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RAKKOMANDAZZJONIJIET ADOTTATI MILL-PANEL (LI GĦANDHOM JITRESSQU 
QUDDIEM IL-PLENARJA) 
 

Stream 1: Impjieg fl-Ewropa  
 

Substream 1.1 Is-Suq tax-Xogħol 
 

1. Nirrakkomandaw l-introduzzjoni ta’ paga minima biex tiġi żgurata kwalità ta’ 
għajxien simili fl-Istati Membri kollha. Nirrikonoxxu l-isforzi eżistenti fid-
Direttiva tal-UE COM (2020) 682 biex tistandardizza l-mod ta’ għajxien. Il-paga 
minima jeħtieġ li tiżgura introjtu nett minimu biex jintlaħaq objettiv essenzjali: 
kull min għandu bżonn għandu jkollu aktar flus x’jonfoq. Il-paga minima 
għandha tqis l-aspetti li ġejjin:  

● L-UE għandha tiżgura l-implimentazzjoni effettiva għaliex bħalissa mhux 
l-Istati Membri kollha japplikaw il-protezzjoni tal-ħaddiema b’mod 
adegwat.  

● Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-monitoraġġ u t-traċċar tat-titjib 
fil-livell tal-għajxien. 

● Il-paga minima trid tqis il-kapaċità tal-akkwist f’pajjiżi differenti. Huwa 
meħtieġ ċiklu ta’ reviżjoni regolari biex isir aġġustament għall-għoli tal-
ħajja li qed jinbidel (eż. bl-inflazzjoni). 

 
Nirrakkomandaw dan minħabba li paga minima ttejjeb il-ġustizzja soċjali fis-suq 
tax-xogħol u ttejjeb il-kundizzjonijiet konkreti tal-għajxien tal-impjegati fl-Istati 
Membri kollha. Dan huwa partikolarment importanti fil-kuntest ta’ ambjent tax-
xogħol li qed jinbidel malajr, eż. permezz tad-diġitalizzazzjoni. 
  

 
2. Diġà hemm fis-seħħ Regolament tal-UE (id-Direttiva tal-UE dwar il-Ħin tax-

Xogħol - 2003/88/KE). Madankollu, mhuwiex biżżejjed li jiġi żgurat bilanċ 
tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Bħala l-ewwel pass, nirrakkomandaw li 
l-qafas eżistenti jeħtieġ rieżami jekk huwiex adegwat għaċ-ċirkostanzi attwali. 
It-tieni nett, l-UE għandha tistabbilixxi mekkaniżmu ta’ monitoraġġ aktar strett 
biex tiżgura l-implimentazzjoni fl-Istati Membri kollha. Jeħtieġ li tingħata 
attenzjoni speċjali lil setturi differenti li għandhom livelli differenti ta’ stress u 
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ta’ piżijiet, kemm psikoloġikament kif ukoll fiżikament. Madankollu, fl-istess 
ħin, setturi oħra jiddependu fuq aktar flessibbiltà mill-impjegati tagħhom biex 
jaġġustaw għal ħtiġijiet korporattivi speċifiċi. 
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata 
huwa importanti għaliex isaħħaħ il-koeżjoni soċjali u jikkontribwixxi għal 
kundizzjonijiet ekwi fost l-impjegati. Barra minn hekk, dan jaffettwa b’mod 
pożittiv il-benesseri individwali tal-impjegati. 
 
 
Substream 1.2 Żgħażagħ u Impjiegi 
 

3. Nirrakkomandaw l-armonizzazzjoni tal-livell tal-programmi edukattivi 
differenti kollha fl-UE bl-aċċettazzjoni tal-kontenut nazzjonali. Għaldaqstant, 
nirrakkomandaw li l-lawrji professjonali jiġu vvalidati u rikonoxxuti b’mod 
reċiproku fl-Istati Membri kollha tal-UE. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex irridu niffaċilitaw il-mobbiltà Ewropea tal-forza 
tax-xogħol u nnaqqsu l-piż amministrattiv. 
  

