wkoll l-istabbiliment ta' Korp Konsultattiv Ewropew għall-
Kompetittività li għandu jimmonitorja kif jitwettaq il-kontroll tal-kompetittività u b'mod
partikolari jivvaluta l-impatt kumulattiv tal-leġiżlazzjoni, kif ukoll iressaq proposti biex jittejbu l-
kundizzjonijiet qafas adatti għall-kompetittività tal-kumpaniji tal-UE. Tali korp għandu jinkludi s-
soċjetà ċivili organizzata u s-sħab soċjali fil-governanza tiegħu (diskussjonijiet).

13. Proposta: Swieq tax-xogħol inklużivi10

OBJETTIV: Nipproponu li jittejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-xogħol sabiex dawn jiżguraw
kundizzjonijiet tax-xogħol aktar ġusti u jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-impjieg, inkluż dak
taż-żgħażagħ u gruppi vulnerabbli. L-UE, l-Istati Membri u s-sħab soċjali jeħtieġ li jaħdmu biex itemmu
l-faqar fost dawk li jaħdmu, jindirizzaw id-drittijiet tal-ħaddiema tal-pjattaformi, jipprojbixxu
internships mingħajr ħlas u jiżguraw mobbiltà ġusta tal-forza tax-xogħol fl-UE. Jeħtiġilna nippromwovu
d-djalogu soċjali u n-negozjar kollettiv. Jeħtieġ li niżguraw l-implimentazzjoni sħiħa tal-Pilastru
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, inklużi l-objettivi ewlenin rilevanti tiegħu għall-2030, fil-livell tal-UE,
nazzjonali, reġjonali u lokali fl-oqsma tal-"opportunitajiet indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol" u
"kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti", filwaqt li jiġu rrispettati l-kompetenzi u l-prinċipji tas-sussidjarjetà u
l-proporzjonalità u li jiġi inkluż Protokoll dwar il-Progress Soċjali fit-Trattati. Waqt li jsir dan, għandu
jkun hemm rispett għat-tradizzjonijiet nazzjonali u l-awtonomija tas-sħab soċjali u kooperazzjoni mas-
soċjetà ċivili. Dan l-objettiv jista' jintlaħaq permezz ta':

Miżuri:
1. Jiġi żgurat li l-pagi minimi skont il-liġi jiggarantixxu li kull ħaddiem jista' jkollu kwalità ta' ħajja

diċenti u simili fl-Istati Membri kollha. Għandhom jiġu stabbiliti kriterji ċari (eż. l-għoli tal-ħajja, l-
inflazzjoni, 'il fuq mill-linja tal-faqar, il-paga medja u medjana fil-livell nazzjonali) li għandhom
jitqiesu meta jiġi stabbilit il-livell tal-pagi minimi. Il-livelli tal-pagi minimi statutorji għandhom jiġu
rieżaminati regolarment fid-dawl ta' dawn il-kriterji sabiex tiġi żgurata l-adegwatezza tagħhom.
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-implimentazzjoni effettiva ta' dawn ir-regoli u l-
monitoraġġ u t-traċċar tat-titjib fil-livell tal-ħajja. Fl-istess waqt, in-negozjar kollettiv għandu
jissaħħaħ u jkun promoss fl-UE kollha (ECP 1 u 30; DE 4.2; pjattaforma online);

2. Jittieħed rendikont u jsir infurzar aktar b'saħħtu tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol (id-Direttiva 2003/88/KE) u leġiżlazzjoni rilevanti oħra li tiżgura bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol
u l-ħajja privata filwaqt li jitqiesu politiki nazzjonali ġodda f'dan il-qasam (ECP 2);

10 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini
Ewropej: 1, 2, 7, 28 u 30; il-Ġermanja: 4.1 u 4.2; in-Netherlands: 4; Franza: 6; l-Italja: 5.a.1, 5.a.4, 6.1 u 6.2.
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3. Tiġi introdotta jew rinfurzata l-leġiżlazzjoni eżistenti li tirregola l-hekk imsejħin 'metodi aġevolati
ta' ħidma' u jingħataw inċentivi lill-kumpaniji biex jippromwovuha (ECP 7). L-UE għandha tiżgura
d-dritt għall-iskonnessjoni, tagħmel aktar biex tindirizza d-distakk diġitali fuq il-post tax-xogħol u
tivvaluta l-implikazzjonijiet tax-xogħol remot fuq is-saħħa, il-ħin tax-xogħol u l-prestazzjoni tal-
kumpaniji. Hemm bżonn li tiġi garantita diġitalizzazzjoni ġusta bbażata fuq id-drittijiet tal-
bniedem, titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u n-negozjar kollettiv (diskussjonijiet);

4. Ikun hemm politiki integrati dwar l-impjiegi fil-livell tal-UE fejn il-politiki attivi tas-suq tax-xogħol
jibqgħu ċentrali u dejjem aktar koordinati (IT 6.2) filwaqt li l-Istati Membri jiffukaw fuq it-tkomplija
tal-isforzi ta' riforma tagħhom biex jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli għall-ħolqien ta' impjiegi ta'
kwalità (diskussjonijiet);

5. Jittieħdu passi biex jiġi żgurat li d-drittijiet soċjali huma protetti u salvagwardjati bis-sħiħ f'każ ta'
kunflitt mal-libertajiet ekonomiċi inkluż permezz tal-introduzzjoni ta' protokoll ta' progress soċjali
fit-Trattati (pjattaforma online, diskussjonijiet);

6. Tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, skont l-Istrateġija tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn il-
Ġeneri 2020-2025. L-UE għandha tkompli tkejjel l-ugwaljanza bejn il-ġeneri permezz ta' indiċi tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri (jiġifieri l-attitudnijiet, id-differenza fil-pagi, l-impjieg, it-tmexxija, eċċ.),
timmonitorja l-istrateġija kull sena u tkun trasparenti fir-rigward tal-kisbiet; u tinkoraġġixxi l-
kondiviżjoni tal-għarfien espert u tal-aħjar prattiki u tistabbilixxi mekkaniżmu possibbli ta'
feedback dirett miċ-ċittadini (eż. Ombudsperson) (ECP 28; IT 5.a.1). Jeħtieġ li tiġi indirizzata d-
differenza bejn il-ġeneri fil-pagi u li jiġu introdotti kwoti f'pożizzjonijiet għolja. Għandu jkun hemm
aktar appoġġ għall-imprendituri nisa fl-ambjent tan-negozju u għan-nisa fi STEM (diskussjonijiet);

7. Jiġi promoss l-impjieg fost iż-żgħażagħ, pereżempju permezz ta' assistenza finanzjarja għall-
kumpaniji, iżda wkoll billi l-impjegaturi u l-ħaddiema jingħataw appoġġ addizzjonali (NL 4) u
jingħata appoġġ għall-imprendituri żgħażagħ u l-professjonisti żgħażagħ li jaħdmu għal rashom
pereżempju permezz ta' għodod u korsijiet edukattivi (diskussjonijiet);

8. Jiġi promoss l-impjieg ta' gruppi żvantaġġati (NL 4), b'mod partikolari fost il-persuni b'diżabbiltà
(pjattaforma online);

9. Jiġu promossi l-impjiegi u l-mobbiltà soċjali, u għalhekk, li tingħata l-opportunità sħiħa ta'
awtorealizzazzjoni u awtodeterminazzjoni (IT 5.a.4 u IT 6.1). Jista' jkun hemm strateġija fit-tul biex
jiġi żgurat li kulħadd fis-soċjetajiet tagħna jkollu l-ħiliet xierqa biex isib impjieg u li t-talenti ta' dak
li jkun jagħmlu l-frott, b'mod partikolari l-ġenerazzjoni żagħżugħa (diskussjonijiet). Huwa
importanti li jsir investiment fil-ħiliet tan-nies adattati għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol li qed
jinbidlu u l-promozzjoni tal-apprendiment tul il-ħajja permezz ta', fost l-oħrajn, programm ta'
skambju fil-fażijiet kollha tal-ħajja u jiġi żgurat id-dritt għall-apprendiment tul il-ħajja u d-dritt
għat-taħriġ (FR 6; DE 4.1). Għal dan il-għan, hemm bżonn li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn in-
negozji, it-trade unions u l-fornituri tal-edukazzjoni u tat-taħriġ vokazzjonali (diskussjonijiet).

14. Proposta: Politiki soċjali aktar b'saħħithom11

OBJETTIV: Nipproponu li jitnaqqsu l-inugwaljanzi, tiġi miġġielda l-esklużjoni soċjali u jiġi indirizzat il-
faqar. Jeħtieġ li nistabbilixxu strateġija komprensiva kontra l-faqar li tista' tinkludi, fost l-oħrajn,

11 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini
Ewropej: 19, 20, 21 u 25; l-Italja: 4.a.1.
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Garanzija għat-Tfal u Garanzija għaż-Żgħażagħ rinfurzata, l-introduzzjoni ta' pagi minimi, qafas komuni
tal-UE għal skemi ta' introjtu minimu u akkomodazzjoni soċjali deċenti. Jeħtieġ li niżguraw l-
implimentazzjoni sħiħa tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, inklużi l-objettivi ewlenin rilevanti
tiegħu għall-2030, fil-livell tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali fil-qasam tal-"protezzjoni u l-inklużjoni
soċjali" filwaqt li jiġu rrispettati l-kompetenzi rispettivi u l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità
u li jiġi inkluż Protokoll dwar il-Progress Soċjali fit-Trattati. Dan l-objettiv jista' jintlaħaq permezz ta':

Miżuri:
1. Jiġu rinfurzati l-kompetenzi tal-UE fil-politiki soċjali u l-proposta ta' leġiżlazzjoni biex ikunu

promossi l-politiki soċjali u tiġi żgurata l-ugwaljanza tad-drittijiet, inkluża s-saħħa, armonizzati
għall-UE kollha, li jqisu r-regolamenti miftiehma u r-rekwiżiti minimi fit-territorju kollu (ECP 19
u 21). L-UE tista' tappoġġa u tikkomplementa l-politiki tal-Istati Membri billi, fost l-oħrajn,
tipproponi qafas komuni għall-introjti minimi biex tiżgura li ħadd ma jitħalla lura. Dawn l-
azzjonijiet għandhom jitwettqu fil-qafas tal-implimentazzjoni sħiħa tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali u l-Pjan ta' Azzjoni tiegħu (diskussjonijiet);

2. Ma jsirux kompromessi f'dawk li huma drittijiet soċjali (is-saħħa pubblika, l-edukazzjoni pubblika,
il-politiki tax-xogħol) (IT 4.a.1);

3. Tiġi promossa r-riċerka fi kwistjonijiet soċjali u tas-saħħa fl-UE, skont linji prijoritarji li huma
kkunsidrati ta' interess pubbliku u maqbula mill-Istati Membri, u billi jingħata l-finanzjament
xieraq. Dan jista' jinkiseb parzjalment billi nirrinfurzaw il-kollaborazzjoni bejn l-oqsma ta' għarfien
espert, fil-pajjiżi, fiċ-ċentri ta' studji (universitajiet, eċċ.) (ECP 20);

4. Jingħata aċċess għas-servizzi mediċi lill-persuni kollha taħt is-16-il sena fl-UE f'każ li dawn is-
servizzi ma jkunux disponibbli fil-kuntest nazzjonali (diskussjonijiet);

5. Jiġi żgurat li l-UE, flimkien mas-sħab soċjali u l-gvernijiet nazzjonali, tappoġġa aċċess immirat għal
akkomodazzjoni soċjali deċenti għaċ-ċittadini, skont il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom, l-isforz
finanzjarju għandu jinqasam bejn il-finanzjaturi privati, is-sidien, il-benefiċjarji tal-
akkomodazzjoni, il-gvernijiet tal-Istati Membri fil-livelli ċentrali u lokali, u l-Unjoni Ewropea
(ECP 25).

15. Proposta: Tranżizzjoni demografika12

OBJETTIV: Nipproponu li jiġu indirizzati l-isfidi li jirriżultaw mit-tranżizzjoni demografika, bħala
ingredjent essenzjali tar-reżiljenza ġenerali tal-Ewropa, b'mod partikolari r-rati baxxi tat-twelid u
popolazzjoni li qed tixjieħ b'mod kostanti, billi jiġi żgurat appoġġ għan-nies matul iċ-ċiklu tal-ħajja. Dan
għandu jinvolvi azzjoni komprensiva mmirata lejn il-ġenerazzjonijiet kollha, mit-tfal u ż-żgħażagħ, il-
familji, il-popolazzjoni fl-età tax-xogħol, sal-anzjani li għadhom lesti li jaħdmu kif ukoll għal dawk li
jirtiraw jew li jeħtieġu assistenza f'saħħithom. Dan l-objettiv jista' jintlaħaq permezz ta':

Miżuri:
1. Jiġi żgurat indukrar tat-tfal ta' kwalità, bi prezzijiet raġonevoli u aċċessibbli fl-UE, sabiex l-ommijiet

u l-missirijiet ikunu jistgħu jirrikonċiljaw b'mod kunfidenti x-xogħol u l-ħajja tal-familja tagħhom.
Fejn xieraq dan jista' jinkludi opportunitajiet għall-indukrar tat-tfal fuq il-post tax-xogħol jew qrib
tiegħu. F'xi Stati Membri hemm ukoll indukrar ta' matul il-lejl disponibbli li għandu jservi bħala

12 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini
Ewropej: 21, 22, 23, 26 u 27; l-Italja: 5.a.1.
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eżempju. Barra minn hekk, dan għandu jkun akkumpanjat minn miżuri ta' appoġġ bħar-rati
mnaqqsa tal-VAT fuq it-tagħmir meħtieġ għat-tfal. Huwa essenzjali li jiġu evitati l-faqar u l-
esklużjoni soċjali tat-tfal (ECP 22 u 26). Tiġi rinfurzata l-Garanzija għat-Tfal, biex tfal fil-bżonn ikunu
garantiti aċċess għal servizzi bħall-edukazzjoni u l-indukrar, il-kura tas-saħħa, in-nutrizzjoni u l-
akkomodazzjoni, filwaqt li tista' tkun strument biex jinkiseb dan (pjattaforma online,
diskussjonijiet);

2. Jiġi introdott appoġġ speċifiku u protezzjoni tax-xogħol għaż-żgħażagħ. Tali miżuri favur il-
popolazzjoni fl-età tax-xogħol għandhom jinkludu l-aċċess għall-għarfien għall-ommijiet u l-
missirijiet dwar ir-ritorn tagħhom għax-xogħol (ECP 22). Ir-rinfurzar tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
jista' jkun strument biex jitjieb l-aċċess taż-żgħażagħ taħt l-età ta' 30 sena għall-offerti ta' impjieg
ta' kwalità tajba, ta' edukazzjoni kontinwa, ta' apprendistati jew traineeships (diskussjonijiet);

3. Jiġi promoss id-dritt għall-moviment liberu tal-edukazzjoni fl-Unjoni, fost l-oħrajn, permezz tar-
rikonoxximent reċiproku ta' lawrji, gradi, ħiliet u kwalifiki (diskussjonijiet);

4. Tittejjeb il-leġiżlazzjoni u l-implimentazzjoni tagħha biex ikun żgurat appoġġ għall-familji fl-Istati
Membri kollha, pereżempju fir-rigward ta' liv tal-ġenituri kif ukoll għall-allowances tat-twelid u
tal-indukrar tat-tfal (ECP 26 u IT 5.a.1). L-akkomodazzjoni għandha rwol kruċjali fl-appoġġ tal-
familji u għandha tiġi indirizzata (pjattaforma online, diskussjonijiet);

5. Tittieħed azzjoni biex ikun garantit li l-familji kollha jgawdu minn drittijiet tal-familja ugwali fl-Istati
Membri kollha. Dan għandu jinkludi d-dritt għaż-żwieġ u għall-adozzjoni (ECP 27);

6. Jiġu promossi etajiet flessibbli tal-irtirar billi titqies is-sitwazzjoni speċifika tal-anzjani. Meta tiġi
ddeterminata l-età tal-irtirar, għandu jkun hemm differenzjazzjoni skont il-professjoni, u b'hekk
jitqies ix-xogħol partikolarment impenjattiv, kemm mentalment kif ukoll fiżikament (ECP 21
u IT 5.a.1);

7. Jiġi evitat il-faqar fix-xjuħija bl-introduzzjoni ta' pensjonijiet minimi. Tali livelli minimi jkunu
jeħtieġu jqisu l-livell tal-għajxien, il-livell tal-faqar u l-kapaċità tal-akkwist fl-Istat Membru rispettiv
(ECP 21);

8. Tiġi garantita kura soċjali u tas-saħħa xierqa lill-anzjani. B'dan il-mod, huwa importanti li tiġi
indirizzata kemm il-kura bbażata fil-komunità kif ukoll dik residenzjali. Bl-istess mod, il-miżuri jridu
jqisu kemm lil dawk li jirċievu l-kura, kif ukoll dawk li jipprovduha (ECP 23);

9. Jiġu żgurati l-iżvilupp sostenibbli u r-reżiljenza demografika tar-reġjuni li għadhom lura sabiex isiru
aktar vibranti u attraenti, inkluż permezz tal-politika ta' koeżjoni (pjattaforma online u
diskussjonijiet);

10. Tittieħed azzjoni koordinata fil-livell Ewropew għall-ġbir ta' data diżaggregata skont fatturi bħall-
ġeneru u l-analiżi tax-xejriet demografiċi, il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u l-għarfien u l-appoġġ
lill-Istati Membri fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' politiki adegwati inkluż billi jiġi stabbilit korp
speċjalizzat tal-UE f'dan il-qasam (pjattaforma online u diskussjonijiet).

16. Proposta: Politiki fiskali u tat-tassazzjoni13

OBJETTIV: Nipproponu li l-UE tippromwovi investimenti orjentati lejn il-futur b'enfasi fuq it-tranżizzjoni
ekoloġika u dik diġitali b'dimensjoni soċjali u tal-ġeneru b'saħħitha, filwaqt li tqis ukoll l-eżempji ta'
Next Generation EU u l-istrument SURE. Jeħtieġ li l-UE tqis l-impatt soċjali u ekonomiku tal-gwerra

13 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini
Ewropej: 13 u 31; in-Netherlands: 2.3; l-Italja: 4.b.3 u 4.b.6; il-Litwanja: 9 u 10.
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kontra l-Ukrajna u r-rabta bejn il-governanza ekonomika tal-UE mal-kuntest ġeopolitiku l-ġdid u billi
ssaħħaħ il-baġit tagħha stess permezz ta' riżorsi proprji ġodda. Iċ-ċittadini jixtiequ li t-tassazzjoni
titbiegħed min-nies u mill-SMEs u ddur fuq l-evażuri tat-taxxa, in-niġġiesa l-kbar u jintaxxaw il-ġganti
diġitali filwaqt li fl-istess ħin jixtiequ jaraw li l-UE tappoġġa l-kapaċità tal-Istati Membri u tal-awtoritajiet
lokali li jiffinanzjaw lilhom infushom u kif ukoll li jużaw il-fondi tal-UE. Dan l-objettiv jista' jintlaħaq
permezz ta':

Miżuri:
1. Jiġu armonizzati u kkoordinati l-politiki tat-taxxa fi ħdan l-Istati Membri tal-UE għall-prevenzjoni

tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, jiġu evitati r-rifuġji fiskali fi ħdan l-UE u tiġi mmirata d-
delokalizzazzjoni fl-Ewropa, inkluż billi jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ta' taxxa jkunu
jistgħu jittieħdu b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill tal-UE. Min-naħa l-oħra, hemm
rakkomandazzjonijiet mill-panels taċ-ċittadini li jiddikjaraw li t-tassazzjoni hija kwistjoni għall-
pajjiżi individwali, li għandhom l-objettivi u ċ-ċirkostanzi partikolari tagħhom (ECP 13 u 31,
IT 4.b.3, NL 2.3);

2. Tiġi promossa l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tal-UE biex jiġi żgurat li l-kumpaniji kollha fl-UE
jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxi. Tiġi introdotta bażi komuni għat-taxxa korporattiva jew
rata effettiva minima (NL 3);

3. Jiġi żgurat li l-kumpaniji jħallsu t-taxxi fejn jaqilgħu l-profitti (ECP 13);
4. Jiġi żgurat li l-politika tat-taxxa tappoġġa l-industrija Ewropea u tipprevjeni t-telf ta' impjiegi fl-

Ewropa (ECP 13 u 31);
5. Tingħata aktar kunsiderazzjoni lis-self meħud b'mod komuni fil-livell tal-UE, bil-ħsieb li jinħolqu

kundizzjonijiet ta' self aktar favorevoli, filwaqt li jinżammu politiki fiskali responsabbli fil-livell tal-
Istati Membri (LT 9);

6. Jissaħħu s-sorveljanza tal-assorbiment u l-użu tal-fondi tal-UE, inkluż f'livell lokali u muniċipali
(LT 10).
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"L-UE fid-dinja"

17. Proposta: Titnaqqas id-dipendenza tal-EU minn atturi barranin f'setturi strateġiċi
ekonomikament

OBJETTIV: Nipproponu li l-UE tieħu miżuri biex issaħħaħ l-awtonomija tagħha f'setturi strateġiċi
fundamentali bħall-prodotti agrikoli, il-beni ekonomiċi strateġiċi, is-semikondutturi, il-prodotti mediċi,
it-teknoloġiji diġitali u ambjentali innovattivi u l-enerġija billi:

Miżuri:

1. Jiżdiedu l-attivitajiet ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni u l-kollaborazzjoni f'dak ir-rigward bejn is-
sħab pubbliċi u privati;

2. Tinżamm aġenda ambizzjuża f'dawk li huma negozjati kummerċjali li tkun tista' tagħti kontribut
għat-tisħiħ tar-reżiljenza u d-diversifikazzjoni tal-ktajjen tal-provvista, partikolarment għall-materja
prima, filwaqt li jinqasmu l-vantaġġi tal-kummerċ b'mod aktar ekwu u ma' aktar sħab, b'hekk jiġu
limitati l-espożizzjoni u d-dipendenza tagħna minn numru ristrett ta' fornituri potenzjalment
riskjużi;14

3. Tiżdied ir-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista tal-UE permezz tat-trawwim tal-investiment f'setturi
strateġiċi fl-UE, tal-kumulazzjoni tal-apparati u tal-produzzjonijiet essenzjali u tad-diversifikazzjoni
tas-sorsi tal-provvista tal-materja prima essenzjali;

4. Isiru aktar investimenti fit-tlestija tas-suq intern, jinħolqu kundizzjonijiet ekwivalenti biex dan isir
aktar attraenti għal finijiet ta' produzzjoni u xiri tali oġġetti fl-Unjoni Ewropea;

5. Jingħata appoġġ biex dawn il-prodotti jinżammu disponibbli u bi prezz raġonevoli għall-
konsumaturi Ewropej u jitnaqqsu d-dipendenzi minn barra, pereżempju permezz tal-użu ta' politiki
strutturali u reġjonali, ħelsien mit-taxxa, sussidji, infrastrutturi u investimenti fir-riċerka,
promozzjoni tal-kompetittività tal-SMEs, kif ukoll programmi edukattivi biex jinżammu l-kwalifiki u
l-impjiegi relatati fl-Ewropa li huma rilevanti biex jiġu żgurati l-bżonnijiet bażiċi;15

6. Jinħoloq programm fuq livell Ewropew biex jappoġġa l-produtturi lokali żgħar minn setturi
strateġiċi fl-Istati Membri kollha,16 permezz ta' użu aktar mifrux tal-programmi u l-istrumenti
finanzjarji tal-UE, bħal InvestEU;

7. Ikun hemm kooperazzjoni aqwa bejn l-Istati Membri biex jieħdu ħsieb il-ġestjoni tar-riskji tal-katina
tal-provvista.17

18. Proposta: Titnaqqas id-dipendenza tal-EU minn atturi barranin fl-enerġija

OBJETTIV: Nipproponu li l-UE tilħaq livell ogħla ta' awtonomija fil-qasam tal-produzzjoni u tal-
forniment ta' enerġija, fil-kuntest tat-tranżizzjoni ekoloġika li għaddejja billi:

14 Mid-dibattiti fil-Grupp ta' Ħidma u fis-Sessjoni Plenarja.
15 Ara r-rakkomandazzjoni 1 mill-ECP 4, ir-rakkomandazzjoni 2 mill-NCP tal-Ġermanja, Panel 1 "l-UE fid-Dinja", u r-
rakkomandazzjoni 1 tal-Grupp 2 tal-NCP tal-Italja, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
16 Ara r-rakkomandazzjoni 4 tal-ECP 4 u r-rakkomandazzjonijiet 5 u 6 tal-Grupp 2 tal-NCP tal-Italja, żviluppati aktar
fil-Grupp ta' Ħidma.
17 Ara l-Pjattaforma Diġitali u r-rakkomandazzjonijiet 2 u 3 tal-Grupp 2 tal-NCP tal-Italja, żviluppati aktar fil-Grupp
ta' Ħidma.
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Miżuri:

1. Tadotta strateġija biex tkun aktar awtonoma fil-produzzjoni tal-enerġija tagħha. Korp Ewropew
għandu jintegra l-aġenziji Ewropej eżistenti tal-enerġija u għandu jikkoordina l-iżvilupp tal-enerġiji
rinnovabbli u jippromwovi l-kondiviżjoni tal-għarfien;18

2. Jingħata appoġġ attiv favur proġetti tat-trasport pubbliku u l-effiċjenza enerġetika, network
ferrovjarju u tal-merkanzija b'veloċità għolja pan-Ewropew, l-espansjoni tal-provvista ta' enerġija
nadifa u rinnovabbli (b'mod partikolari fl-enerġija solari u eolika) u teknoloġiji alternattivi (bħall-
idroġenu jew l-irkupru enerġetiku [waste-to-energy]), kif ukoll il-bidla kulturali f'ambjenti urbani mill-
karozza individwali lejn it-trasport pubbliku, e-car sharing u l-użu tar-roti;19

3. Tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta, jingħata appoġġ b'mod partikolari liċ-ċittadini vulnerabbli, li jħabbtu
wiċċhom mal-akbar sfidi fit-tranżizzjoni lejn in-newtralità klimatika u li diġà qegħdin ibatu minħabba
ż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija kkawżata mid-dipendenza enerġetika u mit-triplikazzjoni reċenti tal-
prezzijiet tal-enerġija;

4. Tiżdied il-kollaborazzjoni b'rabta mal-valutazzjoni tal-użu tal-enerġija nukleari fit-tranżizzjoni
ekoloġika lejn l-enerġija rinnovabbli li għaddejja fl-Ewropa, billi jiġu eżaminati l-problemi kollettivi li
tista' ssolvi jew toħloq, fid-dawl tal-fatt li għadha qed tintuża minn bosta Stati Membri;20

5. Tidħol fi djalogu mas-sħab internazzjonali, biex jimpenjaw ruħhom favur l-ilħuq ta' għanijiet aktar
ambizzjużi biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima fid-diversi fora internazzjonali, fosthom il-G7 u l-G20;

6. Il-kummerċ barrani jintrabat mal-miżuri tal-politika klimatika (eż. billi jiġi varat pakkett ta'
investimenti għat-teknoloġiji u l-innovazzjonijiet li jirrispettaw il-klima, inklużi l-programmi ta'
finanzjament);21

7. Jiġi segwit xiri komuni ta' enerġija importata u sħubiji ta' enerġija sostenibbli sabiex jitnaqqsu d-
dipendenzi Ewropej fuq l-importazzjoni tal-enerġija, speċifikament fil-qasam tal-gass u ż-żejt u l-
iżvilupp ta' sorsi domestiċi tal-enerġija tal-UE.

19. Proposta: Jiġu ddefiniti standards ġewwa u barra l-UE fir-relazzjonijiet kummerċjali u ta'
investiment

OBJETTIV: Nipproponu li l-UE ssaħħaħ id-dimensjoni etika tar-relazzjonijiet kummerċjali u ta'
investiment tagħha permezz ta':

Miżuri:

1. Il-preservazzjoni u r-riforma tal-arkitettura kummerċjali internazzjonali multilaterali tagħna bbażata
fuq ir-regoli, u s-sħubija ma' demokraziji tal-istess fehma;

2. Leġiżlazzjoni tal-UE effettiva u proporzjonata maħsuba biex tiżgura li jiġu applikati b'mod sħiħ
standards ta' xogħol dinjitużi tul il-ktajjen tal-provvista globali, inklużi l-proċessi ta' produzzjoni u
provvista tal-UE u li l-merkanzija importata tkun konformi ma' standards etiċi, mal-iżvilupp sostenibbli
u mal-istandards fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem fosthom id-drittijiet tal-ħaddiema u tat-trade

18 Ara r-rakkomandazzjoni 14 tal-ECP 4, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
19 Ara r-rakkomandazzjoni 2 tal-ECP 4 u r-rakkomandazzjoni 4 tal-Grupp 2 tal-NCP tal-Italja, żviluppata aktar fil-
Grupp ta' Ħidma.
20 Ara r-rakkomandazzjoni 17 tal-ECP 4 u r-rakkomandazzjoni 4 tal-Grupp 2 tal-NCP tal-Italja, żviluppata aktar fil-
Grupp ta' Ħidma.
21 Ara r-rakkomandazzjoni 1 mill-NCP tal-Ġermanja, Panel 1 "l-UE fid-Dinja", żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
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unions, kif ukoll tiġi offruta ċertifikazzjoni għall-prodotti li jirrispettaw din il-leġiżlazzjoni tal-UE22 u
tidħol fi proċess ta' djalogu fuq il-livell tal-UE li l-għan tiegħu jkunu li jinforma u jeduka dwar l-effetti
ambjentali u etiċi tal-bidliet strateġiċi fil-kummerċ internazzjonali;

3. Restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni u l-bejgħ ta' prodotti minn pajjiżi li jippermettu t-tħaddim tat-tfal
u x-xogħol furzat, lista sewda ta' kumpaniji tkun aġġornata perjodikament, u jiġi promoss l-għarfien
tal-konsumaturi dwar it-tħaddim tat-tfal permezz ta' informazzjoni magħmula minn kanali uffiċjali tal-
UE;23

4. Segwitu għall-kapitoli relatati mal-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles
tal-UE u jiġi infurzati, inkluża l-possibbiltà ta' mekkaniżmu abbażi ta' sanzjonijiet bħala l-aħħar istanza;

5. Riforma tal-iskema ġeneralizzata ta' preferenzi (SĠP) tal-UE biex tinkludi dispożizzjonijiet ta'
kundizzjonalità b'saħħithom u proċessi ta' monitoraġġ, rapportar u djalogu effikaċi u xierqa bil-għan li
jitjieb l-impatt li jista' jkollha l-SĠP fuq il-kummerċ, id-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp fil-pajjiżi sħab,
u l-preferenzi kummerċjali jiġu revokati f'każ ta' nuqqas ta' konformità.

20. Proposta: Jiġu ddefiniti standards ġewwa u barra l-UE f'politiki ambjentali

OBJETTIV: Nipproponu li l-UE ssaħħaħ id-dimensjoni ambjentali tar-relazzjonijiet kummerċjali tagħha
permezz ta':

Miżuri:
1. L-armonizzazzjoni u t-tisħiħ tal-ekotikkettar u l-introduzzjoni ta' punteġġ ekoloġiku obbligatorju li

għandu jintwera fuq il-prodotti kollha li jistgħu jinxtraw mill-konsumaturi. Il-punteġġ ekoloġiku jiġi
kkalkulat skont l-emissjonijiet mill-produzzjoni u t-trasport, kif ukoll il-kontenut li jikkawża ħsara,
abbażi ta' lista ta' prodotti perikolużi. Il-punteġġ ekoloġiku għandu jiġi ġestit u mmonitorjat minn
awtorità tal-UE;24

2. It-tisħiħ ta' standards ambjentali għall-esportazzjoni tal-iskart u kontrolli u sanzjonijiet aktar rigorużi
biex jitwaqqfu l-esportazzjonijiet illegali. L-UE għandha tinċentiva aktar lill-Istati Membri biex
jirriċiklaw l-iskart proprju tagħhom u jużawh għall-produzzjoni tal-enerġija;25

3. L-istabbiliment ta' għan biex ikun eliminat l-imballaġġ li jniġġes billi jiġu promossi t-tnaqqis fl-
imballaġġi jew imballaġġi aktar ekokompatibbli.26 Jiġu stabbiliti sħubijiet mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw,
l-appoġġ għall-infrastrutturi tagħhom u bi ftehimiet kummerċjali vantaġġużi għal xulxin biex
jgħinuhom fit-tranżizzjoni lejn sorsi tal-enerġija nodfa;27

4. L-għoti ta' kumpens lill-pajjiżi li japplikaw standards ta' sostenibbiltà għoljin billi jiġu offruti aktar
aċċess għas-suq tal-UE għall-prodotti u għas-servizzi sostenibbli tagħhom, b'mod unilaterali permezz
tal-SĠP+, b'mod bilaterali permezz ta' ftehimiet kummerċjali nnegozjati jew b'mod multilaterali
permezz ta' inizjattivi fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

21. Proposta: Proċess deċiżjonali u koeżjoni fi ħdan l-Unjoni

22 Ara r-rakkomandazzjoni 3 mill-ECP 4, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
23 Ara r-rakkomandazzjoni 11 mill-ECP 4, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
24 Ara r-rakkomandazzjoni 13 tal-ECP 4, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
25 Ara r-rakkomandazzjoni 15 tal-ECP 4, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
26 Ara r-rakkomandazzjoni 16 tal-ECP 4, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
27 Ara r-rakkomandazzjoni 12 tal-ECP 4, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
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OBJETTIV: Nipproponu li l-UE ttejjeb il-kapaċità tagħha li tieħu deċiżjonijiet effettivi malajr, b'mod
partikolari fil-qasam tal-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK), titkellem b'vuċi waħda u taġixxi
bħala attur tassew globali, tipprojetta rwol pożittiv fid-dinja u tagħmel differenza fir-risposta għal
kwalunkwe kriżi, prinċipalment billi:

Miżuri:

1. B'mod partikolari fil-qasam tal-PESK, il-kwistjonijiet li bħalissa tittieħed deċiżjoni dwarhom
b'unanimità jinbidlu, biex normalment jiġu deċiżi b'maġġoranza kwalifikata;28

2. Il-kooperazzjoni fil-politika ta' sigurtà u ta' difiża tkun ibbażata fuq il-Boxxla Strateġika approvata dan
l-aħħar u jsir użu mill-Faċilità Ewropea għall-Paċi;29

3. Jissaħħaħ ir-rwol tar-Rappreżentant Għoli biex jiġi żgurat li l-UE titkellem b'vuċi waħda;30

4. Jintlaħaq qbil dwar viżjoni b'saħħitha u strateġija komuni biex tiġi kkonsolidata l-għaqda u l-kapaċità
li jittieħdu deċiżjonijiet min-naħa tal-UE bħala preparazzjoni għall-UE għal aktar tkabbir;31

5. Jiġu ratifikati ta' ftehimiet kummerċjali konklużi reċentement iktar malajr mingħajr ma jiġu preklużi
eżami u diskussjoni xierqa.

22. Proposta: Trasparenza tal-UE u relazzjonijiet tagħha maċ-ċittadini

OBJETTIV: Nipproponu li l-UE, b'mod partikolari fl-azzjonijiet tagħha fil-livell internazzjonali, inklużi n-
negozjati kummerċjali, ittejjeb l-aċċessibbiltà tagħha għaċ-ċittadini permezz tat-titjib fl-informazzjoni,
fl-edukazzjoni, fil-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u fit-trasparenza tal-azzjonijiet tagħha, prinċipalment
billi:

Miżuri:
1. Jissaħħu r-rabtiet maċ-ċittadini u mal-istituzzjonijiet lokali biex tittejjeb it-trasparenza, jintlaħqu ċ-

ċittadini u jsiru komunikazzjoni u konsultazzjoni aħjar magħhom dwar inizjattivi konkreti tal-UE u fil-
livell internazzjonali;32

2. Tissaħħaħ il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-politika internazzjonali tal-UE u l-involviment dirett taċ-
ċittadini fl-avvenimenti, b'mod simili għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, organizzata fuq livell
nazzjonali, lokali u Ewropew33 u bil-parteċipazzjoni attiva tas-soċjetà ċivili organizzata;34

3. Jingħata appoġġ sħiħ mill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha favur iċ-ċittadini li jagħżlu li jinvolvu
ruħhom fl-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili organizzata, bħal ma għamlu waqt il-COVID-19 u dwar
l-Ukrajna;

6. Jiġi allokat baġit speċifiku għall-iżvilupp ta' programmi edukattivi dwar il-funzjonament tal-UE u l-
valuri tagħha li tista' tipproponi lill-Istati Membri li jixtiequ, sabiex ikunu jistgħu jintegrawhom fil-
kurrikuli tagħhom (skejjel primarji, sekondarji, u universitajiet). Barra minn hekk, jista' jiġi offrut kors
speċifiku dwar l-UE u l-funzjonament tagħha lill-istudenti li jixtiequ jistudjaw f'pajjiż Ewropew ieħor

28 Ara r-rakkomandazzjoni 21 tal-ECP 4, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
29 Ara l-Pjattaforma Diġitali, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
30 Ara l-Pjattaforma Diġitali, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
31 Ara r-rakkomandazzjoni 26 mill-ECP 4, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
32 Ara r-rakkomandazzjoni 18 tal-ECP 4, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
33 Ara r-rakkomandazzjoni 19 tal-ECP 4, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
34 Ara r-rakkomandazzjoni 19 tal-ECP 4, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
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permezz tal-programm Erasmus. L-istudenti li jagħżlu dan il-kors jingħataw prijorità fl-allokazzjoni
tal-postijiet f'dawn il-programmi tal-Erasmus;

4. Ittejjeb l-istrateġija tal-media tagħha billi tissaħħaħ il-viżibbiltà tagħha fuq il-media soċjali u
tippromwovi b'mod attiv il-kontenut tagħha u tinkoraġġixxi l-innovazzjoni billi tippromwovi media
soċjali Ewropea aċċessibbli.35

23. Proposta: L-UE bħala attur b'saħħtu fix-xena dinjija fil-paċi u s-sigurtà

OBJETTIV: Nipproponu li l-UE tkompli taġixxi biex tippromwovi djalogu u tiggarantixxi l-paċi u ordni
internazzjonali bbażat fuq ir-regoli,36 billi ssaħħaħ il-multilateraliżmu u tkompli tiżviluppa l-inizjattivi
tal-UE għal paċi dejjiema li kkontribwew għall-fatt li rebħet il-Premju Nobel fl-2021, filwaqt li ssaħħaħ
is-sigurtà komuni tagħha billi37:

Miżuri:
1. Il-forzi armati konġunti tagħha li għandhom jintużaw għal finijiet ta' awtodifiża u jipprekludu l-azzjoni

militari aggressiva ta' kwalunkwe tip, b'kapaċità li jagħtu appoġġ fi żminijiet ta' kriżi inklużi
katastrofijiet naturali. Barra mill-fruntieri Ewropej jistgħu jintużaw f'ċirkostanzi eċċezzjonali u
preferibbilment fl-ambitu ta' mandat ġuridiku tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u għalhekk
fir-rispett tad-dritt internazzjonali38, u mingħajr ma jikkompetu jew jidduplikaw in-NATO u
jirrispettaw id-diversi relazzjonijiet nazzjonali man-NATO u jwettqu valutazzjoni tar-relazzjonijiet tal-
UE man-NATO fil-kuntest tad-dibattitu dwar l-awtonomija strateġika tal-UE;

2. Tiżvolġi rwol ta' protagonista fil-bini ta' ordni dinji ta' sigurtà wara l-gwerra fl-Ukrajna billi tibni fuq
il-kumpass strateġiku tal-UE adottat reċentement;

3. Tipproteġi r-riċerka strateġika u l-kapaċità tagħha f'setturi prijoritarji bħas-settur spazjali, iċ-
ċibersigurtà, is-settur mediku u l-ambjent;39

4. Issaħħaħ il-kapaċitajiet operattivi meħtieġa biex tiġi żgurata l-effettività tal-klawżola ta' assistenza
reċiproka tal-Artikolu 42.7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li tipprevedi protezzjoni adegwata mill-
UE lil kwalunkwe Stat Membru taħt attakk minn pajjiż terz;

5. Tirrifletti dwar kif għandhom jiġu miġġielda d-diżinformazzjoni u l-propaganda b'mod oġġettiv u
fattwali.

24. Proposta: L-UE bħala attur b'saħħtu fix-xena dinjija fil-bini ta' relazzjonijiet

OBJETTIV: Nipproponu li l-UE għandha, fir-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi terzi:

Miżuri:

35 Ara r-rakkomandazzjoni 25 tal-ECP 4.
36 Mid-dibattiti fil-Grupp ta' Ħidma u fil-Plenarja.
37 Ara bidla 2 tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali/avvenimenti ta' Franza.
38 Ara r-rakkomandazzjoni 20 tal-ECP 4 u r-rakkomandazzjoni 7 tal-Grupp 2 tal-NCP tal-Italja, żviluppata aktar fil-
Grupp ta' Ħidma.
39 Ara bidla 2 tal-Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali Franċiż.
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1. Tagħmel użu akbar mill-piż politiku u ekonomiku kollettiv tagħha, titkellem b'vuċi waħda u taġixxi
b'mod magħqud, mingħajr diviżjoni tal-Unjoni minn Stati Membri individwali permezz ta' risposti
bilaterali mhux xierqa;40

2. Issaħħaħ il-kapaċità tagħha li tissanzjona lill-Istati, lill-gvernijiet, lill-entitajiet, lill-gruppi jew lill-
organizzazzjonijiet kif ukoll lill-individwi li ma jirrispettawx il-prinċipji, il-ftehimiet u l-liġijiet
fundamentali tagħha u tiżgura li s-sanzjonijiet li diġà jeżistu jiġu implimentati u infurzati malajr. Is-
sanzjonijiet kontra pajjiżi terzi għandhom ikunu proporzjonati mal-azzjoni li wasslet għalihom u jkunu
effettivi u jiġu applikati f'waqthom;41

3. Tippromwovi kummerċ sostenibbli u bbażat fuq ir-regoli filwaqt li tiftaħ opportunitajiet ġodda għall-
kummerċ u għall-investimenti favur il-kumpaniji Ewropej. Filwaqt li l-ftehimiet bilaterali fil-qasam tal-
kummerċ u tal-investimenti huma fundamentali għall-promozzjoni tal-kompetittività Ewropea, l-
istandards u r-regoli huma neċessarji biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti. L-UE jeħtieġ li tibqa'
sieħba attiva u affidabbli billi tinnegozja, tikkonkludi u timplimenta ftehimiet kummerċjali li jiffissaw
ukoll standards ta' sostenibbiltà għoljin;

4. Tikkonkludi ftehimiet ta' kooperazzjoni internazzjonali ewlenin bħala l-UE minflok milli bħala pajjiżi
individwali;42

5. Tirriforma l-politika tal-UE fil-qasam tal-kummerċ u l-investimenti biex terġa' tagħti nifs ġdid lill-
multilateraliżmu globali, li bħala objettivi jkollu l-ħolqien ta' impjiegi dinjitużi u l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem fundamentali, fosthom id-drittijiet tal-ħaddiema u tat-trade unions; il-
konservazzjoni tal-ambjent u tal-bijodiversità u l-konformità mal-Ftehim ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-
klima; is-salvagwardja ta' servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja u t-tisħiħ tal-bażi industrijali tal-Ewropa.
L-UE għandha tikkontribwixxi biex terġa' tagħti nifs ġdid lill-multilateraliżmu globali, permezz ta'
riforma fil-fond abbażi tad-demokrazija, tal-paċi, tas-solidarjetà u tar-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem, soċjali u ambjentali u ta' rwol imsaħħaħ għall-ILO;

6. Tinkludi fil-ftehimiet ta' kooperazzjoni u ta' investiment mal-pajjiżi terzi l-ġlieda kontra t-traffikar tal-
bnedmin u l-immigrazzjoni illegali u l-kooperazzjoni b'riferiment għal eventwali ripatrijazzjonijiet
xierqa;

7. Tistabbilixxi sħubijiet ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw, u tagħti appoġġ lill-infrastrutturi tagħhom u bis-
saħħa ta' ftehimiet kummerċjali vantaġġużi għal xulxin biex jgħinuhom fit-tranżizzjoni lejn sorsi tal-
enerġija ekoloġiċi;43

8. Tiżviluppa politika aktar effettiva u magħquda lejn reġimi awtokratiċi u ibridi u tiżviluppa sħubijiet
ma' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili f'tali pajjiżi;

9. Iżżid ir-riżorsi tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali tal-UE;
10. Toffri perspettiva ta' adeżjoni kredibbli lill-pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali biex irawmu l-paċi

u l-istabbiltà fl-Ewropa u jġibu l-prosperità lil miljuni ta' Ewropej.44

NOTA: Diversi membri tal-Grupp ta' Ħidma qiesu li l-Proposti "Tnaqqis tad-dipendenza tal-UE minn atturi
barranin fl-enerġija" u "Trasparenza tal-UE u r-relazzjonijiet tagħha maċ-ċittadini" b'mod partikolari kienu

40 Ara r-rakkomandazzjoni 24 tal-ECP 4 u r-rakkomandazzjoni 7 tal-Grupp 2 tal-NCP tal-Italja, żviluppata aktar fil-
Grupp ta' Ħidma.
41 Ara r-rakkomandazzjoni 22 tal-ECP 4, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
42 Ara r-rakkomandazzjoni 1 dwar l-UE fid-Dinja mill-Panel Nazzjonali taċ-Ċittadini Netherlandiż, żviluppata aktar
mill-Grupp ta' Ħidma.
43 Ara l-Pjattaforma Diġitali u d-dibattiti tas-Sessjoni Plenarja, żviluppati aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
44 Ara l-Pjattaforma Diġitali, żviluppata aktar fil-Grupp ta' Ħidma.
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kwistjonijiet għal Gruppi ta' Ħidma oħra. Xi membri xtaqu jiġbdu l-attenzjoni għal alternattivi oħra għall-
unanimità fil-Kunsill minbarra l-VMK, bħall-ġeometrija varjabbli, in-nonparteċipazzjoni u l-kooperazzjoni
msaħħa. Xi membri tal-Grupp ta' Ħidma rrakkomandaw l-użu tat-terminu "sostenibbli" minflok "etiku" fil-
Proposta "Jiġu ddefiniti standards ġewwa u barra l-UE fir-relazzjonijiet kummerċjali u ta' investiment".
Kien hemm differenza ta' fehmiet dwar jekk l-adeżjoni ta' Stati Membri ġodda għandhiex tkompli tirrikjedi
l-qbil unanimu tal-Istati Membri attwali kollha. Kien hemm firxa ta' fehmiet dwar sa fejn għandu jkun
hemm forzi armati konġunti. Żewġ membri semmew il-prospett tal-unità Irlandiża fil-każ li l-Irlanda ta' Fuq
tivvota għaliha f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira, u biex l-UE tkun
ippreparata għal tali eventwalità.
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"Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà"

25. Proposta: Stat tad-dritt, valuri demokratiċi u identità Ewropea45

OBJETTIV: Li l-istat tad-dritt jiġi difiż sistematikament fl-Istati Membri kollha, b'mod partikolari billi:

Miżuri:
1. Jiġi żgurat li l-valuri u l-prinċipji minquxa fit-Trattati tal-UE u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

UE jitqiesu bħala kundizzjonijiet mhux negozjabbli, irriversibbli u sine qua non għas-sħubija fl-UE u l-
adeżjoni magħha. Il-valuri tal-UE jridu jiġu rispettati bis-sħiħ fl-Istati Membri kollha anki biex ikunu
jistgħu jaġixxu bħala standard internazzjonali u punt ta' attraenza permezz tad-diplomazija u d-
djalogu. It-tkabbir tal-UE m'għandux jikkomprometti l-acquis tal-UE fir-rigward tal-valuri fundamentali
u d-drittijiet taċ-ċittadini;46

2. Il-valuri Ewropej isiru tanġibbli għaċ-ċittadini tal-UE, speċjalment permezz ta' involviment aktar
interattiv u dirett. Għal dan il-għan, iċ-ċittadinanza Ewropea għandha tissaħħaħ, pereżempju permezz
ta' statut Ewropew taċ-ċittadinanza li jipprovdi drittijiet u libertajiet speċifiċi għaċ-ċittadin, kif ukoll
statut għal assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ transfruntieri Ewropej. Il-
valuri Ewropej għandhom jiġu promossi wkoll permezz ta' "pakkett ta' onboarding" li jipprovdi
elementi didattiċi u materjal ta' informazzjoni liċ-ċittadini. Fl-aħħar nett, sfera pubblika Ewropea li
tinkludi mezzi tal-media awdjoviżiva u online għandha tiġi żviluppata permezz ta' aktar investiment
tal-UE, iċ-ċentri tal-media eżistenti tal-UE għandhom jittejbu, u l-aktar minn 500 uffiċċju ta'
kollegament Ewropew lokali għandhom jiġu appoġġati aktar; 47

3. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE għandha ssir universalment applikabbli u infurzabbli. Barra
minn hekk, għandhom jiġu organizzati konferenzi annwali dwar l-istat tad-dritt (b'segwitu għar-
Rapport tal-Kummissjoni dwar l-istat tad-dritt) b'delegazzjonijiet mill-Istati Membri kollha bil-
parteċipazzjoni ta' ċittadini, impjegati tas-servizz pubbliku, membri parlamentari, awtoritajiet lokali,
sħab soċjali u soċjetà ċivili magħżula b'mod aleatorju u diversifikati. L-organizzazzjonijiet, inkluża s-
soċjetà ċivili, li jippromwovu l-istat tad-dritt fuq il-post għandhom ukoll jiġu appoġġati aktar;48

4. Jiġu applikati u evalwati b'mod effettiv il-kamp ta' applikazzjoni tar-"Regolament dwar il-
Kondizzjonalità" u strumenti oħra tal-istat tad-dritt, u jiġu kkunsidrati estensjonijiet għal oqsma ġodda
irrispettivament mir-rilevanza tagħhom għall-baġit tal-UE. Għandu jitqies kwalunkwe perkors ġuridiku
neċessarju, inklużi bidliet fit-Trattati, biex jiġi sanzjonat ksur tal-istat tad-dritt;49

5. Jiġu mħeġġa programmi edukattivi u medjatiċi li jagħmlu l-valuri tal-UE parti mill-proċess ta'
integrazzjoni tal-migranti u li jinkoraġġixxu interazzjonijiet bejn il-migranti u ċ-ċittadini tal-UE, bil-
ħsieb li tiġi żgurata l-integrazzjoni b'suċċess tagħhom fis-soċjetajiet tal-UE u li tinħoloq
sensibilizzazzjoni fost iċ-ċittadini tal-UE dwar kwistjonijiet relatati mal-migrazzjoni.50

45 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 2 taċ-Ċittadini
Ewropej (ECP 2): 10, 11, 14 u 30; Panel taċ-Ċittadini Nazzjonali (NCP) tal-Belġju: 1.3.1, 1.4.2 u 1.4.3; NCP tal-
Ġermanja: 5.1 u 5.2; NCP tan-Netherlands: 1.2.
46 Rakkomandazzjoni 14 tal-ECP 2. Rakkomandazzjonijiet 1.3.1, 1.4.2 u 1.4.3 tal-NCP Belġjan, rakkomandazzjoni 1.2
tal-NCP Netherlandiż.
47 Rakkomandazzjoni 11 tal-ECP 2. Rakkomandazzjonijiet 5.1 u 5.2 tal-NCP Ġermaniż. Dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma.
48 Rakkomandazzjoni 11 tal-ECP 2. Dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma. Dibattitu fil-Plenarja.
49 Rakkomandazzjoni 10 tal-ECP 2.
50 Rakkomandazzjoni 30 tal-ECP 2.
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26. Proposta: Protezzjoni tad-data51

OBJETTIV: Li tiġi ggarantita politika ta' trattament tad-data aktar protettiva u orjentata lejn iċ-
ċittadini, b'mod partikolari billi:

Miżuri:
1. Tiġi implimentata bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-privatezza tad-data, u tiġi eżaminata mill-

ġdid biex, jekk ikun meħtieġ, jiġi evalwat l-istabbiliment ta' mekkaniżmi ta' infurzar aktar b'saħħithom
għall-entitajiet li jipproċessaw id-data personali, attwalment taħt il-kompetenza ta' awtoritajiet
nazzjonali indipendenti għall-protezzjoni tad-data filwaqt li jiġi rispettat il-prinċipju tas-sussidjarjetà.
Tali entitajiet għandhom jiġu sanzjonati b'mod aktar strett milli fl-implimentazzjoni attwali ta-
regolament, b'mod proporzjonat għall-fatturat annwali tagħhom (sa 4 %), anki possibbilment permezz
ta' projbizzjoni tal-attivitajiet tagħhom, u jkunu soġġetti għal awditjar annwali indipendenti;52 53

2. Jingħata iktar effett lill-prinċipju tal-privatezza mid-disinn u prestabbilita, pereżempju billi jiġu
evalwati u introdotti formoli armonizzati ta' kunsens għall-ipproċessar tad-data li jinftiehmu
faċilment, konċiżi u faċli biex jintużaw mill-utent li jindikaw b'mod ċar dak li hu meħtieġ u dak li
mhuwiex meħtieġ. L-utenti għandhom ikunu jistgħu jagħtu jew jirtiraw il-kunsens tagħhom għall-
ipproċessar tad-data b'mod faċli, rapidu u permanenti; 54 55

3. Jiġu evalwati u introdotti regoli aktar ċari u aktar protettivi dwar l-ipproċessar tad-data tal-minorenni,
possibbilment fil-GDPR tal-UE, inkluż permezz tal-ħolqien ta' kategorija speċjali għad-data sensittiva
tal-minorenni u l-armonizzazzjoni tas-soll tal-kunsens tal-età fl-Istati Membri tal-UE. Filwaqt li l-biċċa
l-kbira tal-implimentazzjoni tar-regoli tal-privatezza u l-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni għandhom
jibqgħu fil-kompetenza tal-Istati Membri, inkluż permezz ta' aktar investiment u riżorsi oħra fil-livell
nazzjonali, l-UE għandu jkollha wkoll rwol aktar b'saħħtu, pereżempju billi toħloq kompetenzi tal-UE
fil-qasam tal-edukazzjoni ċivika fir-rigward tal-protezzjoni tad-data;56

4. Jiġu infurzati aħjar il-kriterji tal-eliġibbiltà għall-Awtoritajiet tal-Protezzjoni tad-Data Ewropej u
nazzjonali, f'termini ta' kwalifiki u adegwatezza, biex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' indipendenza tal-
membri tagħhom.57 58

27. Proposta: Media, aħbarijiet foloz, diżinformazzjoni, verifika tal-fatti, ċibersigurtà59

51 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: ECP 2: 7, 8 u 9; NCP tan-
Netherlands: 1.3 u 4.3.
52 Rakkomandazzjoni 7 tal-ECP 2. Dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma.
53 Kwistjoni koperta wkoll mill-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasformazzjoni Diġitali.
54 Rakkomandazzjoni 9 tal-ECP 2.
55 Kwistjoni koperta wkoll mill-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasformazzjoni Diġitali.
56 Rakkomandazzjoni 8 tal-ECP 2. Rakkomandazzjonijiet 1.3 u 4.3 tal-NCP Netherlandiż.
57 Rakkomandazzjonijiet 7 u 8 tal-ECP 2.
58 Kwistjoni koperta wkoll mill-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasformazzjoni Diġitali.

59 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: ECP 2: 5, 12, 13, 17 u 28;
NCP tal-Belġju: 1.5.1, 2.1.1 sa 2.4.3; NCP tan-Netherlands: 3.1.
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OBJETTIV: Li tiġi indirizzata d-diżinformazzjoni permezz ta' promozzjoni ulterjuri tal-indipendenza u
tal-pluraliżmu tal-media kif ukoll tal-litteriżmu medjatiku, b'mod partikolari billi:

Miżuri:
1. Tiġi introdotta leġiżlazzjoni li tindirizza t-theddid għall-indipendenza tal-media permezz ta' standards

minimi għall-UE kollha, inkluż rieżami tal-mudell tal-attivitajiet tal-media biex jiġu żgurati l-integrità u
l-indipendenza tas-suq tal-media tal-UE;60

2. Jiġu infurzati b'mod strett ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE fis-settur tal-media, sabiex jiġu evitati
monopolji kbar tal-media u biex jiġu żgurati l-pluraliżmu tal-media u l-indipendenza minn indħil
politiku, korporattiv u/jew barrani indebitu. Għandu jiġi promoss ukoll ġurnaliżmu ta' kwalità, bi
standards etiċi u awtoregolatorji għoljin stabbiliti;61

3. Jitwaqqaf korp tal-UE inkarigat mill-indirizzar u mill-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni u l-indħil
immirati, miż-żieda tal-għarfien tas-sitwazzjoni u mit-tisħiħ tal-organizzazzjonijiet tal-verifika tal-fatti
kif ukoll il-media indipendenti. "Hotlines" u siti web, bħal Europe Direct, fejn iċ-ċittadini kif ukoll il-
media nazzjonali jistgħu jitolbu u jingħataw informazzjoni verifikata għall-fatti dwar il-politika u l-
politiki Ewropej, għandhom ukoll jiġu appoġġati u promossi aktar b'mod aktar attiv; 62 63

4. Jiġu promossi l-litteriżmu medjatiku u s-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar id-diżinformazzjoni u t-
tixrid mhux intenzjonat ta' aħbarijiet foloz, inkluż permezz ta' taħriġ obbligatorju fl-iskejjel. L-Istati
Membri għandhom jiġu mħeġġa wkoll jipprovdu riżorsi umani u finanzjarji adegwati għal dan il-għan;
64

5. Jiġu elaborati l-inizjattivi eżistenti, bħall-Kodiċi ta' Prattika dwar id-Diżinformazzjoni u l-Osservatorju
Ewropew tal-Media Diġitali (EDMO), biex il-pjattaformi online jkunu obbligati joħorġu dikjarazzjonijiet
ċari dwar l-algoritmi li jużaw (biex b'hekk l-utenti jkunu jistgħu jiddeċiedu jagħtux il-kunsens tagħhom
biex ikunu soġġetti għalihom) u r-riskji ta' diżinformazzjoni li l-utenti huma esposti għalihom, filwaqt
li jitħarsu d-dritt għal-libertà tal-kelma legali u d-dritt għall-privatezza.65 66

28. Proposta: Media, aħbarijiet foloz, diżinformazzjoni, verifika tal-fatti, ċibersigurtà (bis)

OBJETTIV: Rwol aktar b'saħħtu għall-UE fil-ġlieda kontra t-theddid għaċ-ċibersigurtà, b'mod partikolari
billi:

Miżuri:
1. Tissaħħaħ l-Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) sabiex l-individwi, l-organizzazzjonijiet u l-

istituzzjonijiet jiġu protetti aktar mill-ksur taċ-ċibersigurtà u l-użu tal-intelliġenza artifiċjali għal finijiet

60 Rakkomandazzjoni 5 tal-ECP 2. Rakkomandazzjoni 2.1.1 tal-NCP Belġjan. Rakkomandazzjoni 3.1 tal-NCP Netherlandiż.

61Rakkomandazzjoni 12 tal-ECP 2. Rakkomandazzjoni 2.1.4 tal-NCP Belġjan.