 
4. Nirrakkomandaw li l-istudenti tal-iskola sekondarja (minn 12-il sena ’l fuq) 

għandu jkollhom għarfien dwar is-suq tax-xogħol futur tagħhom billi 
jagħtuhom l-opportunità li jkollhom diversi żjarat ta’ taħriġ prattiku 
professjonali ta’ kwalità għolja f’organizzazzjonijiet bi skop ta’ qligħ u mingħajr 
skop ta’ qligħ. Nipproponu li l-kumpaniji jiġu mħeġġa jaċċettaw li josservaw l-
istudenti billi jagħtuhom sussidji. F’żoni remoti fejn hemm anqas opportunità, 
l-iskejjel, il-gvernijiet, l-organizzazzjonijiet u l-kumpanniji lokali jridu jaħdmu 
flimkien mill-qrib biex dawk iż-żjarat ta’ taħriġ prattiku professjonali jkunu 
wkoll effettivi fil-prattika.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex irridu li ż-żgħażagħ jiksbu għarfien dwar il-
possibbiltajiet differenti fis-suq tax-xogħol sabiex ikunu jistgħu jagħmlu għażla 
aħjar għall-istudji tagħhom u l-futur professjonali tagħhom u jifhmu l-
importanza tal-għażla t-tajba tal-istudju. Tgħallimhom ukoll x’inhija 
responsabbiltà u li għandhom jirrispettaw il-valur tas-suq tax-xogħol. Dan se 
jgħin liż-żgħażagħ fl-integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol. Hija sitwazzjoni 
fejn jirbaħ kulħadd miż-żewġ naħat. 
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5. Nirrakkomandaw li l-prattika tal-ħiliet personali tiġi integrata fil-korsijiet 
kollha fil-kurrikuli fl-iskejjel. Ħiliet personali tfisser dan: li nisimigħu lil xulxin, 
li ninkoraġġixxu d-djalogu, ir-reżiljenza ; il-fehim, ir-rispett u l-apprezzament 
għall-oħrajn, il-ħsieb kritiku, l-istudju indipendenti, il-kurżità u l-orjentament 
għar-riżultati L-għalliema għandhom jitħarrġu fit-trażmissjoni ta’ dawn il-ħiliet 
billi jikkollaboraw mill-qrib mal-ħaddiema soċjali u/jew mal-psikologi. 
Suġġerimenti oħra li jistgħu jiġu implimentati: l-organizzazzjoni bejn l-iskejjel 
ta’ programmi ta’ skambju għall-istudenti, l-organizzazzjoni bejn l-iskejjel tal-
parteċipazzjoni f’avvenimenti tal-isports u f’avvenimenti kulturali eċċ. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex il-ħiliet personali huma ħiliet bażiċi meħtieġa, li 
jintilfu fl-era diġitali u huma assolutament meħtieġa fil-ħajja futura taż-żgħażagħ 
tagħna. Għalhekk nenfasizzaw li dawn jiddaħħlu fil-kurrikulu sabiex jgħinuhom 
ikunu reżiljenti u jgħinuhom jevitaw u jegħlbu kwistjonijiet mentali li jistgħu 
jesperjenzaw fil-ħajja futura tagħhom. Il-ħiliet soċjali jsaħħu r-relazzjonijiet 
interumani u għalhekk jgħinu lin-nies isibu posthom fis-soċjetà.  
  

 
6. Nirrakkomandaw li f’każ ta’ kriżi serja (eż. kriżi tas-saħħa, gwerra, eċċ.) 

pjanijiet imħejjija sew b’xenarji dettaljati li jkunu lesti li jiġu implimentati 
b’mod flessibbli biex jimminimizzaw l-impatt fuq iż-żgħażagħ tagħna fl-istudji 
tagħhom, fuq it-taħriġ vokazzjonali, fuq il-benesseri mentali eċċ. B’impatt 
irridu nfissru: spiża ogħla għall-istudju jew għat-taħriġ, l-estensjoni 
obbligatorja tal-istudji, l-internships li ma setgħux jitwettqu, iż-żieda fil-
problemi tas-saħħa mentali. Irridu nkunu ppreparati minn qabel biex jiġi 
minimizzat l-impatt fuq iż-żgħażagħ u t-tranżizzjoni tagħhom għas-suq tax-
xogħol. 
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li l-qagħda taż-żgħażagħ hija vulnerabbli ħafna 
fi żminijiet ta’ kriżi.  
 

Substream 1.3 Diġitalizzazzjoni fuq il-Post tax-Xogħol 
 

7. Nirrakkomandaw li l-UE tintroduċi jew issaħħaħ leġiżlazzjoni eżistenti li 
tirregola l-hekk imsejjaħ “xogħol intelliġenti” [= xogħol online u mill-bogħod, 
eż. uffiċċju domestiku jew minn post ieħor konness online]. Barra minn hekk, 
nirrakkomandaw li l-UE tilleġiżla biex tinċentiva lill-kumpaniji biex ikunu 
soċjalment responsabbli u biex iżommu impjiegi ta’ “xogħol intelliġenti” ta’ 
kwalità għolja fl-UE. L-inċentivi jistgħu jkunu finanzjarji u/jew reputazzjonali, 
u għandhom iqisu l-kriterji Ambjentali, Soċjali u ta’ Governanza (ESG) 
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rikonoxxuti internazzjonalment. Biex dan iseħħ, l-UE għandha tistabbilixxi 
grupp ta’ ħidma magħmul minn esperti mill-partijiet ikkonċernati interessati 
kollha biex jesplora u jsaħħaħ tali leġiżlazzjoni. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex jeħtieġ li nippromwovu impjiegi ta’ “xogħol 
intelliġenti” ta’ kwalità għolja u nevitaw ir-rilokazzjoni tagħhom lejn pajjiżi mhux 
tal-UE bi spejjeż aktar baxxi. Il-pandemija tal-COVID-19 u x-xejriet ekonomiċi 
globali jżidu l-urġenza li jiġu protetti l-impjiegi fl-UE u li jiġi rregolat “ix-xogħol 
intelliġenti”. 
  

 
8. Nirrakkomandaw li l-UE tiggarantixxi d-dritt għat-taħriġ diġitali għaċ-ċittadini 

kollha tal-UE. B’mod partikolari, il-ħiliet diġitali taż-żgħażagħ jistgħu jingħataw 
spinta bl-introduzzjoni ta’ ċertifikazzjoni tal-UE fl-iskejjel li tħejjihom għas-suq 
tax-xogħol futur. Nirrakkomandaw ukoll taħriġ speċifiku fil-livell tal-UE biex il-
ħaddiema jitħarrġu mill-ġdid u jtejbu l-ħiliet tagħhom biex jibqgħu 
kompetittivi fis-suq tax-xogħol. Fl-aħħar nett, nirrakkomandaw li l-UE tqajjem 
aktar sensibilizzazzjoni dwar il-pjattaformi diġitali eżistenti li jikkonnettjaw lin-
nies mal-impjegaturi u biex tgħinhom isibu impjiegi fl-UE, eż. EURES. 
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li l-ħiliet diġitali ċċertifikati huma fundamentali 
biex in-nies jidħlu fis-suq tax-xogħol u biex il-ħaddiema jiksbu ħiliet ġodda u 
jibqgħu kompetittivi.  
 

Stream 2: Ekonomija għall-Futur 

 

Substream 2.1 Innovazzjoni u Kompetittività Ewropea 
 

9. Nirrakkomandaw li l-UE toħloq opportunitajiet għal entitajiet differenti 
(universitajiet, korporazzjonijiet, istituti ta’ riċerka, eċċ.) biex jinvestu fir-
riċerka u l-innovazzjoni bil-għan li jiżviluppaw:  

● materjali ġodda, maħsuba biex iservu bħala alternattivi aktar 
sostenibbli u bijodiversi minn dawk li qed jintużaw bħalissa, 

● użi innovattivi ta’ materjali eżistenti (ibbażati wkoll fuq ir-riċiklaġġ u fuq 
tekniki tal-ogħla livell li għandhom l-iċken impronta ambjentali).  

Nirrakkomandaw li dan ikun impenn kontinwu u fit-tul mill-UE (mill-inqas sal-
2050).  
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Nirrakkomandaw dan għaliex ngħixu fuq pjaneta b’riżorsi limitati. Jekk irridu li 
jkollna futur, jeħtieġ li nipproteġu l-klima u nfittxu alternattivi favur il-pjaneta. 
Irridu wkoll li l-UE ssir mexxejja f’dan il-qasam b’vantaġġ qawwi u kompetittiv 
fix-xena internazzjonali. L-intenzjoni tar-rakkomandazzjoni hija li tipproduċi 
riżultati innovattivi li jistgħu jiġu applikati b’mod wiesa’ u implimentati f’diversi 
oqsma u pajjiżi. Dan ikollu wkoll impatt pożittiv fuq l-ekonomija u s-suq tax-
xogħol billi joħloq opportunitajiet ġodda ta’ impjieg fil-qasam tal-innovazzjoni 
sostenibbli. Dan jista’ jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-inġustizzji soċjali billi 
jissostitwixxi l-mezzi ta’ produzzjoni attwali u esplojtattivi b’oħrajn ġodda u aktar 
etiċi. 
 