62 Rakkomandazzjonijiet 17 u 28 tal-ECP 2. Rakkomandazzjonijiet 1.5.1, 2.1.3, 2.2.1 u 2.2.2 tal-NCP Belġjan.

63 Kwistjoni koperta wkoll mill-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasformazzjoni Diġitali.
64 Rakkomandazzjonijiet 5 u 28 tal-ECP 2. Rakkomandazzjonijiet 2.3.2 u 2.3.3 tal-NCP Belġjan.

65 Rakkomandazzjoni 28 tal-ECP 2. Rakkomandazzjonijiet 2.3.1, 2.4.1 u 2.4.2 tal-NPC Belġjan.

66 Kwistjoni koperta wkoll mill-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasformazzjoni Diġitali.
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kriminali. Il-privatezza tad-data u l-protezzjoni tad-data personali għandhom, fl-istess ħin, jiġu
salvagwardjati; 67 68

2. Jissaħħaħ il-koordinament tal-awtoritajiet nazzjonali fil-qasam taċ-ċibersigurtà u jsiru sforzi
addizzjonali biex jiġi żgurat li r-regoli fil-livell tal-UE jiġu implimentati tajjeb fil-livell nazzjonali.69 70

29. Proposta: Ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, ugwaljanza u kwalità tal-ħajja71

OBJETTIV: Li tittieħed azzjoni biex il-kundizzjonijiet tal-ħajja jiġu armonizzati fl-UE u tittejjeb il-kwalità
tal-ħajja soċjoekonomika taċ-ċittadini tal-UE, b'mod partikolari billi:

Miżuri:
1. F'konsultazzjoni mal-esperti u s-sħab soċjali, jiġu żviluppati indikaturi trasparenti tal-kwalità tal-ħajja

inklużi kriterji ekonomiċi, soċjali u tal-istat tad-dritt, sabiex tiġi stabbilita skeda ta' żmien ċara u
realistika biex jogħlew l-istandards soċjali u tinkiseb struttura soċjoekonomika komuni tal-UE, inkluż
permezz tal-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Dawn għandhom jiġu
integrati fil-qafas tal-governanza ekonomika u fil-proċess tas-Semestru Ewropew;72 73

2. Jiżdied u jiġi ffaċilitat l-investiment pubbliku dirett fl-edukazzjoni, fis-saħħa, fl-akkomodazzjoni, fl-
infrastrutturi fiżiċi, fil-kura għall-anzjani u għall-persuni b'diżabilità. L-investiment addizzjonali
għandu jkollu wkoll l-għan li jiggarantixxi bilanċ xieraq bejn ix-xogħol u l-ħajja għaċ-ċittadini. Tali
investiment għandu jsir b'mod kompletament trasparenti, li jippermetti li l-proċess kollu jiġi
segwit;74

3. Jiġi inkoraġġit l-intaxxar tal-kumpaniji l-kbar, jiġi miġġieled l-aċċess għar-rifuġji fiskali u tiġi eliminata
l-eżistenza tagħhom fl-UE bl-għan li jiżdied l-investiment pubbliku f'oqsma prijoritarji bħall-
edukazzjoni (boroż ta' studju, Erasmus) u r-riċerka. Il-ġlieda madwar l-UE kontra l-evażjoni tat-taxxa
għandha tkun ukoll mod kif jinġabru fondi għal inizjattivi ffinanzjati pubblikament;75 76

4. Jitfasslu kriterji għall-UE kollha f'dik li hi l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol u jiġi
inċentivat ir-reklutaġġ minn kumpaniji privati ta' persuni li normalment ikunu l-aktar soġġetti għal
diskriminazzjoni (eż. żgħażagħ, anzjani, nisa, minoranzi), inkluż permezz ta' sussidji, u, bħala l-pass li
jmiss, kwoti temporanji. Is-sħab soċjali għandhom ikunu assoċjati mill-qrib f'dan ir-rigward. Id-
diskriminazzjoni barra mis-suq tax-xogħol għandha tiġi evitata wkoll bil-liġi, u l-ugwaljanza għandha
tiġi promossa;77

67 Rakkomandazzjoni 13 tal-ECP 2.
68 Kwistjoni koperta wkoll mill-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasformazzjoni Diġitali.
69 Rakkomandazzjoni 13 tal-ECP 2.
70 Kwistjoni koperta wkoll mill-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasformazzjoni Diġitali.

71 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: ECP 2: 1, 2, 21, 22 u 23;
NCP tan-Netherlands: 1.1.
72 Rakkomandazzjoni 22 tal-ECP 2. Dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma.
73 Kwistjoni koperta wkoll mill-Grupp ta' ħidma dwar ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi.
74 Rakkomandazzjoni 21 tal-ECP 2. Rakkomandazzjoni 1.1 tal-NCP Netherlandiż.
75 Rakkomandazzjoni 23 tal-ECP 2.
76 Kwistjoni koperta wkoll mill-Grupp ta' ħidma dwar ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi.
77 Rakkomandazzjoni 1 tal-ECP 2. Dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma.
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5. Jiġi żgurat il-ħolqien u l-faċilitazzjoni ta' kindergartens bi prezzijiet raġonevoli, kemm pubbliċi kif
ukoll fis-settur privat, u kura tat-tfal b'xejn għal dawk li jeħtiġuha.78

30. Proposta: Drittijiet tal-annimali u agrikoltura79

OBJETTIV: Li jittieħdu miżuri deċiżivi li jippromwovu u jiggarantixxu agrikoltura aktar ekoloġika u aktar
orjentata lejn il-klima, b'mod partikolari billi:

Miżuri:
1. Jiġu stabbiliti kriterji minimi dettaljati, li jistgħu jitkejlu u marbuta biż-żmien għall-protezzjoni tal-

annimali tat-trobbija, bil-ħsieb li jiġu żgurati standards ogħla tal-benesseri tal-annimali f'konformità
mal-introduzzjoni ta' objettivi tas-sostenibbiltà u abbażi ta' approċċ ta' sistema integrata tal-ikel;80 81

2. Jiddaħħlu penali finanzjarji għall-esternalitajiet negattivi tal-attività agrikola (pereżempju l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, l-użu tal-pestiċidi, l-użu eċċessiv tal-ilma, it-trasport fuq distanzi twal,
eċċ.) abbażi tal-impatt ambjentali tagħhom. Anki l-prodotti agrikoli importati fl-UE għandhom jiġu
vvalutati fuq dik il-bażi, inkluż permezz ta' dazji doganali, sabiex jiġi eliminat kwalunkwe vantaġġ
kompetittiv li jirriżulta minn standards ambjentali aktar baxxi;82

3. Jitnaqqsu s-sussidji għall-produzzjoni agrikola tal-massa meta dawn ma jagħtux kontribut għal
tranżizzjoni sostenibbli u dawk ir-riżorsi jiġu allokati mill-ġdid biex jappoġġaw agrikoltura
ambjentalment sostenibbli, filwaqt li jiġu żgurati prodotti tal-ikel bi prezzijiet raġonevoli.83 84

78 Rakkomandazzjoni 2 tal-ECP 2. Dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma.
79 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: ECP 2: 3, 4 u 6.
80 Rakkomandazzjoni 3 tal-ECP 2.
81 Kwistjoni koperta wkoll mill-Grupp ta' ħidma dwar it-tibdil fil-klima u l-ambjent.
82 Rakkomandazzjoni 4 tal-ECP 2.
83 Rakkomandazzjoni 6 tal-ECP 2.
84 Kwistjoni koperta wkoll mill-Grupp ta' ħidma dwar it-tibdil fil-klima u l-ambjent.
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"Trasformazzjoni diġitali"

L-Ewropa jeħtiġilha ssir mexxejja dinjija u tistabbilixxi l-istandards fit-trasformazzjoni diġitali u tfassal mod
Ewropew li bih tinbena soċjetà diġitali etika, iċċentrata fuq il-bniedem, trasparenti u sikura. L-Ewropa
teħtieġ li tkun ambizzjuża fl-approċċ tagħha u tuża għal kollox l-opportunitajiet li toffri d-diġitalizzazzjoni,
filwaqt li fl-istess ħin timmaniġġja r-riskji u l-isfidi li ġġib magħha d-diġitalizzazzjoni. Id-diġitalizzazzjoni
tolqot l-oqsma kollha tas-soċjetà tagħna u trid titqies f'dawn l-oqsma. F'dan il-kuntest saret referenza
għad-Dikjarazzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali għad-Deċennju Diġitali u saru
suġġerimenti biex tiġi kkunsidrata Karta futura possibbli tad-Drittijiet Diġitali.

L-aggressjoni Russa fl-Ukrajna rnexxielha ssaħħaħ ħafna mill-punti indirizzati fil-proposti, bħall-ħtieġa
għas-sovranità diġitali, enfasi akbar fuq iċ-ċiberdifiża u protezzjoni kontra d-diżinformazzjoni. Għamlitha
wkoll evidenti li l-kunflitti armati llum il-ġurnata għandhom konsegwenzi fl-isfera diġitali, li jqajmu
kwistjonijiet ġodda bħall-konsegwenzi fit-tul tas-sekwestru ta' informazzjoni personali u l-użu illeġittimu
ta' dik id-data fil-futur.

31. Proposta: Aċċess għall-infrastruttura diġitali85

OBJETTIV: L-aċċess ugwali għall-internet huwa dritt fundamentali ta' kull ċittadin Ewropew. Nipproponu
li kulħadd fl-Ewropa għandu, fil-prattika, jikseb aċċess għall-internet u s-servizzi diġitali, u li s-sovranità
tal-infrastruttura diġitali tal-UE titjieb permezz ta':

Miżuri:
1. Isir investiment f'infrastrutturi diġitali Ewropej ta' kwalità għolja u innovattivi (inklużi l-5G u s-6G li jiġu

żviluppati fl-Ewropa) (rakkomandazzjoni 40 u 47 tal-ECP 1, l-NCP 1 Netherlandiż);
2. Jiġi żgurat aċċess veloċi, bi prezzijiet raġonevoli, sigur u stabbli għall-internet kullimkien fl-UE, inkluż

għar-roaming, bi prijorità li l-konnessjoni tal-internet titwassal f'"żoni bojod/żoni mejta" u żoni rurali
u remoti u reġjuni periferiċi sabiex jiġi indirizzat id-distakk diġitali bejn l-Istati Membri u fihom u jiġi
żgurat li ħadd ma jitħalla jibqa' lura (rakkomandazzjonijiet 17 u 47 tal-ECP 1 u l-NCP 1 Netherlandiż);

3. Tingħata spinta lill-varar tal-infrastruttura diġitali u elettrika fl-ispazji pubbliċi u privati biex
jippermetti l-użu ta' vetturi elettriċi u awtonomi (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);86

4. Jittieħdu miżuri biex jiġi żgurat li jkun hemm kompetizzjoni ġusta u miftuħa u jiġu evitati l-monopolji,
l-intrappolament tal-klijentela, il-konċentrazzjoni tad-data u d-dipendenza fuq pajjiżi terzi fir-rigward
tal-infrastruttura u s-servizzi; jittejbu s-swieq mill-perspettiva tal-konsumaturi (rakkomandazzjoni 17
tal-ECP 1);

5. Tingħata prijorità lit-tfal, lill-familji u lill-anzjani kif ukoll lill-gruppi vulnerabbli, fir-rigward tal-aċċess
għall-internet u għall-hardware, partikolarment fir-rigward tal-aċċess għall-edukazzjoni, is-servizzi
pubbliċi u s-saħħa (rakkomandazzjoni 17 tal-ECP 1 u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

6. Jittejbu l-aċċess diġitali u l-aċċessibblità għal servizzi pubbliċi u privati essenzjali għaċ-ċittadini u n-
negozji, pereżempju fir-rigward tal-proċeduri amministrattivi, u jiġi żgurat aċċess inklużiv u appoġġ
bħal permezz ta' help desks għal dawn is-servizzi (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma, il-Pjattaforma Diġitali
Multilingwi);

85 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini
Ewropej (ECP 1): 17, 40 u 47; Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali (NCP) tan-Netherlands 1.
86 Ara l-link għar-rakkomandazzjoni 38 tal-ECP 3, fir-rigward tal-infrastruttura għall-vetturi elettriċi.
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7. Jiġu armonizzati l-istandards diġitali ta' kwalità għolja u tittejjeb il-mobbiltà sigura tad-data biex tiġi
ffaċilitata l-interoperabbiltà transfruntiera (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma, il-Pjattaforma Diġitali
Multilingwi);

8. Jitqiesu l-impatti ambjentali tal-infrastruttura diġitali u d-diġitalizzazzjoni sabiex t-trasformazzjoni
diġitali tkun sostenibbli u l-ħidma għal soċjetà diġitali ekoloġika (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma, il-
Pjattaforma Diġitali Multilingwi).

32. Proposta: Kompetenza u ħiliet diġitali li jagħtu s-setgħa liċ-ċittadini87

OBJETTIV: Nipproponu li l-UE tiżgura li ċ-ċittadini Ewropej kollha jkunu jistgħu jibbenefikaw mid-
diġitalizzazzjoni, billi tingħatalhom is-setgħa bil-ħiliet u l-opportunitajiet diġitali meħtieġa, permezz ta':

Miżuri:
1. Jiġi żgurat l-aċċess għall-kompetenza diġitali formali u mhux formali u t-taħriġ tal-ħiliet u l-edukazzjoni,

inkluż fil-kurrikuli tal-iskejjel, matul l-istadji kollha tal-ħajja billi jinbnew fuq inizjattivi eżistenti fil-livell
Ewropew, b'enfasi speċjali fuq l-inklużjoni ta' gruppi vulnerabbli u anzjani, jissaħħu l-ħiliet diġitali tat-
tfal b'mod li jkun kompattibli mal-iżvilupp san tagħhom u jiġu indirizzati l-inugwaljanzi diġitali, inkluż
id-distakk diġitali bejn il-ġeneri (rakkomandazzjoni 8 tal-ECP 1, l-NCP 5.2 Taljan, dibattitu tal-Grupp ta'
Ħidma);

2. Jiġi żgurat l-użu san tal-internet billi l-Istati Membri jitħeġġu jimplimentaw taħriġ fil-ħiliet diġitali għall-
gruppi tal-etajiet kollha bi programmi standard u kurrikuli stabbiliti fil-livell Ewropew li jikkonċernaw
pereżempju r-riskji u l-opportunitajiet tal-internet, id-drittijiet online tal-utenti u n-netiquette
(rakkomandazzjoni 47 tal-ECP 1, dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

3. Jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiġi żgurat li d-diġitalizzazzjoni tas-soċjetà ma tħallix barra l-
persuni akbar fl-età u li t-teknoloġija tkun aċċessibbli għalihom billi jiġu żviluppati programmi u
inizjattivi, pereżempju fil-forma ta' klassijiet imfassla apposta għall-ħtiġijiet tagħhom. Fl-istess ħin
għandu jiġi żgurat li servizzi essenzjali jistgħu jiġu aċċessati wkoll personalment u b'mezzi mhux diġitali
(rakkomandazzjonijiet 34 u 47 tal-ECP 1);

4. Tiġi introdotta ċertifikazzjoni tal-UE relatata mal-ħiliet diġitali fl-iskejjel li tħejji liż-żgħażagħ għas-suq
tax-xogħol tal-futur (rakkomandazzjoni 8 tal-ECP 1);

5. Jiġu żviluppati inizjattivi ta' taħriġ ikkoordinat fil-livell tal-UE għat-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-
ħaddiema biex jibqgħu kompetittivi fis-suq tax-xogħol, filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu wkoll il-
kompetenzi u l-ħiliet meħtieġa fl-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u biex jitħarrġu l-esperti diġitali
(rakkomandazzjoni 8 tal-ECP 1 u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

6. Titqajjem sensibilizzazzjoni dwar il-pjattaformi diġitali eżistenti li jikkollegaw lin-nies ma' min iħaddem
u jgħinuhom isibu impjiegi fl-UE, bħal EURES (rakkomandazzjoni 8 tal-ECP 1);

7. Jiżdiedu l-investimenti u l-isforzi biex tingħata spinta lid-diġitalizzazzjoni tal-edukazzjoni, inkluża l-
edukazzjoni għolja; (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma, il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi).

87 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini
Ewropej (ECP 1): 8, 34 u 47, Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali (NCP) 5.2 tal-Italja.
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33. Proposta: Soċjetà diġitali sikura u affidabbli – iċ-ċibersigurtà u d-diżinformazzjoni88

OBJETTIV: Nipproponu li sabiex ikun hemm soċjetà diġitali sikura u affidabbli, l-UE għandha tiżgura
implimentazzjoni effettiva u rapida tal-leġiżlazzjoni eżistenti u jkollha aktar setgħat biex issaħħaħ iċ-
ċibersigurtà, tittratta l-kontenut illegali u ċ-ċiberkriminalità, tiġġieled u tirkupra minn theddid
ċibernetiku minn atturi mhux Statali u Stati awtoritarji, u tindirizza d-diżinformazzjoni permezz ta':

Miżuri:
1. Jissaħħu l-kapaċitajiet tal-Europol/taċ-Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità f'termini ta' riżorsi

finanzjarji u umani, li jippermettu approċċ aktar proattiv fil-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità u jinbnew
kapaċitajiet konġunti Ewropej ta' ċiberdifiża kontra attakki fuq skala kbira, inkluż permezz ta'
kooperazzjoni aħjar (rakkomandazzjoni 39 tal-ECP 1, l-NCP 2.6 Litwan, l-NCP 1 Netherlandiż, dibattitu
tal-Grupp ta' Ħidma);

2. Jittieħdu l-miżuri meħtieġa għat-tħejjija u l-irkupru malajr minn kwalunkwe attakk u qtugħ fuq skala
kbira, billi pereżempju tiġi żgurata l-eżistenza ta' infrastruttura reżiljenti u kanali ta' komunikazzjoni
alternattivi (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

3. Jiġu żgurati sanzjonijiet simili u infurzar rapidu u effettiv fl-Istati Membri f'każ ta' ċiberkriminalità
permezz ta' koordinazzjoni aħjar ta' ċentri u awtoritajiet taċ-ċibersigurtà lokali reġjonali u nazzjonali
(rakkomandazzjoni 39 tal-ECP 1);

4. Jissaħħu l-litteriżmu diġitali u l-ħsieb kritiku bħala mod kif jiġu miġġielda d-diżinformazzjoni, it-theddid
online u d-diskors ta' mibegħda, kif ukoll elementi qarrieqa u l-ipprezzar preferenzjali (dibattitu tal-
Grupp ta' Ħidma);

5. Tiġi miġġielda d-diżinformazzjoni permezz ta' leġiżlazzjoni u linji gwida għall-pjattaformi online u l-
kumpaniji tal-media soċjali biex jiġu indirizzati l-vulnerabbiltajiet tad-diżinformazzjoni u jiġu
implimentati miżuri ta' trasparenza, inkluż pereżempju algoritmi bbażati fuq l-IA li jkunu jistgħu
jenfasizzaw l-affidabbiltà tal-informazzjoni fuq il-media soċjali u l-media l-ġdida, u b'hekk l-utent jiġi
pprovdut b'sorsi ta' informazzjoni verifikata tal-fatti. Meta jintużaw l-algoritmi, il-bnedmin għandhom
jibqgħu fil-kontroll aħħari tal-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet (rakkomandazzjoni 46 tal-ECP 1 u
dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

6. Jiġu appoġġati pjattaformi diġitali li jipprovdu għal pluraliżmu tal-media u jipprovdu riżorsi u inizjattivi
li jivvalutaw l-affidabbiltà u l-imparzjalità tal-informazzjoni mill-media tradizzjonali (eż. it-televiżjoni,
l-istampa, ir-radju) u media oħra b'rispett sħiħ tal-prinċipju tal-libertà tal-media u ċ-ċittadini jiġu
pprovduti b'informazzjoni dwar il-kwalità tal-aħbarijiet (rakkomandazzjoni 46 tal-ECP 1).