 

10. Nirrakkomandaw li l-UE timpenja ruħha fit-tul u b’mod kontinwu biex iżżid 
sostanzjalment s-sehem tagħha ta’ enerġija minn sorsi sostenibbli, bl-użu ta’ 
firxa varjata ta’ sorsi rinnovabbli li għandhom l-inqas impronta ambjentali 
(abbażi ta’ valutazzjoni olistika taċ-ċiklu tal-ħajja). Barra minn hekk, l-UE 
għandha tinvesti fit-titjib u fiż-żamma tal-kwalità tal-infrastruttura elettrika u 
tal-grilja elettrika. Nirrakkomandaw ukoll li l-aċċess għall-enerġija u l-
affordabbiltà tal-enerġija jiġu rikonoxxuti bħala dritt bażiku taċ-ċittadini.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex: 

● Id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija (inklużi x-xemx, ir-riħ, l-idroġenu, 
l-ilma baħar, jew kwalunkwe metodu sostenibbli fil-futur) tagħmel lill-UE 
aktar awtosuffiċjenti fl-enerġija, 

● dan inaqqas l-ispejjeż tal-elettriku għaċ-ċittadini tal-UE,  
● toħloq l-impjiegi u tirristruttura s-suq tal-enerġija (speċjalment f’reġjuni li 

s’issa kienu dipendenti fuq il-fjuwils fossili), 
● dan jista’ jinkoraġġixxi l-iżvilupp xjentifiku ta’ tekniki innovattivi ta’ 

provenjenza tal-enerġija, 
● il-kwalità tal-infrastruttura elettrika u tal-grilja elettrika huma importanti 

daqs is-sorsi tal-enerġija, billi jippermettu distribuzzjoni u trasport tal-
enerġija bla xkiel, effiċjenti u affordabbli.  

 
 

11. Nirrakkomandaw li l-UE tippromwovi b’mod attiv proċessi ta’ produzzjoni 
aktar ekoloġiċi, billi tissussidja jew tippremja kumpaniji li jinvestu fit-tnaqqis 
tal-kostijiet ambjentali tal-produzzjoni tagħhom. Barra minn hekk, neħtieġu 
sforz biex jerġgħu jiġu attivati s-siti postindustrijali u biex jiġu stabbiliti żoni 
ekoloġiċi protetti madwar is-siti eżistenti. Il-kumpaniji għandhom ikunu 
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meħtieġa jiffinanzjaw dawn l-isforzi, għall-inqas parzjalment, minn- buthom 
stess.   
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li l-proċessi ta’ produzzjoni huma element 
importanti fil-katina tal-provvista. Li nagħmluhom aktar favur l-ambjent jista’ 
jnaqqas ħafna l-impatt tagħna fuq il-klima. Nemmnu li l-kumpaniji u l-industriji 
għandhom jinżammu responsabbli għal kif jipproduċu l-prodotti tagħhom 
(inklużi miżuri ta’ rikultivazzjoni u ta’ protezzjoni ambjentali). Li l-proċessi ta’ 
produzzjoni jsiru aktar ekoloġiċi jħejji wkoll lill-kumpaniji għall-futur u 
jagħmilhom aktar reżiljenti (u dan jipproteġi l-impjiegi).  
Substream 2.2 Ekonomija Sostenibbli/Tassazzjoni tas-Substream 2.3 
 

12. Nirrakkomandaw li l-kontenituri tal-plastik jiġu abbandunati u li jiġu 
ġeneralizzati dawk li jistgħu jerġgħu jintużaw. Għandu jkun hemm inċentivi 
għall-konsumaturi u għall-kumpaniji, sabiex ma jkunx aktar għali għall-
konsumatur biex jixtri oġġetti bl-ingrossa (“en vrac” bil-Franċiż jew “sfuso” bit-
Taljan) meta mqabbel ma’ dawk ippakkjati. Il-kumpaniji li jikkontribwixxu għal 
din it-tranżizzjoni għandu jkollhom benefiċċji fiskali u dawk li ma 
jikkontribwixxux iħallsu aktar taxxi. Fir-rigward ta’ dawk il-prodotti li ma 
jistgħux jerġgħu jintużaw, dawn għandhom ikunu riċiklabbli u/jew 
bijodegradabbli. Hija meħtieġa istituzzjoni pubblika jew ta’ sorveljanza li 
tissorvelja kollox, tistabbilixxi r-regoli u tikkondividihom ma’ kulħadd. Huwa 
rrakkomandat li kemm il-kumpaniji kif ukoll il-konsumaturi jiġu edukati, 
ikkomunikati - anke permezz tal-midja soċjali - dwar dawn l-azzjonijiet sabiex 
ibiddlu l-imġiba tagħhom fit-tul. Il-kumpaniji għandhom jiġu mħeġġa u 
megħjuna jsibu l-aħjar soluzzjonijiet għall-iskart tagħhom stess (pereżempju l-
kumpaniji tal-kostruzzjoni).   
 
Nirrakkomandaw dan għaliex ilkoll kemm aħna rridu nkunu responsabbli għall-
azzjonijiet tagħna. Għalhekk irridu nikkunsidraw mill-ġdid il-proċessi kollha ta’ 
produzzjoni. Ir-riċiklaġġ jeħtieġ ħafna riżorsi (ilma, enerġija), u minħabba f’hekk 
ma jistax ikun l-unika soluzzjoni. Għalhekk qed nipproponu li 
nikkummerċjalizzaw oġġetti bl-ingrossa. Ir-riċiklaġġ għandu jintuża biss għal 
materjali li jistgħu jiġu riċiklati faċilment. L-eżempju Finlandiż juri li huwa 
possibbli li proporzjon kbir ħafna jiġi riċiklat.   
  

 
13. Nirrakkomandaw li jkun hemm l-istess regoli fiskali fl-Ewropa u li l-politika 

fiskali tiġi armonizzata fl-UE kollha. L-armonizzazzjoni tat-taxxa għandha 
tippermetti flessibbiltà għall-Istati Membri individwali biex jistabbilixxu r-
regoli tat-taxxa tagħhom stess iżda xorta jipprevjenu l-evażjoni tat-taxxa. Dan 
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se jtemm il-prattiki fiskali dannużi u l-kompetizzjoni fiskali. It-taxxi għandhom 
jimmiraw tranżazzjonijiet kummerċjali fil-post fejn iseħħu. Meta kumpanija 
tbigħ f’pajjiż għandha tħallas it-taxxi f’dan il-pajjiż partikolari. Dawn ir-regoli l-
ġodda għandhom l-għan li jipprevjenu d-delokalizzazzjoni u jiżguraw li t-
tranżazzjonijiet u l-produzzjoni jsiru bejn il-pajjiżi Ewropej.   
 
Nirrakkomandaw dan biex jiġu protetti u żviluppati b’ekwità l-impjiegi, l-
attivitajiet ekonomiċi fl-Ewropa u bejn l-Istati Membri. Dan se jġib fi ħdan l-
Ewropa fehim komuni tas-sistema fiskali. L-intenzjoni hija li tintemm is-
sitwazzjoni ta’ monopolju assurda ta’ kumpaniji ġganti li ma jħallsux biżżejjed 
taxxi meta mqabbla ma’ kumpaniji iżgħar. Se jġib ukoll il-flus fejn jitwettqu 
attivitajiet kummerċjali. 
 

14. Nirrakkomandaw li titneħħa s-sistema ta’ obsolexxenza ppjanata tal-apparati 
elettroniċi kollha. Il-bidla għandha sseħħ kemm fuq livell individwali kif ukoll 
fuq dak kummerċjali, sabiex tiggarantixxi li nkunu nistgħu nipposjedu, 
insewwu, u naġġornaw fuq perjodu ta’ żmien twil. Nirrakkomandaw il-
promozzjoni ta’ apparat rinnovat. Permezz tar-regolamentazzjoni, ikun 
obbligatorju għall-kumpaniji li jiggarantixxu d-dritt għat-tiswija, inklużi l-
uprades u l-aġġornamenti tas-software, u li jirriċiklaw l-apparati kollha fuq 
perjodu ta’ żmien twil. Huwa rrakkomandat ukoll li kull kumpanija tuża 
konnetturi standardizzati. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex fid-dinja moderna, il-prodotti għandhom it-
tendenza li jdumu sentejn; irridu li jkollhom ħajja ħafna itwal ta’ madwar 10 snin. 
Din il-proposta se jkollha impatt pożittiv fuq it-tibdil fil-klima u fuq l-ekoloġija. Se 
tnaqqas ukoll il-kostijiet għall-konsumaturi u tnaqqas il-konsum.  
  