34. Proposta: Soċjetà diġitali sikura u affidabbli – il-protezzjoni tad-data89

OBJETTIV: Nippromwovu s-sovranità tad-data tal-individwi, sensibilizzazzjoni aħjar u implimentazzjoni
u infurzar aktar effiċjenti tar-regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data (GDPR) biex jissaħħaħ il-
kontroll personali tad-data proprja u jiġi limitat l-użu ħażin tad-data permezz ta':

Miżuri:

88 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini
Ewropej (ECP 1): 46, Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali (NCP) tal-Litwanja 2.6 , tan-Netherlands 1.
89 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini
Ewropej (ECP 1): 42, 43, 44 u 45, Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali (NCP) tan-Netherlands 2.
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1. Jiġu spjegati aħjar ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data (GDPR), tiżdied it-trasparenza u titjieb il-
komunikazzjoni billi tinħoloq gwida dwar testi ta' kunsens infurmat li jużaw lingwaġġ sempliċi u ċar li
jinftiehem minn kulħadd, inklużi modi aktar viżwali biex jingħata l-kunsens għall-użu tad-data,
akkumpanjati minn kampanja ta' informazzjoni u jiġu żgurati l-ħiliet meħtieġa għal dawk li
jipproċessaw id-data u li jagħtu pariri lil dawk li jeħtieġu assistenza (rakkomandazzjonijiet 42 u 45 tal-
ECP 1 u l-NCP 2 Netherlandiż);

2. Jiġi żgurat li l-projbizzjoni eżistenti ta' kunsens awtomatiku dwar l-użu mill-ġdid jew il-bejgħ mill-ġdid
ta' data tiġi applikata (rakkomandazzjoni 42 tal-ECP 1);

3. Jiġi żgurat li t-talbiet tal-utenti għat-tħassir permanenti tad-data jiġu segwiti f'perjodu ta' żmien
speċifiku (rakkomandazzjoni 42 tal-ECP 1);

4. Tiġi pprovduta informazzjoni ċara u qasira kemm jista' jkun għall-utenti dwar kif u minn min tkun se
tintuża d-data (rakkomandazzjoni 42 tal-ECP 1);

5. Tiġi żgurata konformità min-naħa ta' kumpaniji ta' pajjiżi terzi mar-regoli Ewropej dwar il-protezzjoni
tad-data (rakkomandazzjonijiet 42 u 43 tal-ECP 1);

6. Tiġi mħeġġa sistema ta' ċertifikazzjoni fil-livell tal-UE li tirrifletti l-konformità mal-GDPR b'mod
aċċessibbli, ċar u sempliċi, u viżibbli fuq is-siti web u l-pjattaformi u għandha tinħareġ minn ċertifikatur
indipendenti fil-livell Ewropew. M'għandhiex toħloq piżijiet sproporzjonati għall-kumpaniji żgħar u ta'
daqs medju (rakkomandazzjoni 44 tal-ECP 1, dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

7. Jiġi żgurat li ċ-ċittadini jiġu megħjuna b'mod effiċjenti u rapidu meta jiffaċċjaw kwistjonijiet ta'
esklużjoni fakultattiva jew meta jirrevokaw il-kunsens. Għal dan il-għan, jeħtieġ li tiġi definita aħjar l-
imġiba intrużiva u li jiġu żviluppati fil-livell Ewropew linji gwida u mekkaniżmi ta' esklużjoni fakultattiva
u ta' revoka tad-data u li jidentifikaw u jissanzjonaw lil dawk li jwettqu l-frodi (rakkomandazzjoni 43
tal-ECP 1, u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

8. Jiġu pprovduti sanzjonijiet inkluża multa proporzjonata għall-fatturat tal-kumpaniji u l-limitazzjonijiet
tal-operazzjonijiet tal-kumpaniji, billi pereżempju jiġu imposti projbizzjonijiet temporanji jew
definittivi fuq l-ipproċessar tad-data mhux mixtieq u jiġi appoġġat l-infurzar tiegħu mill-Kontrollur
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u l-aġenziji nazzjonali (rakkomandazzjonijiet 42 u 43 tal-ECP 1, u
dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma).

35. Proposta: Innovazzjoni diġitali biex tissaħħaħ l-ekonomija soċjali u sostenibbli90

OBJETTIV: Nipproponu li l-UE tippromwovi miżuri ta' diġitalizzazzjoni li jsaħħu l-ekonomija u s-suq uniku
b'mod ġust u sostenibbli, iżidu l-kompetittività Ewropea fit-teknoloġija u l-innovazzjoni, isaħħu s-suq
uniku diġitali għall-kumpaniji ta' kull daqs u jagħmlu lill-Ewropa mexxejja dinjija fit-trasformazzjoni
diġitali u fid-diġitalizzazzjoni ċċentrata fuq il-bniedem, permezz ta':

Miżuri:
1. Tiġi introdotta jew imsaħħa leġiżlazzjoni li tirregola "xogħol intelliġenti" (bil-bniedem fiċ-ċentru),

filwaqt li jitqies l-impatt fuq is-saħħa fiżika u mentali tal-ħaddiema pereżempju billi jiġi żgurat dritt
għall-iskonnessjoni. Approċċ "bil-bniedem fiċ-ċentru" għandu jinkorpora l-prinċipju tal-"bniedem fil-
kontroll" (rakkomandazzjoni 7 tal-ECP 1 u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);91

2. Leġiżlazzjoni tal-UE li tinċentiva lill-kumpaniji jkunu soċjalment responsabbli u jżommu "xogħol
intelliġenti" ta' kwalità għolja fl-Ewropa u b'hekk tiġi evitata r-rilokazzjoni lejn pajjiżi bi prezz aktar

90 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 1 taċ-Ċittadini
Ewropej (ECP 1): 7, 16 u 17, Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali (NCP) tal-Ġermanja u l-Italja 1.3.
91 Ara l-link tal-Grupp ta' Ħidma dwar Ekonomija Aktar b'Saħħitha.
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baxx. L-inċentivi jistgħu jkunu finanzjarji u/jew reputazzjonali u għandhom iqisu l-kriterji ambjentali,
soċjali u ta' governanza (ESG) rikonoxxuti internazzjonalment. Għal dan il-għan, l-UE għandha twaqqaf
Grupp ta' Ħidma magħmul minn esperti mill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha biex jeżamina u
jsaħħaħ tali leġiżlazzjoni (rakkomandazzjoni 7 tal-ECP 1);

3. Tiġi żgurata s-sorveljanza umana tal-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet li jinvolvu l-intelliġenza
artifiċjali fuq il-post tax-xogħol u trasparenza tal-algoritmi użati; jitqiesu l-impatti negattivi tal-kontrolli
tas-sorveljanza diġitali mingħajr limitu fuq il-post tax-xogħol; il-ħaddiema jiġu informati u kkonsultati
qabel l-introduzzjoni ta' teknoloġiji diġitali li jħallu impatt fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol; jiġi żgurat
li forom ġodda ta' xogħol, bħax-xogħol fuq pjattaforma diġitali, jirrispettaw id-drittijiet tal-ħaddiema
u jipprovdu kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

4. Jittieħdu inizjattivi li jgħinu fl-appoġġ għat-telexogħol, bħal spazji għall-uffiċċji b'aċċess għal
konnessjoni tal-internet affidabbli u veloċi kif ukoll taħriġ diġitali u jiġi pprovdut tagħmir ergonomiku
għall-uffiċċji fid-djar (rakkomandazzjoni 17 tal-ECP 1 u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

5. Tiġi introdotta tabella ta' valutazzjoni diġitali aċċessibbli għall-pubbliku, bil-ħolqien ta' sistema ta'
klassifikazzjoni li tindika u tqabbel il-livell attwali ta' diġitalizzazzjoni tan-negozji fl-UE (l-NCP
Ġermaniż);

6. Tinkiseb ekonomija diġitali b'saħħitha u kompetittiva u jinxterdu l-benefiċċji tat-trasformazzjoni
diġitali b'mod ekwu madwar l-Ewropa billi tiffoka fuq it-teknoloġija u l-innovazzjoni bħala muturi tat-
tkabbir, billi tixpruna riċerka trasformattiva ta' klassi dinjija u tagħti lok għal ekosistemi tal-
innovazzjoni fir-reġjuni kollha billi ttejjeb l-ambjent operattiv tal-SMEs u n-negozji ġodda u l-aċċess
ġust għall-finanzjament u billi telimina piżijiet legali jew piżijiet oħra li jfixklu l-attivitajiet transfruntiera
(l-NCP 1.3 Taljan, dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma u l-Pjattaforma Diġitali Multilingwi);

7. Tinbena infrastruttura tad-data bbażata fuq il-valuri Ewropej; jiġu implimentati l-prinċipji "l-ewwel id-
diġitali" u "darba biss" u jiġi ffaċilitat l-aċċess diġitali u sigur għad-data għall-innovazzjoni u n-negozju;
tiġi mħeġġa d-diġitalizzazzjoni sostenibbli tas-servizzi pubbliċi (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma u l-
Pjattaforma Diġitali Multilingwi);

8. Jintuża bis-sħiħ il-potenzjal u l-użu responsabbli tal-intelliġenza artifiċjali affidabbli, l-użu tal-potenzjal
tat-teknoloġija blockchain u s-servizzi tal-cloud, u jiġu stabbiliti salvagwardji u standards li jiżguraw it-
trasparenza, l-interoperabbiltà, jiġġeneraw il-fiduċja u jtejbu l-faċilità tal-użu u jevitaw kwalunkwe
algoritmu diskriminatorju jew preġudikat (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma u l-Pjattaforma Diġitali
Multilingwi);

9. Jiġi promoss software b'sors miftuħ u l-użu tiegħu fl-edukazzjoni u t-taħriġ u l-aċċess liberu għal riċerka
u software ffinanzjati pubblikament (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma u l-Pjattaforma Diġitali
Multilingwi);

10. Tiġi introdotta identità diġitali komuni Ewropea biex jiġu ffaċilitati t-tranżazzjonijiet u s-servizzi diġitali
transfruntiera, b'qafas ta' standards u linji gwida Ewropej li jipprovdu s-salvagwardji meħtieġa
(dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma u l-Pjattaforma Diġitali Multilingwi);

11. Tiġi vvalutatat l-fattibbiltà tad-diġitalizzazzjoni tal-informazzjoni dwar il-prodotti għall-konsum u l-
prodotti ta' nutrizzjoni permezz ta' app Ewropea standardizzata li tippermetti aċċess aktar faċli għall-
utent u tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-prodotti u l-katina tal-produzzjoni
(rakkomandazzjoni 16 tal-ECP 1).
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"Demokrazija Ewropea"

36. Proposta: Informazzjoni għaċ-ċittadini, parteċipazzjoni u żgħażagħ

OBJETTIV: Li jiżdiedu l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u l-involviment taż-żgħażagħ fid-demokrazija fil-livell
tal-Unjoni Ewropea biex tiġi żviluppata "esperjenza ċivika sħiħa" għall-Ewropej, jiġi żgurat li l-vuċi
tagħhom tinstema' anke bejn elezzjoni u oħra, u li l-parteċipazzjoni tkun effettiva. Għalhekk, għal kull
suġġett għandha tiġi kkunsidrata l-aktar forma ta' parteċipazzjoni xierqa, pereżempju billi:

1. Tittejjeb l-effettività tal-mekkaniżmi ġodda eżistenti u fil fażi tal-iżvilupp marbuta mal-parteċipazzjoni
taċ-ċittadini, f'konformità mal-acquis tal-UE, billi jiġu infurmati aħjar dwarhom. Idealment, l-
informazzjoni kollha dwar l-ispazji parteċipattivi għandha tkun ċentralizzata92 f'sit web uffiċjali
integrat b'karatteristiċi differenti.93 Għandu jitfassal mekkaniżmu għall-monitoraġġ ta' inizjattivi
politiċi u leġiżlattivi li jkunu ħarġu mill-proċessi tad-demokrazija parteċipattiva.94 Il-mekkaniżmi
parteċipattivi għandhom ikunu inklużivi u flimkien għandhom ikunu kapaċi jilħqu pubbliku divers.
Għandha tingħata attenzjoni lill-kontenut materjali, lis-suġġetti u lill-ħiliet tal-moderaturi. Dawn
għandhom jinkludu analiżi dwar l-impatt tal-politiki diskussi dwar, fost l-oħrajn, in-nisa u l-persuni
vulnerabbli;95

2. Tiżdied il-frekwenza tal-interazzjonijiet online u offline bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u ċ-ċittadini tagħha
permezz ta' mezzi ta' interazzjoni differenti sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jipparteċipaw
fil-proċess tat-tfassil tal-politiki tal-UE biex isemmgħu l-opinjonijiet tagħhom u jiksbu feedback, u
tinħoloq Karta għall-uffiċjali tal-UE dwar il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini;96

3. Tiġi offruta pjattaforma diġitali li tkun faċli biex tintuża u li, permezz tagħha, iċ-ċittadini jkunu jistgħu
jaqsmu l-ideat, jagħmlu mistoqsijiet lir-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE u jesprimu l-fehmiet
tagħhom dwar kwistjonijiet u proposti leġiżlattivi importanti fil-livell tal-UE, b'mod partikolari ż-
żgħażagħ. Il-pjattaforma għandha tippermetti wkoll li jsiru sondaġġi online;97

4. Il-mekkaniżmi eżistenti fil-livell Ewropew, nazzjonali u lokali jittejbu u jiġu ssimplifikati b'tali mod li
jsiru aktar siguri, aċċessibbli, viżibbli u inklużivi;98

5. Jiġu inklużi s-soċjetà ċivili organizzata u l-awtoritajiet reġjonali u lokali u l-istrutturi eżistenti bħall-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) u l-Kumitat tar-Reġjuni (KtR)99 fil-proċess ta'
parteċipazzjoni taċ-ċittadini;100

6. Tinħoloq sistema ta' Kunsillieri lokali tal-UE biex, permezz tagħhom, titnaqqas id-distanza bejn l-
istituzzjonijiet tal-UE u ċ-ċittadini Ewropej;101

7. Jiġu organizzati assemblej taċ-ċittadini perjodikament, abbażi ta' liġi tal-UE legalment vinkolanti. Il-
parteċipanti jridu jintgħażlu b'mod aleatorju, bi kriterji ta' rappreżentattività, u għandha tiġi

92 Tibdil tal-Grupp ta' Ħidma 3A u 3B.
93 Rakkomandazzjoni 32 u 37 tal-EC 2, Panels Nazzjonali BE, FR u NL.
94 Panel Nazzjonali FR.
95 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 8, formulazzjoni iqsar.
96 Rakkomandazzjoni 29 tal-ECP2
97 Rakkomandazzjonijiet 19 u 32 tal-ECP 2, Panels Nazzjonali BE u FR u rappreżentant DK ta' avvenimenti nazzjonali.
98 Panel Nazzjonali BE.
99 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 7B.
100 Panel Nazzjonali BE.
101 Rapport Finali Kantar, p. 85.
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inċentivata l-parteċipazzjoni. Jekk ikun meħtieġ, se jkun hemm appoġġ ta' esperti sabiex il-membri tal-
assemblea jkollhom biżżejjed informazzjoni għad-deliberazzjoni. Kwalunkwe nuqqas ta'
kunsiderazzjoni tal-eżiti, min-naħa tal-istituzzjonijiet, għandu jkun debitament ġustifikat.102 Il-
parteċipazzjoni u l-involviment minn qabel taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili huma bażi importanti għad-
deċiżjonijiet politiċi li għandhom jittieħdu mir-rappreżentanti eletti. L-UE hija bbażata fuq id-
demokrazija rappreżentattiva: permezz tal-elezzjonijiet Ewropej, iċ-ċittadini jagħtu mandat ċar lir-
rappreżentanti tagħhom u jesprimu ruħhom indirettament dwar il-politiki tal-UE;103

8. Jingħata appoġġ strutturali msaħħaħ, finanzjarju jew ta' xorta oħra, għas-soċjetà ċivili, speċjalment
għas-soċjetà ċivili taż-żgħażagħ u jiġu appoġġati l-awtoritajiet lokali fl-istabbiliment ta' kunsilli lokali
taż-żgħażagħ.104 Dan jista' jinkiseb permezz ta' pilastru speċifiku fil-Pjan ta' Azzjoni għad-Demokrazija
Ewropea għall-involviment tas-soċjetà ċivili u s-sħab soċjali, u strateġija ddedikata għas-soċjetà
ċivili;105

9. Tiġi introdotta "verifika min-naħa taż-żgħażagħ" għal-leġiżlazzjoni, li tinkludi kemm valutazzjoni tal-
impatt kif ukoll mekkaniżmu ta' konsultazzjoni mar-rappreżentanti taż-żgħażagħ, meta l-leġiżlazzjoni
titqies li jkollha impatt fuq iż-żgħażagħ;106

10. Tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-leġiżlaturi tal-UE u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex isir użu
mir-rabtiet bejn dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u ċ-ċittadini li jikkostitwixxu l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili;107

11. Jinġabru fil-qosor l-elementi tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini f'Karta tal-UE għall-involviment taċ-
ċittadini fl-affarijiet tal-UE.

37. Proposta: Informazzjoni għaċ-ċittadini, parteċipazzjoni u żgħażagħ (bis)

OBJETTIV: L-Unjoni Ewropea ssir aktar komprensibbli u aċċessibbli u tissaħħaħ108 identità Ewropea
komuni, b'mod partikolari billi:

1. Jiġi ggarantit livell minimu ta' edukazzjoni dwar l-UE u speċjalment dwar il-proċessi demokratiċi
tagħha, inkluż l-istorja tal-integrazzjoni Ewropea u ċ-ċittadinanza Ewropea. Persuni ta' kull età
għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw minn programmi bħal dawn, li għandhom ikunu mfassla b'mod
li jiġbed in-nies lejh u jkun adatt għall-età, pereżempju bl-iżvilupp ta' programmi speċifiċi u materjal
edukattiv għat-tfal u l-iskejjel;109 u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi fil-qasam tal-edukazzjoni
mhux formali;110

2. L-informazzjoni dwar l-UE ssir affidabbli u aċċessibbli faċilment b'mod inklużiv għaċ-ċittadini kollha. L-
istituzzjonijiet tal-UE għandhom jużaw lingwaġġ aktar aċċessibbli u jevitaw l-użu ta' termini burokratiċi
fil-komunikazzjoni tagħhom, filwaqt li jippreservaw il-kwalità u l-għarfien espert tal-informazzjoni

102 Rakkomandazzjoni 39 tal-ECP 2, Panel Nazzjonali BE 3.
103 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 10A, formulazzjoni iqsar.
104 Rappreżentant DK ta' avvenimenti nazzjonali.
105 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 54C.
106 Rappreżentant DK ta' avvenimenti nazzjonali.
107 Rappreżentant DK ta' avvenimenti nazzjonali.
108 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 15A, formulazzjoni ta' kompromess.
109 Rakkomandazzjonijiet 24, 36 u 38 tal-ECP 2, Panel Nazzjonali BE.
110 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 16C.
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mogħtija u jadattaw l-informazzjoni għal mezzi ta' komunikazzjoni u pubbliku differenti.111 Għandu jiġi
kkunsidrat, pereżempju, il-ħolqien ta' applikazzjoni għall-apparati mobbli li tippreżenta informazzjoni
dwar il-politiki tal-UE b'lingwaġġ ċar.112 Għandu jsir sforz speċjali biex jintlaħqu ż-żgħażagħ permezz
tal-media diġitali, il-movimenti taż-żgħażagħ u diversi "ambaxxaturi" (organizzazzjonijiet u individwi)
li jippromwovu113 l-proġett tal-UE;114

3. Isir użu iktar tal-intelliġenza artifiċjali u t-teknoloġiji tat-traduzzjoni biex jiġu evitati115 l-ostakli
lingwistiċi,116 filwaqt li jiġu żgurati l-aċċessibbiltà u l-użu tal-għodod diġitali kollha għall-persuni
b'diżabilità;117

4. Tiġi difiża u appoġġata l-media ħielsa, pluralistika u indipendenti, u l-mezzi tax-xandir, inklużi x-
xandara pubbliċi u l-aġenziji pubbliċi tal-aħbarijiet u l-media Ewropea, jiġu mħeġġa jirrapportaw dwar
l-affarijiet Ewropej fuq bażi aktar regolari filwaqt li jiġu rrispettati l-libertà u l-indipendenza tagħhom,
biex tiġi żgurata kopertura regolari u komprensiva fl-Istati Membri kollha tal-UE;118 tissaħħaħ il-ġlieda
kontra d-diżinformazzjoni u l-interferenzi barranin, u tiġi żgurata l-protezzjoni tal-ġurnalisti;119

5. L-Ewropa titqarreb lejn iċ-ċittadini billi jittejbu120 l-punti ta' kuntatt u ċentri apposta, jew "Djar l-
Ewropa", fil-livell lokali, biex jiġu offruti riżorsi, informazzjoni u pariri liċ-ċittadini dwar kwistjonijiet
tal-UE, kif ukoll jinstema' t-tħassib tagħhom u jsiru dibattiti mal-assoċjazzjonijiet biex jinxterdu l-
fehmiet taċ-ċittadini fil-livell Ewropew;121

6. Jittieħdu passi ulterjuri biex tissaħħaħ l-identità komuni fost l-Ewropej, pereżempju permezz ta' fond
tal-UE b'appoġġ għal interazzjonijiet online u offline (jiġifieri programmi ta' skambju, panels, laqgħat)
kemm għal żmien qasir kif ukoll għal żmien itwal bejn iċ-ċittadini tal-UE, jinħolqu avvenimenti u timijiet
sportivi komuni, jew Jum l-Ewropa (id-9 ta' Mejju) isir btala pubblika Ewropea addizzjonali122 għaċ-
ċittadini kollha tal-UE.123

38. Proposta: Demokrazija u elezzjonijiet

OBJETTIV: Li tissaħħaħ id-demokrazija Ewropea bit-tisħiħ tal-pedamenti tagħha, bl-intensifikazzjoni tal-
parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, bit-trawwim ta' dibattitu transnazzjonali dwar
kwistjonijiet Ewropej u tiġi żgurata rabta b'saħħitha bejn iċ-ċittadini u r-rappreżentanti eletti tagħhom,
b'mod partikolari billi:

111 Rakkomandazzjoni 33 tal-ECP 2, Panels Nazzjonali BE, FR u NL).
112 ECP 2 26.
113 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 17.
114Panel Nazzjonali BE.
115 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 18A.
116 Rakkomandazzjoni 25 tal-ECP 2.
117 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 18B.
118 Rakkomandazzjoni 31 tal-ECP 2, Panels Nazzjonali BE u NL.
119 Bidliet minn 19A sa 19A, riformulazzjoni biex joqgħod it-test.
120 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 21, kompromess.
121 Panels Nazzjonali BE u FR.
122 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 23B.
123 Rakkomandazzjoni 27 tal-ECP 2, Panel Nazzjonali BE.
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1. Tiġi żgurata l-protezzjoni tal-valuri tal-UE stabbiliti fit-trattati, inkluż l-istat tad-dritt u mudell soċjali
b'saħħtu,124 li huma fil-qalba tad-demokrazija Ewropea. Fir-relazzjoni tagħha mal-pajjiżi esterni, l-
Unjoni Ewropea għandha qabel kollox issaħħaħ il-valuri demokratiċi komuni fil-fruntieri tagħha. Aħna
nirrakkomandaw li huwa biss wara li jinkiseb dan li l-Unjoni Ewropea tista' tkun ambaxxatur tal-mudell
demokratiku tagħna fil-pajjiżi li huma lesti u għandhom ir-rieda li jimplimentawh, permezz tad-
diplomazija u d-djalogu";125

2. Jinħoloq referendum għall-UE kollha, li jiġi attivat mill-Parlament Ewropew, f'każijiet eċċezzjonali dwar
kwistjonijiet partikolarment importanti għaċ-ċittadini Ewropej kollha;126

3. Tiġi emendata l-liġi elettorali tal-UE biex jiġu armonizzati l-kundizzjonijiet elettorali (l-età minima biex
teżerċita d-dritt ta' vot, id-data tal-elezzjonijiet, ir-rekwiżiti għad-distretti elettorali, il-kandidati, il-
partiti politiċi u l-finanzjament tagħhom) għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, kif ukoll
orjentament lejn il-votazzjoni għal listi għall-Unjoni kollha, jew "listi transnazzjonali",127 b'kandidati
minn diversi Stati Membri, li jkunu128 qiesu l-fehmiet espressi fost iċ-ċittadini madwar l-Istati Membri
tal-UE dwar din il-kwistjoni:129

 Uħud mill-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom jiġu eletti permezz ta' lista għall-Unjoni
Ewropea kollha, filwaqt li l-bqija jiġu eletti fl-Istati Membri;130

 Din ir-riforma għandu jkollha wkoll l-għan li tiffaċilita l-possibbiltajiet ta' votazzjoni diġitali131

u tiggarantixxi drittijiet ta' votazzjoni effettivi għall-persuni b'diżabilità;132

4. Jissaħħu r-rabtiet bejn iċ-ċittadini u r-rappreżentanti eletti tagħhom, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet
nazzjonali u x-xewqa taċ-ċittadini li jkunu eqreb tagħhom u li jħossu li t-tħassib tagħhom iwassal għal
azzjoni speċifika minn rappreżentanti eletti fil-Parlament Ewropew.133 Din hija kwistjoni universali u
għandhom ikunu involuti nies ta' kull età:134

 Iċ-ċittadini Ewropej għandu jkollhom vuċi aktar b'saħħitha dwar min jiġi elett President tal-
Kummissjoni. Dan jista' jinkiseb jew permezz tal-elezzjoni diretta tal-President tal-
Kummissjoni135 jew permezz ta' sistema ta' kandidat prinċipali;136

124 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 25C.
125 Rakkomandazzjoni 14 tal-ECP.
126 Rakkomandazzjoni 18 tal-ECP; N.B. Ir-rappreżentanti taċ-ċittadini spjegaw li dan għandu jiġi implimentat u użat
bir-reqqa.
127 Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea spjegaw li dan għandu jiġi implimentat wara perjodu ta' tranżizzjoni,
biex l-affarijiet ma jsirux bl-għaġla.
128 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 28E, G u H.
129 Rakkomandazzjoni 16 tal-ECP 2, Panel Nazzjonali NL 20, il-Panel Nazzjonali kien maqsum fuq "listi
transnazzjonali".
130 Abbażi tar-rakkomandazzjoni 16 tal-ECP 2, diskussjoni fil-Grupp ta' Ħidma.
131 Rakkomandazzjoni 19 tal-ECP 2 u l-Pjattaforma Diġitali Multilingwi.
132 Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.
133 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 32B.
134 Rakkomandazzjoni 36 tal-ECP 2, Panels Nazzjonali BE u FR.
135 Panel Nazzjonali FR ("li l-President tal-Kummissjoni Ewropea jiġi elett b'vot universali"), Pjattaforma Diġitali
Multilingwi (Rapport Finali Kantar: Grupp ta' kontributi jiddiskuti l-elezzjoni diretta tal-President tal-Kummissjoni
miċ-ċittadini).
136 Il-pożizzjoni tal-PE: il-kandidat prinċipali tal-partit politiku Ewropew li jkun kiseb l-ogħla perċentwal ta' voti fl-
elezzjonijiet Ewropej, li jista' jiġi appoġġat minn maġġoranza tal-Membri tal-Parlament Ewropew, għandu jiġi elett
President tal-Kummissjoni Ewropea. F'każ li ma tkunx tista' tintlaħaq maġġoranza ta' koalizzjoni, l-inkarigu għandu
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 Il-Parlament Ewropew għandu jkollu d-dritt ta' inizjattiva leġiżlattiva, sabiex jipproponi137 s-
suġġetti li għandhom jiġu diskussi u, sussegwentement, jadotta t-testi meħtieġa biex isegwi r-
rakkomandazzjonijiet li joħorġu mid-deliberazzjonijiet;138

 Il-Parlament Ewropew għandu jiddeċiedi dwar il-baġit tal-UE peress li huwa d-dritt tal-
parlamenti fil-livell nazzjonali;139

 Il-partiti politiċi, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u t-trade unions isemmgħu aktar
leħinhom u jsiru aktar aċċessibbli sabiex iċ-ċittadini jkunu aktar involuti kemm fihom kif ukoll
fid-demokrazija Ewropea.140 Dan jikkontribwixxi wkoll biex tiġi stimulata l-inklużjoni ta'
suġġetti tal-UE fid-dibattiti pubbliċi permezz tal-partiti politiċi, tas-soċjetà ċivili organizzata u
tas-sħab soċjali, mhux biss matul l-elezzjonijiet Ewropej iżda wkoll qabel l-elezzjonijiet
nazzjonali, reġjonali u lokali;141

Id-demokrazija hija inkorporata fl-istituzzjonijiet u fis-soċjetà inġenerali, inkluż fuq il-post tax-
xogħol permezz tar-rwol tas-sħab soċjali.142

39. Proposta: Proċess deċiżjonali tal-UE

OBJETTIV: Li jittejjeb il-proċess deċiżjonali tal-UE sabiex tiġi żgurata l-kapaċità tal-UE li taġixxi, filwaqt
li tqis l-interessi ta' Stati Membri iżgħar u tiggarantixxi proċess trasparenti u li jinftiehem għaċ-
ċittadini, b'mod partikolari billi:

1. Jiġu vvalutati mill-ġdid ir-regoli tat-teħid ta' deċiżjonijiet u tal-votazzjoni fl-istituzzjonijiet tal-UE,
b'enfasi fuq il-kwistjoni tal-votazzjoni b'unanimità, li tagħmilha diffiċli ħafna li jintlaħaq qbil, filwaqt li
jiġi żgurat kalkolu ġust tal-"piżijiet" tal-votazzjoni sabiex l-interessi tal-pajjiżi ż-żgħar jiġu protetti:143

 Il-kwistjonijiet kollha li tittieħed deċiżjoni dwarhom b'unanimità għandhom jiġu deċiżi
b'maġġoranza kwalifikata. L-uniċi eċċezzjonijiet għandhom ikunu l-adeżjoni ta' membri ġodda

jiġi assenjat lill-kandidat prinċipali ta' warajh. Għal dan il-għan, il-partiti politiċi Ewropej jistgħu jinnominaw
kandidati biex joħorġu għall-kariga ta' President tal-Kummissjoni. Onor Paulo Rangel: sabiex jissaħħaħ il-proċess
tal-kandidat prinċipali, il-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Ewropew għandhom jitreġġgħu lura u
dan jimplika bidla fit-trattat: il-Parlament jipproponi u l-Kunsill japprova l-President tal-Kummissjoni. Il-Pjattaforma
Diġitali Multilingwi (Rapport Finali Kantar: "Grupp ta' kontributi jiddiskuti l-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni u
l-ħatra tal-kummissarji, inkluża s-sistema ta' Spitzenkandidaten"). Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ (EYE), p. 23:
"Il-kandidati għall-President tal-Kummissjoni m'għandhomx jiġu eletti f'negozjati wara l-kwinti bejn il-partijiet
rebbieħa. Għandna ninfurzaw l-hekk imsejħa sistema ta' "Spitzenkandidaten", fejn il-partiti kollha jħabbru l-
kandidati tagħhom għall-President tal-Kummissjoni qabel il-kampanja elettorali f'każ li l-partit tagħhom jikseb
maġġoranza. Permezz ta' parteċipazzjoni attiva fil-kampanja u interazzjoni diretta maċ-ċittadini, il-President futur
ikun jista' jkollu relazzjoni aktar mill-qrib mal-popolazzjoni Ewropea.", u d-diskussjoni tal-Grupp ta' Ħidma.
137 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 34C.
138 Panel Nazzjonali BE (3.2), Panel Nazzjonali FR (11), il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi (Rapport Finali Kantar:
"Rigward il-Parlament Ewropew, il-kontributuri ħafna drabi jappellaw biex jingħata setgħat reali ta' inizjattiva
leġiżlattiva").
139 Il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi (Rapport Finali Kantar: "Rigward il-Parlament Ewropew, (...) Hemm ukoll
appelli biex dan jingħata setgħat fiskali"). Fit-13 ta' April 2022, il-membri tal-Grupp ta' Ħidma tal-komponent tal-
Kunsill oġġezzjonaw għall-kontenut ta' din il-miżura.
140 Il-Kunsill ma jqisx li din il-proposta hija bbażata fuq rakkomandazzjoni miċ-ċittadini.  Għalhekk mhix skont il-
metodoloġija maqbula.
141 Il-Kumitat tar-Reġjuni fil-Grupp ta' Ħidma.
142 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 38, formulazzjoni ta' kompromess.
143 Rakkomandazzjoni 20 tal-ECP 2.
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fl-UE u bidliet fil-prinċipji fundamentali tal-UE kif iddikjarat fl-Artikolu 2 tat-TUE u l-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;144

2. Tiġi żgurata t-trasparenza tat-teħid ta' deċiżjonijiet biex ċittadini osservaturi indipendenti jkunu
jistgħu jsegwu mill-qrib il-proċess deċiżjonali, filwaqt li jiġi ggarantit id-dritt usa'145 ta' aċċess għad-
dokumenti, u fuq din il-bażi jiġu żviluppati rabtiet aktar b'saħħithom u djalogu msaħħaħ bejn iċ-
ċittadini u l-istituzzjonijiet tal-UE:146

 L-UE jeħtieġ li ttejjeb it-trasparenza tal-proċess deċiżjonali u tal-istituzzjonijiet tagħha.
Pereżempju, il-laqgħat tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew, inklużi l-votazzjonijiet tagħhom,
għandhom jixxandru online bl-istess mod. Permezz ta' dan, iċ-ċittadini interessati jkunu
jistgħu jsegwu t-tfassil tal-politika tal-UE, u lill-politiċi u lil dawk li jfasslu l-politika jżommuhom
responsabbli;147 id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew għandu jissaħħaħ;

 Il-proċess deċiżjonali tal-UE għandu jiġi żviluppat aktar sabiex ir-rappreżentanti nazzjonali,
reġjonali u lokali, is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili organizzata jkunu involuti aktar.148 Il-
kooperazzjoni u d-djalogu interparlamentari għandhom jissaħħu. Il-parlamenti nazzjonali
għandhom ukoll ikunu involuti aktar mill-qrib fil-proċedura leġiżlattiva mill-Parlament
Ewropew, pereżempju permezz tal-parteċipazzjoni fis-seduti ta' smigħ.149 Barra minn hekk,
involviment aħjar tal-livell sottonazzjonali u tal-Kumitat tar-Reġjuni jgħin biex jitqiesu aħjar l-
esperjenzi miksuba bl-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE;150

3. Titqies bidla fl-ismijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE biex jiġu ċċarati l-funzjonijiet tagħhom u r-rwol
rispettiv tagħhom fil-proċess deċiżjonali tal-UE għaċ-ċittadini:151

 Il-proċess deċiżjonali tal-UE għandu jkun ibbażat fuq struttura aktar ċara u li tinftiehem aktar,
li tixbah is-sistemi nazzjonali,152 li tirrifletti b'mod espliċitu d-diviżjoni tal-kompetenzi bejn l-
istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri;153

 Pereżempju, il-Kunsill tal-UE jista' jissejjaħ is-Senat tal-UE u l-Kummissjoni Ewropea tista'
tissejjaħ il-Kummissjoni Eżekuttiva tal-UE;154

4. Jissaħħu l-kapaċitajiet ta' twassil tal-Unjoni Ewropea f'oqsma importanti ewlenin;155

144 Rakkomandazzjoni 21 tal-ECP 4.
145 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 43.
146 Rakkomandazzjoni 34 tal-ECP 2, Panel Nazzjonali NL.
147 Diskussjoni fil-Grupp ta' Ħidma abbażi tar-rakkomandazzjoni 34 tal-ECP 2, Panel Nazzjonali NL, il-Pjattaforma
Diġitali Multilingwi (Rapport Finali Kantar: "Aktar trasparenza u involviment akbar taċ-ċittadini huma appoġġati"
fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE dawn huma appoġġati wkoll.
148 Diskussjoni tal-Grupp ta' Ħidma (preżentazzjoni mill-Parlamenti Nazzjonali u mill-Kumitat tar-Reġjuni).
149 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 45C.
150 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 46B.
151 Rakkomandazzjoni 15 tal-ECP 2.
152 Diskussjoni tal-Grupp ta' Ħidma bbażata fuq il-ħtieġa espressa fl-ECP 2 15 biex "jiġu ċċarati l-funzjonijiet tal-
istituzzjonijiet tal-UE", il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi (Rapport Finali Kantar: "Hemm ukoll (...) suġġerimenti biex
tiġi approfondita l-leġiżlatura bikamerali fl-UE".
153 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 48B.
154 Rakkomandazzjoni 15 tal-ECP 2.
155 Diskussjonijiet fil-Grupp ta' Ħidma.
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5. Jiġu żgurati mekkaniżmi u proċessi ta' djalogu ċivili u soċjali xierqa f'kull pass tal-proċess deċiżjonali
tal-UE, mill-valutazzjoni tal-impatt sat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika;156

6. Issir riforma tal-mod kif taħdem l-Unjoni Ewropea billi tinvolvi aħjar lis-sħab soċjali u lis-soċjetà ċivili
organizzata. Jissaħħu l-istrutturi eżistenti sabiex jiġu riflessi aħjar il-ħtiġijiet u l-aspettattivi taċ-ċittadini
tal-UE fil-proċess deċiżjonali, minħabba l-importanza tagħhom fil-ħajja demokratika Ewropea. F'dan
il-qafas, jissaħħaħ ir-rwol istituzzjonali tal-KESE u jingħata s-setgħa bħala faċilitatur u garanti ta'
attivitajiet ta' demokrazija parteċipattiva bħad-djalogu strutturat mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà
ċivili u l-panels taċ-ċittadini. Soċjetà ċivili dinamika hija kruċjali għall-ħajja demokratika tal-Unjoni
Ewropea;157

7. Terġa' tinfetaħ id-diskussjoni dwar il-kostituzzjoni, fejn applikabbli, biex tgħinna nallinjaw ruħna aħjar
mal-valuri tagħna. Kostituzzjoni tista' tgħin biex tiżdied il-preċiżjoni kif ukoll tinvolvi liċ-ċittadini u
jintlaħaq qbil dwar ir-regoli tal-proċess deċiżjonali.158

40. Proposta: Sussidjarjetà

1. Is-sussidjarjetà attiva u l-governanza f'diversi livelli huma prinċipji ewlenin u karatteristiċi
fundamentali għall-funzjonament tal-UE u r-responsabbiltà demokratika;159

2. L-UE għandha tirrieżamina l-mekkaniżmu li jippermetti lill-parlamenti nazzjonali jivvalutaw jekk
proposti leġiżlattivi ġodda fil-livell Ewropew jinterferux fil-kompetenzi legali tagħhom u li jingħataw
il-possibbiltà li jissuġġerixxu inizjattiva leġiżlattiva fil-livell Ewropew. Tali mekkaniżmi għandhom jiġu
estiżi wkoll għall-parlamenti reġjonali kollha fl-UE li għandhom setgħa leġiżlattiva;160

3. Għandu jiġi rriformat il-Kumitat tar-Reġjuni biex jinkludi kanali adegwati ta' djalogu għar-reġjuni kif
ukoll għall-bliet u l-muniċipalitajiet, filwaqt li jingħata rwol imsaħħaħ161 fl-arkitettura istituzzjonali,
jekk ikunu kkonċernati kwistjonijiet ta' impatt territorjali;162

4. L-użu sistematiku ta' definizzjoni tas-sussidjarjetà maqbula b'mod komuni mill-istituzzjonijiet kollha
tal-UE jista' jgħin biex jiġi ċċarat jekk id-deċiżjonijiet għandhomx jittieħdu fil-livell Ewropew,
nazzjonali jew reġjonali;163

5. Is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili organizzata għandhom jiġu inklużi aħjar fil-proċess deċiżjonali,
minħabba l-importanza tagħhom fil-ħajja demokratika Ewropea. Soċjetà dinamika hija kruċjali għall-
ħajja demokratika tal-Unjoni Ewropea. 164

156 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 52A.
157 KESE, formulazzjoni ta' kompromess.
158 Rakkomandazzjoni 35 tal-ECP, Panel Nazzjonali FR, flimkien ma' tibdil ikkombinat tal-Gruppi ta' Ħidma 51C u D.
159 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 53D.
160 Diskussjoni fil-Grupp ta' Ħidma, Parlamenti Nazzjonali.
161 Diskussjoni fil-Grupp ta' Ħidma, il-KtR u l-KESE; Rapport Finali Kantar, p. 85.
162 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 58B.
163 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 59B.
164 Diskussjoni fil-Grupp ta' Ħidma, sħab soċjali u diversi membri oħra.
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Nappellaw lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex jagħmlu l-konklużjonijiet ta' dan il-Grupp ta' Ħidma
realtà u jimplimentawhom b'mod effettiv. Dan jista' jitwettaq permezz tal-possibbiltajiet li t-Trattat ta'
Lisbona diġà jipprovdi u, fejn meħtieġ, billi jiskatta t-talba għat-tnedija ta' Konvenzjoni Ewropea.165

165 Bidla tal-Grupp ta' Ħidma 63A, formulazzjoni ta' kompromess.
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"Migrazzjoni"

41. Proposta: Migrazzjoni legali166

OBJETTIV: Li jissaħħaħ ir-rwol tal-UE dwar il-migrazzjoni legali:

Miżuri:

1. Titnieda kampanja ta' komunikazzjoni fuq livell trans Ewropew sabiex iċ-ċittadini Ewropej jsiru jafu
aktar dwar il-EURES (Servizzi Ewropej tax-Xogħol), il-Portal tal-UE dwar l-Immigrazzjoni u l-Għodda tal-
UE għall-Profili tal-Ħiliet għaċ-Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi, u biex il-kumpaniji tal-UE jaċċessawhom u
jużawhom aktar meta jkunu qed jirreklutaw (rakkomandazzjoni 6);

2. Tinħoloq entità Ewropea għall-aċċess tal-migranti għas-suq tax-xogħol tal-UE jew inkella jitwessgħu s-
setgħat tan-Network Ewropew ta' Kooperazzjoni tas-Servizzi tal-Impjiegi (EURES) pereżempju billi
jitjiebu l-proġetti ta' Sħubija tat-Talenti (rakkomandazzjoni 7 u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma), bil-
possibbiltà ta' tqabbil online tal-provvista u d-domanda tal-ħiliet, fil-pajjiż tat-tluq, abbażi ta' kriterji
ta' valutazzjoni (rakkomandazzjoni 9 u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma). L-UE għandha tħeġġeġ lill-Istati
Membri jissimplifikaw il-proċess ta' akkoljenza u tal-integrazzjoni tal-migranti legali u l-aċċess
tagħhom għas-suq tax-xogħol tal-UE permezz ta' interoperabbiltà aħjar fost l-amministrazzjonijiet
rilevanti differenti (dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

3. Jitjiebu l-funzjonament u l-implimentazzjoni tad-direttiva tal-"karta blu" biex jiġu attirati l-kwalifiki
rilevanti li l-ekonomija tal-UE teħtieġ (ir-rakkomandazzjoni 7 u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma), filwaqt
li jitqies ir-riskju tal-eżodu ta' mħuħ (simili għal-miżura 1 tal-Proposta 42);

4. Tiġi promossa l-konverġenza 'l fuq dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol b'mod armonjuż fl-Unjoni kollha
bil-għan li jingħelbu l-inugwaljanzi fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u jiġu żgurati politika effiċjenti tal-UE
dwar il-migrazzjoni tal-ħaddiema u d-drittijiet tal-ħaddiema. F'dan il-kuntest, jissaħħaħ ir-rwol tat-
trade unions fil-livell nazzjonali u transnazzjonali (rakkomandazzjoni 28 u dibattitu tal-Grupp ta'
Ħidma), b'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi (diskussjoni fil-Plenarja);

5. Jiżdiedu l-isforzi biex iċ-ċittadini tal-Istati Membri jiġu informati u edukati dwar is-suġġetti relatati mal-
migrazzjoni u l-integrazzjoni (rakkomandazzjoni 30 u rakkomandazzjoni 9 tal-Litwanja u dibattitu tal-
Grupp ta' Ħidma).

42. Proposta: Migrazzjoni irregolari167

OBJETTIV: Li jissaħħaħ ir-rwol tal-UE biex tindirizza l-forom kollha ta' migrazzjoni irregolari u tissaħħaħ
il-protezzjoni tal-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea, fir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem:

Miżuri:

166 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li fuqhom hija bbażata prinċipalment il-proposta: Panel 4 taċ-Ċittadini
Ewropej (ECP 4) 6, 7, 9, 28 u 30; il-Litwanja 9.
167 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 4 taċ-Ċittadini
Ewropej (ECP 4) 8 u 27, il-Litwanja 10, in-Netherlands 3.
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1. Issir parteċipazzjoni attiva, pereżempju permezz tal-Ftehimiet ta' Sħubija, fl-iżvilupp ekonomiku u
soċjali tal-pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u mill-pajjiżi li minnhom jasal l-akbar fluss ta' migranti biex
il-migrazzjoni tiġi indirizzata minn għeruqha, inkluż it-tibdil fil-klima. Dawn l-azzjonijiet għandhom
ikunu trasparenti u jkollhom riżultati tanġibbli b'effetti li jistgħu jitkejlu u li għandhom jiġu kkomunikati
liċ-ċittadini tal-UE b'mod ċar (rakkomandazzjoni 27 u rakkomandazzjoni 3 tan-Netherlands u dibattitu
tal-Grupp ta' Ħidma);

2. Tiġi żgurata l-protezzjoni tal-fruntieri esterni kollha, billi jittejbu t-trasparenza u r-responsabbiltà tal-
Frontex u billi jissaħħaħ ir-rwol tagħha (rakkomandazzjoni 8 u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma) u l-
leġiżlazzjoni tal-UE tiġi adattata biex tkompli tindirizza l-isfidi attwali tal-migrazzjoni irregolari, bħall-
faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' bnedmin, it-traffikar ta' bnedmin, sfruttament sesswali, l-attakki
ibridi min-naħa ta' Stati li jistrumentalizzaw lill-migranti u l-vjolenza kontra d-drittijiet tal-bniedem
(rakkomandazzjoni 10 tal-Litwanja u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma).

43. Proposta: Migrazzjoni irregolari168 (bis)

OBJETTIV: Li japplikaw regoli komuni b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha dwar l-ewwel akkoljenza
tal-migranti:

Miżuri:

1. Jiġu żviluppati miżuri leġiżlattivi mal-UE kollha biex jiggarantixxu s-sikurezza u s-saħħa tal-migranti
kollha, b'mod partikolari n-nisa tqal, it-tfal, il-minorenni mhux akkumpanjati u l-gruppi vulnerabbli
kollha (rakkomandazzjonijiet 10 u 38 u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

2. Jiżdied l-appoġġ finanzjarju, loġistiku u operattiv tal-UE, anki għall-awtoritajiet lokali u l-gvernijiet
reġjonali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, għall-ġestjoni tal-ewwel akkoljenza li jkun iwassal
għal integrazzjoni possibbli tar-rifuġjati u l-migranti irregolari fl-UE jew rimpatriju tal-migranti
irregolari (rakkomandazzjoni 35 u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma).

44. Proposta: Ażil, integrazzjoni169

OBJETTIV: Li jissaħħaħ ir-rwol tal-UE u ssir ir-riforma tas-sistema Ewropea tal-ażil abbażi tal-prinċipji
ta' solidarjetà u ta' kondiviżjoni ġusta tar-responsabbiltà:

Miżuri:

1. Jiġu adottati regoli komuni tal-UE dwar il-proċeduri għall-eżami tat-talbiet għall-protezzjoni
internazzjonali fl-Istati Membri, applikati b'mod uniformi għall-persuni kollha li jfittxu ażil. Dawn il-
proċeduri se jkollhom jirrispettaw id-dinjità umana u d-dritt internazzjonali (rakkomandazzjoni 29 u
rakkomandazzjonijiet 3.8 u 4.4 p. 15 tal-Italja u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma). Peress li l-akkoljenza
tal-persuni li jfittxu ażil tinvolvi atturi differenti fil-livell nazzjonali, l-UE għandha tinkoraġġixxi lill-Istati
Membri jissimplifikaw u jħaffu dan il-proċess permezz ta' interoperabbiltà aħjar fost id-diversi

168 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 4 taċ-Ċittadini
Ewropej (ECP 4) 10, 35 u 38.
169 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 4 taċ-Ċittadini
Ewropej (ECP 4) 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39 u 40; l-Italja 3.8 u 4.4 (p. 15) u 5.6 (p. 11), il-Litwanja 2 u 3, in-
Netherlands 1 u 2.
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amministrazzjonijiet rilevanti, u twaqqaf uffiċċju uniku (punt ta' kuntatt jew punt ta' dħul uniku) għall-
persuni li jfittxu ażil biex jiġu ssimplifikati l-proċeduri amministrattivi nazzjonali (rakkomandazzjoni 37
u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

2. Tiġi riveduta s-sistema ta' Dublin sabiex jiġu garantiti s-solidarjetà u l-kondiviżjoni ġusta tar-
responsabbiltà inkluża r-ridistribuzzjoni tal-migranti fost l-Istati Membri; Jistgħu jiġu previsti wkoll
forom addizzjonali ta' appoġġ (rakkomandazzjonijiet 33, 36, 37 u 40; rakkomandazzjoni 2 tal-Litwanja;
rakkomandazzjoni 3.8 (p. 15) tal-Italja u rakkomandazzjoni 2 tan-Netherlands u d-dibattitu tal-Grupp
ta' Ħidma u d-diskussjoni fil-Plenarja);

3. Jitjiebu l-istandards minimi għall-akkoljenza tal-persuni li jfittxu ażil stabbiliti fid-Direttiva 2013/33/UE
permezz ta' miżuri leġiżlattivi aktar b'saħħithom biex itejbu l-istrutturi ta' akkoljenza u l-alloġġi
(rakkomandazzjoni 31 tal-ECP u r-rakkomandazzjoni 5.6 (p. 11) tal-Italja u dibattitu tal-Grupp ta'
Ħidma);

4. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lin-nisa tqal, lit-tfal u b'mod partikolari lill-minuri mhux
akkumpanjati (rakkomandazzjoni 38 u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma);

5. Jissaħħu u jiżdiedu r-riżorsi finanzjarji u umani kif ukoll il-kapaċitajiet tal-ġestjoni tal-Aġenzija tal-UE
għall-Ażil biex tikkoordina u timmaniġġja d-distribuzzjoni tal-persuni li jfittxu ażil fl-Istati Membri tal-
UE bil-għan li tinkiseb distribuzzjoni ġusta (rakkomandazzjonijiet 36, 37 u rakkomandazzjoni 3 tal-
Litwanja u dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma).

45. Proposta: Ażil, integrazzjoni170 (bis)

OBJETTIV: Li jitjiebu l-politiki ta' integrazzjoni fl-Istati Membri kollha:

Miżuri:

1. L-UE tiżgura, saħansitra bl-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-kontribuzzjoni tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, li kull persuna li tfittex ażil u kull rifuġjat, matul il-proċess tal-
proċedura ta' residenza, jattendu korsijiet u attivitajiet tal-lingwa u tal-integrazzjoni, taħriġ
professjonali u attivitajiet (rakkomandazzjoni 32 u rakkomandazzjoni 13 ta' Franza u dibattitu tal-
Grupp ta' Ħidma u diskussjoni fil-Plenarja);

2. Il-persuni li jfittxu ażil li jkollhom il-kwalifiki rilevanti għandhom jingħataw aċċess għas-suq tax-xogħol,
meta possibbli bl-għan li jsaħħu l-awtodipendenza tagħhom mal-UE kollha (rakkomandazzjoni 7 u
dibattitu tal-Grupp ta' Ħidma).

170 Ir-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini li l-proposta hija bbażata prinċipalment fuqhom: Panel 4 taċ-Ċittadini
Ewropej (ECP 4) 7 u 32, bidla 13 Franza.
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"Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport"

46. Proposta: Edukazzjoni:

OBJETTIV: L-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom jistinkaw biex jistabbilixxu, sal-2025, Żona Ewropea
tal-Edukazzjoni inklużiva li fiha ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess ugwali għal edukazzjoni u tagħlim tul
il-ħajja ta' kwalità, inklużi dawk f'żoni rurali u remoti. Għal dan il-għan, l-Unjoni Ewropea u l-Istati
Membri tagħha għandhom b'mod partikolari:

Miżuri:

1. Jikkoordinaw il-livell tal-programmi edukattivi differenti kollha fl-Unjoni Ewropea bl-aċċettazzjoni tal-
kontenut nazzjonali, reġjonali u lokali, u joħolqu rabtiet aktar mill-qrib bejn is-sistemi edukattivi, inkluż
permezz tal-organizzazzjoni tal-ekwivalenza tad-diplomi.171 Għandu jiġi adottat standard minimu
ċċertifikat ta' edukazzjoni fis-suġġetti ewlenin li jibda fl-iskola primarja.172 Għandhom jiġu introdotti
kompetenzi kondiviżi fil-qasam tal-edukazzjoni, bħala minimu fil-qasam tal-edukazzjoni ċivika, filwaqt
li l-eżerċizzju ta' dik il-kompetenza mill-UE m'għandux iwassal biex l-Istati Membri ma jitħallewx
jeżerċitaw tagħhom. Il-lawrji professjonali u t-taħriġ għandhom jiġu vvalidati u rikonoxxuti b'mod
reċiproku fl-Istati Membri kollha tal-UE.173 L-Unjoni Ewropea għandha wkoll tippromwovi r-
rikonoxximent tat-tagħlim mhux formali u informali174 u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ li
jipprovduh, kif ukoll il-perjodi ta' tagħlim barra mill-pajjiż;

2. Jiżviluppaw edukazzjoni u tagħlim tul il-ħajja li jibqgħu validi fil-futur fl-Ewropa – f'konformità mad-
dritt għal taħriġ bla ħlas fuq il-post tax-xogħol għal kulħadd – b'enfasi fuq is-suġġetti li ġejjin:

− Edukazzjoni ċivika dwar il-proċessi demokratiċi, kif ukoll il-valuri tal-UE u l-istorja tal-
Ewropa;175 Dan għandu jiġi żviluppat bħala modulu komuni li għandu jiġi mgħallem fl-Istati
Membri kollha. Il-litteriżmu ekonomiku għandu jittejjeb ukoll bħala aspett ta' fehim aħjar tal-
proċess ta' integrazzjoni Ewropea;176

− Ħiliet diġitali;177

− STEAM;178

− Intraprenditorija u riċerka;
− Titjib tal-ħsieb kritiku. Il-litteriżmu medjatiku għandu jissaħħaħ sabiex tiġi żgurata s-sikurezza

online, u tingħata s-setgħa liċ-ċittadini f'kull Stat Membru biex jevalwaw b'mod indipendenti

171 Bidla 6 tal-NCP Franċiż.

172 Rakkomandazzjoni 37 tal-ECP 1.

173 Rakkomandazzjoni 3 tal-ECP. Bidla 6 tal-NCP Franċiż.

174 Rakkomandazzjoni 41 tal-ECP 1.

175 Koperta f'aktar dettall mill-Grupp ta' Ħidma dwar id-demokrazija Ewropea. Ara r-rakkomandazzjoni 24 tal-
ECP 2, ir-rakkomandazzjonijiet 1.1, 1.2, u 2.12 tal-NCP Belġjan u r-rakkomandazzjonijiet tal-NCP Taljan dwar
"politiki ta' inklużjoni".

176 Rakkomandazzjoni tal-NCP Taljan – dwar "politiki ta' inklużjoni".
177 Koperta f'aktar dettall mill-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasformazzjoni Diġitali. Ara r-rakkomandazzjonijiet 8 u 34
tal-ECP 1.

178 Rakkomandazzjoni tal-NCP Taljan dwar "Inħeġġu liż-żgħażagħ jistudjaw suġġetti tax-xjenza".
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jekk biċċa informazzjoni hijiex affidabbli jew le, u jidentifikaw l-aħbarijiet foloz, iżda fl-istess
ħin biex jiġu sfruttati l-opportunitajiet li joffri l-Internet. Dan għandu jiġi implimentat fl-
edukazzjoni bażika bħala klassi speċifika u jiġi offrut ukoll fi spazji pubbliċi oħra għaċ-ċittadini
ta' kull età taħt il-gwida ta' organizzazzjoni ddedikata stabbilita fl-UE, abbażi tal-aħjar prattiki
fl-Istati Membri kollha. L-UE għandha tiżgura li l-finanzjament iddedikat jintuża mill-Istati
Membri għall-iskopijiet maħsuba;179

− Integrazzjoni tal-ħiliet personali fil-korsijiet kollha fil-kurrikuli fl-iskejjel. Ħiliet personali
tfisser: li nisimgħu lil xulxin, li ninkoraġġixxu d-djalogu, ir-reżiljenza, il-fehim, ir-rispett lejn
xulxin u l-apprezzament lil xulxin, il-ħsieb kritiku, it-tagħlim awtonomu, li nibqgħu kurjużi u
orjentati lejn ir-riżultati;180

− Kulħadd għandu jkun jista' jitgħallem dwar is-sostenibbiltà ambjentali u l-konnessjoni tagħha
mas-saħħa. Il-bijodiversità għandha ssir suġġett obbligatorju fl-iskejjel. Din l-edukazzjoni
għandha tibda fl-iskola b'suġġetti speċifiċi li jindirizzaw il-kwistjonijiet ekoloġiċi kollha, u
tinkludi żjarat fuq il-post biex jintwerew eżempji rilevanti tal-ħajja reali, li għandhom jiġu
appoġġati minn programm ta' finanzjament;181

− Il-ġlieda kontra l-bullying u r-razziżmu;
3. Jappoġġaw it-taħriġ tal-għalliema182, biex jitgħallmu mill-aħjar prattiki u jużaw tekniki ta' tagħlim

innovattivi u kreattivi aġġornati li jirriflettu l-evoluzzjoni tal-metodi ta' tagħlim, inklużi attivitajiet
prattiċi, filwaqt li jibnu wkoll fuq it-tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-pandemija tal-COVID-19 u tipi
oħra ta' kriżijiet, u jippromwovu wkoll opportunitajiet għall-mobbiltà;183

4. Sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet edukattivi tat-tfal u l-familji kollha, jagħtu prijorità lill-aċċess għal
hardware u għal konnettività tal-broadband effiċjenti;184

5. Iwaqqfu pjattaforma ta' informazzjoni għal skambju ta' għarfien u esperjenzi fl-UE kollha, li tiġbor
informazzjoni dwar korsijiet transnazzjonali ta' edukazzjoni u taħriġ fl-UE, turi eżempji tal-aħjar
prattika u toffri liċ-ċittadini l-opportunità li jippreżentaw ideat ġodda għal skambju transfruntier. Din
għandha toffri materjal ta' tagħlim dwar it-tibdil fil-klima, is-sostenibbiltà, il-kwistjonijiet ambjentali u
d-diġitalizzazzjoni u tipprovdi informazzjoni dwar fora speċjalizzati eżistenti dwar suġġetti ewlenin.185

Din tista' ssir disponibbli flimkien ma' programm ta' finanzjament biex jappoġġa l-użu tal-
informazzjoni fuq il-pjattaforma u l-implimentazzjoni tagħha.

179 Rakkomandazzjonijiet 33 u 48 tal-ECP 1. Koperti wkoll mill-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasformazzjoni Diġitali. Ara
r-rakkomandazzjoni 47 tal-ECP 1 dwar l-użu san tal-Internet.

180 Rakkomandazzjoni 5 tal-ECP 1.
181 Rakkomandazzjonijiet 15 u 18 tal-ECP 1.
182 Rakkomandazzjoni tal-NCP Taljan dwar "L-Ewropa fid-dinja".
183 Rakkomandazzjonijiet 18 u 41 tal-ECP 1 u rakkomandazzjoni tal-NCP Taljan dwar "Ninvestu fit-taħriġ
ta' min iħarreġ".
184 Rakkomandazzjoni 17 tal-ECP 1, allokata kollha kemm hi lill-Grupp ta' Ħidma dwar it-Trasformazzjoni
Diġitali.
185 Rakkomandazzjoni 15 tal-ECP 1. Rakkomandazzjoni tal-NCP Ġermaniż dwar "Pjattaforma ta' informazzjoni għal
skambju ta' għarfien u esperjenzi fl-UE kollha".
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47. Proposta: Kwistjonijiet relatati maż-żgħażagħ Ewropej

OBJETTIV: L-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom jiffukaw fuq il-ħtiġijiet speċifiċi taż-żgħażagħ fil-
politiki rilevanti kollha, inkluża l-politika reġjonali tal-Unjoni Ewropea, sabiex jiġu offruti l-aħjar
kundizzjonijiet possibbli għall-istudju u x-xogħol u biex jibdew ħajja indipendenti, filwaqt li jiġu involuti
fil-ħajja demokratika u l-proċessi deċiżjonali, inkluż fil-livell Ewropew. L-organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ għandhom rwol kruċjali x'jaqdu. Biex jintlaħaq dan l-objettiv, nipproponu li:

Miżuri:

1. Iż-żgħażagħ jiġu offruti aktar possibiltajiet u jiġu promossi l-programmi eżistenti għall-parteċipazzjoni
u r-rappreżentanza fil-proċessi demokratiċi u deċiżjonali fil-livelli kollha, inkluż billi jiġu organizzati
panels taċ-ċittadini anke mat-tfal (eż. minn 10 snin sa 16-il sena) fl-iskejjel. Ir-rappreżentanti Ewropej
jistgħu jiltaqgħu mat-tfal tal-iskola fl-iskejjel tagħhom sabiex isaħħu l-qrubija u l-fehim taċ-ċittadini
tal-Ewropa minn età bikrija.186 Sabiex jiġi żgurat li t-tfassil kollu tal-politika fil-livell tal-UE jitqies minn
lenti taż-żgħażagħ, għandu jiġi żviluppat "Test taż-Żgħażagħ" tal-UE sabiex il-leġiżlazzjoni u l-politika l-
ġodda kollha jkunu soġġetti għal valutazzjoni tal-impatt iffukata fuq iż-żgħażagħ, inkluża
konsultazzjoni maż-żgħażagħ;

2. Il-votazzjoni fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew mill-età ta' 16-il sena għandha tiġi diskussa u
kkunsidrata, b'mod parallel mat-tisħiħ tal-edukazzjoni ċivika u l-edukazzjoni dwar l-UE. Il-partiti politiċi
nazzjonali għandhom jiżguraw li l-kandidati iżgħar jitniżżlu wkoll fil-listi tagħhom għall-elezzjonijiet tal-
Parlament Ewropew;187

3. Biex iż-żgħażagħ jitħejjew aħjar biex jidħlu fil-ħajja tax-xogħol, l-istudenti tal-iskejjel tas-sekondarja
(minn 12-il sena 'l fuq) jingħataw l-opportunità li jkollhom żjarat ta' osservazzjoni ta' kwalità għolja
f'organizzazzjonijiet bi u mingħajr skop ta' qligħ, f'kooperazzjoni mill-qrib bejn l-iskejjel, il-gvernijiet
lokali u l-organizzazzjonijiet u l-kumpaniji kkonċernati.188 Dawn iż-żjarat għandhom jitqiesu bħala parti
minn proċess usa' ta' gwida għall-karriera fl-edukazzjoni formali li jippermetti liż-żgħażagħ ikollhom l-
ewwel kuntatt ma' ambjent tax-xogħol professjonali sabiex ikunu jistgħu jiksbu orjentazzjoni
professjonali u/jew jikkunsidraw karriera intraprenditorjali;

4. Finanzjament aktar sinifikanti tal-UE fl-ambitu ta' Next Generation EU għandu jkun iddedikat ukoll
għall-implimentazzjoni tal-Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ imsaħħa, inklużi aktar impenn, ħidma ta'
kuntatt aħjar, titjib fil-kwalità tal-offerta, il-finanzjament u l-azzjoni min-naħa tal-Istati Membri kollha,
u l-livelli rilevanti tal-awtoritajiet involuti. Minħabba l-għarfien espert tal-organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ fil-ħtiġijiet taż-żgħażagħ, il-gvernijiet nazzjonali għandhom jikkollaboraw fi djalogu mill-qrib
ma' dawn l-organizzazzjonijiet biex jiżguraw it-twettiq l-aktar effettiv tal-Garanzija;

5. Jiġi żgurat li l-internships u l-impjiegi taż-żgħażagħ jaderixxu mal-istandards ta' kwalità, inkluż dwar ir-
remunerazzjoni, filwaqt li jintemmu l-pagi minimi taż-żgħażagħ u kwalunkwe dispożizzjoni
diskriminatorja oħra tal-liġi tax-xogħol speċifika għaż-żgħażagħ, u filwaqt li jiġu pprojbiti wkoll,
permezz ta' strument legali, l-internships mhux imħallsa fis-suq tax-xogħol u barra mill-edukazzjoni
formali;189

186 Rakkomandazzjoni 6.1 tal-NCP Belġjan. Bidla 7 tal-NCP Franċiż.
187 Rakkomandazzjoni 7.2 tal-NCP Belġjan.
188 Rakkomandazzjoni 4 tal-ECP 1.
189 Suġġeriment biex jiġu kkomplementati r-rakkomandazzjonijiet 1 u 30 tal-ECP 1 koperti mill-Grupp ta'
Ħidma dwar Ekonomija Aktar b'Saħħitha, Ġustizzja Soċjali u Impjiegi.
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6. Jiġu żgurati standards ta' għajxien raġonevoli għaż-żgħażagħ, inkluż l-aċċess għall-protezzjoni soċjali u
l-akkomodazzjoni. Iż-żgħażagħ għandu jkollhom aċċess għall-protezzjoni soċjali, ugwali għal gruppi ta'
età oħra. Għandu jiġi ffaċilitat ukoll l-aċċess taż-żgħażagħ għal akkomodazzjoni bi prezzijiet raġonevoli,
inkluż permezz ta' finanzjament tal-UE;190

7. Huma meħtieġa politiki speċifiċi biex jiġi evitat eżodu ta' mħuħ minn xi reġjuni u pajjiżi fl-UE
minħabba nuqqas ta' opportunitajiet disponibbli għaż-żgħażagħ, filwaqt li l-Ewropa ssir aktar attraenti
biex jiġi evitat l-eżodu ta' talenti u ħaddiema Ewropej lejn pajjiżi terzi sabiex jiġi evitat it-tfixkil tal-
koeżjoni territorjali, b'mod partikolari fir-rigward ta' dawk ir-reġjuni li qed jesperjenzaw telf sinifikanti
ta' talent żagħżugħ, inkluż permezz ta' finanzjament tal-UE;191

8. F'każ ta' kriżi serja (eż. kriżi tas-saħħa, gwerra) għandhom ikunu lesti pjanijiet imħejjija sew b'xenarji
dettaljati biex jiġu implimentati b'mod flessibbli ħalli jimminimizzaw l-impatt fuq iż-żgħażagħ fl-istudji,
it-taħriġ vokazzjonali, it-tranżizzjoni lejn is-suq tax-xogħol u l-benesseri mentali tagħhom.192

48. Proposta: Kultura u skambji

OBJETTIV: Sabiex tiġi promossa kultura ta' skambju u jitrawmu l-identità Ewropea u d-diversità Ewropea
f'oqsma differenti, l-Istati Membri, bl-appoġġ tal-Unjoni Ewropea, għandhom:193

Miżuri:

1. Jippromwovu skambji Ewropej f'oqsma differenti, kemm fiżikament kif ukoll diġitalment, inklużi
skambji edukattivi, ġemellaġġi, ivvjaġġar u mobbiltà professjonali (inkluż għall-għalliema u l-politiċi
eletti lokali). Tali skambji għandhom ikunu aċċessibbli fl-Istati Membri kollha għal kulħadd,
irrispettivament mill-età, il-livell ta' edukazzjoni, l-isfond u l-mezzi finanzjarji tagħhom.194 B'dan l-għan
ġenerali, l-UE jeħtieġ li fost l-oħrajn issaħħaħ il-programmi eżistenti ta' skambju u ta' mobbiltà fil-livell
tal-UE, bħall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, Erasmus+ u DiscoverEU, u tiżgura parteċipazzjoni aktar
mifruxa u diversa f'dawn il-programmi u tikkunsidra li żżid ukoll elementi ġodda, bħal objettiv
addizzjonali tas-servizz ċiviku mrawwem permezz tal-volontarjat (għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà)
u l-"passes kulturali" (għal DiscoverEU). L-awtoritajiet lokali u reġjonali, taħt l-awspiċi tal-Kumitat tar-
Reġjuni, għandhom rwol ewlieni x'jaqdu f'din il-kwistjoni;

2. Jippromwovu l-multilingwiżmu bħala pont għal kulturi oħra minn età bikrija. Il-lingwi minoritarji u
reġjonali jeħtieġu protezzjoni addizzjonali, b'kont meħud tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar

190 Suġġeriment biex tiġi kkomplementata r-rakkomandazzjoni 25 tal-ECP 1 koperta mill-Grupp ta' Ħidma
dwar Ekonomija Aktar b'Saħħitha, Ġustizzja Soċjali u Impjiegi.
191 Rakkomandazzjoni 28 tal-ECP 4. Rakkomandazzjoni 1 tal-NCP Netherlandiż ("Il-viżjoni tagħna għall-kultura, iż-
żgħażagħ u l-isport"). Bidla 6 tal-NCP Franċiż.

192 Rakkomandazzjoni 6 tal-ECP 1.
193 Rakkomandazzjoni 2 tal-NCP Netherlandiż ("Il-viżjoni tagħna għall-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport").
194 Rakkomandazzjoni 36 tal-ECP 1. Bidla 6 tal-NCP Franċiż. Rakkomandazzjonijiet 2.10 u 2.11 tal-NCP Belġjan. L-
NCP Ġermaniż, "Ħolqien ta' aktar opportunitajiet ta' skambju għall-istudenti fl-Ewropa". Rakkomandazzjonijiet 1
u 3 tal-NCP Netherlandiż ("Il-viżjoni tagħna għall-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport"). Rakkomandazzjoni tal-NCP Taljan
dwar "Naġixxu bħala konfluwenza bejn il-Lvant u l-Punent, nippromwovu skambji kulturali u inizjattivi kulturali
konġunti".



27/04/2022

MT 52

il-Lingwi Minoritarji u tal-Konvenzjoni Qafas għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali. L-UE għandha
tikkunsidra t-twaqqif ta' istituzzjoni li tippromwovi d-diversità lingwistika fil-livell Ewropew. Mill-iskola
elementari 'l quddiem, għandu jkun obbligatorju li t-tfal jiksbu kompetenza f'lingwa attiva tal-UE
differenti minn tagħhom sal-ogħla livell possibbli. Sabiex tiġi ffaċilitata l-kapaċità taċ-ċittadini Ewropej
li jikkomunikaw ma' gruppi usa' ta' sħabhom Ewropej u bħala fattur tal-koeżjoni Ewropea, it-tagħlim
tal-lingwa tal-Istati Membri tal-UE li huma ġirien immedjati f'żoni transfruntiera u l-kisba ta' standard
ċertifikabbli fl-Ingliż għandhom jiġu mħeġġa mill-Istati Membri;195

3. Joħolqu opportunitajiet għall-kondiviżjoni tal-kulturi Ewropej, it-tlaqqigħ tan-nies flimkien u l-
progress tagħhom lejn identità Ewropea komuni, pereżempju permezz ta' avvenimenti u laqgħat li
jinvolvu l-gruppi fil-mira kollha u li jseħħu f'diversi postijiet. Xi eżempji speċifiċi jinkludu l-
organizzazzjoni ta' Jiem Dinjija tal-Arti196, Expo Ewropea li tinkludi avvenimenti edukattivi, jew li Jum
l-Ewropa (id-9 ta' Mejju) isir btala pubblika Ewropea għaċ-ċittadini kollha tal-UE;197

4. Jipproteġu l-wirt kulturali Ewropew u l-kultura Ewropea198, inkluż permezz tar-rikonoxximent tal-
pekuljaritajiet kulturali u tal-produzzjoni lokali u reġjonali199, inizjattivi ġodda għas-salvagwardja u ċ-
ċelebrazzjoni tagħhom, mobbiltà biex jiġi promoss l-iskambju tal-wirt kulturali, u l-promozzjoni ta'
miżuri eżistenti bħal Ewropa Kreattiva, il-Bauhaus Ewropea l-Ġdida, il-Programmi ta' Ġemellaġġ tal-
Bliet u l-Kapitali Ewropej tal-Kultura f'konformità mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;

5. Jieħdu passi biex jiġi żgurat li l-professjonisti kulturali jkunu protetti biżżejjed fil-livell tal-UE, b'mod
partikolari fi kwalunkwe kriżi futura, permezz tal-adozzjoni ta' statut legali fil-livell Ewropew.

49. Proposta: Sport

OBJETTIV: L-isport huwa kruċjali għas-soċjetajiet tagħna – sabiex niddefendu l-valuri tagħna, niżguraw
stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa u t-tixjiħ f'saħħtu, nippromwovu kultura ta' skambji u niċċelebraw ukoll
id-diversità tal-wirt Ewropew. Għal din ir-raġuni, l-Istati Membri, bl-appoġġ tal-Unjoni Ewropea, għandu
jkollhom l-għan li:

Miżuri:

1. Jagħmlu enfasi fuq il-valuri, speċjalment l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-ġustizzja u l-inklużività, li jistgħu
jiġu riflessi b'mod konkret permezz tal-prattika tal-isport matul l-edukazzjoni;

2. Iqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-benefiċċji għas-saħħa tal-isport u l-attività fiżika;200

3. Jinkludu l-attivitajiet sportivi fost il-programmi ta' skambju u mobbiltà fil-livell tal-UE;201

195 Rakkomandazzjonijiet 32 u 38 tal-ECP 1. Rakkomandazzjoni 3 tal-NCP Netherlandiż ("Il-viżjoni tagħna għall-
kultura, iż-żgħażagħ u l-isport").
196 Rakkomandazzjoni tal-NCP Taljan dwar "L-Ewropa fid-Dinja".
197 Bidla 7 tal-NCP Franċiż. Rakkomandazzjonijiet 2.5, 6.1 u 8.7 tal-NCP Belġjan. Rakkomandazzjoni tal-NCP Taljan
dwar "It-tisħiħ tal-valuri Ewropej, il-karatteristiċi kulturali kif ukoll l-ispeċifiċitajiet reġjonali".

198 Rakkomandazzjoni 2 tal-NCP Netherlandiż ("Il-viżjoni tagħna għall-kultura, iż-żgħażagħ u l-isport").
199 Rakkomandazzjoni tal-NCP Taljan dwar "Negħlbu l-mudell tal-produzzjoni tas-seklu 20".
200 Rakkomandazzjoni 29 tal-ECP 1.
201 Rakkomandazzjoni 36 tal-ECP 1.
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4. Itejbu l-attenzjoni mogħtija mhux biss lill-isport professjonali u kummerċjali iżda wkoll lill-isport lokali
u tradizzjonali, bħala aspett tad-Diversità Kulturali Ewropea u l-promozzjoni tal-wirt kulturali, u
jippromwovu l-appoġġ għal attivitajiet sportivi f'ambjent mhux professjonali;

5. Fl-istess ħin, jippromwovu l-identità Ewropea billi jorganizzaw aktar avvenimenti sportivi inter-UE,
joħolqu timijiet sportivi tal-UE, jew juru l-bnadar jew is-simboli tal-UE f'avvenimenti sportivi Ewropej;

6. Jinvestu aktar fi sforzi ta' komunikazzjoni, bħall-Ġimgħa Ewropea tal-Isport, biex jiżguraw li ċ-ċittadini
minn madwar l-UE jkunu jistgħu jibbenefikaw flimkien minn opportunitajiet emblematiċi.