 
15. Nirrakkomandaw li permezz tal-edukazzjoni, ngħinu lil kulħadd jitgħallem 

dwar l-ambjent tagħna u dwar il-konnessjoni tiegħu mas-saħħa individwali ta’ 
kulħadd. Il-korsijiet edukattivi se jgħinu biex kulħadd jiddefinixxi l-istrateġiji 
personali tiegħu stess u jintegra dawn it-temi f’ħajtu. Din l-edukazzjoni 
għandha tibda fl-iskola b’suġġetti speċifiċi li jindirizzaw il-kwistjonijiet 
ekoloġiċi kollha, u għandna nkomplu niġu edukati tul ħajjitna kollha 
(pereżempju fuq ix-xogħol). Dan se jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-iskart u 
għall-protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem. Din l-edukazzjoni se 
tippromwovi l-konsum lokali ta’ prodotti tajbin għas-saħħa u mhux 
ipproċessati, li joriġinaw minn produtturi lokali. Dawk li ma jaġixxux biex 
inaqqsu l-iskart se jkollhom jagħmlu kors ta’ taħriġ bla ħlas dwar dawn il-
kwistjonijiet. Biex isir dan l-adattament fl-istil ta’ ħajja, jeħtieġ li l-prezzijiet 
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ikunu ġusti għall-produttur u għall-konsumatur. Konsegwentement, 
nipproponu li l-produtturi żgħar, lokali u ekoloġiċi jkollhom eżenzjonijiet mit-
taxxa. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex nemmnu li ħafna nies għadhom ma jħossuhomx 
imħassba dwar dawn il-kwistjonijiet. Għalhekk neħtieġu l-edukazzjoni għal 
kulħadd fuq dan is-suġġett. Minbarra dan, hemm it-tendenza li għal ħafna nies 
il-prodotti lokali u tajbin għas-saħħa ma jkunux affordabbli. Irridu niżguraw li l-
prodotti magħmula lokalment ikunu disponibbli b’mod aktar mifrux għal 
kulħadd.  
 

 

Substream 2.4 Agrikoltura / Substream 2.5 Infrastruttura Diġitali  
 

16. Nirrakkomandaw l-implimentazzjoni ta’ sistema Ewropea komuni ta’ tikkettar 
faċli li tinftiehem għall-prodotti ta’ konsum u ta’ nutrizzjoni (l-informazzjoni 
jkun fiha allerġeni, pajjiż ta’ oriġini, eċċ.), it-trasparenza dwar il-proċessi ta’ 
approvazzjoni li għaddejjin, id-diġitalizzazzjoni tal-informazzjoni dwar il-
prodott permezz ta’ app Ewropea standardizzata li tippermetti l-aċċess aktar 
faċli għall-utent u li tipprovdi informazzjoni addizzjonali dwar il-prodotti u l-
katina tal-produzzjoni. Naraw ukoll il-ħtieġa għal korp verament indipendenti 
li jirregola l-istandards tal-ikel fl-UE kollha, li jkollu setgħat leġiżlattivi, sabiex 
ikun jista’ japplika sanzjonijiet. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex iċ-ċittadini tal-UE għandhom jistennew l-istess 
standard ta’ ikel. L-integrità tal-prodotti tal-ikel hija neċessità biex tiġi żgurata s-
sikurezza taċ-ċittadini. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet saru biex jittejbu l-
monitoraġġ tal-approvazzjoni u t-trasparenza tal-produzzjoni tal-ikel b’mod 
armonizzat. 
  

 
17. Nirrakkomandaw li l-infrastruttura tkun assi tal-istat sabiex tipprevjeni ż-żieda 

fil-monopolji tat-telekomunikazzjonijiet u tas-servizzi tal-internet. Għandu 
jkun dritt li jkollok aċċess għall-internet, u għandha tkun prijorità li tinġieb 
konnessjoni tal-internet f’“żoni bojod / żoni mejta” (żoni mingħajr aċċess 
għall-internet). It-tfal u l-familji huma prijorità fir-rigward tal-aċċess għall-
internet u għall-hardware, b’mod partikolari f’termini ta’ edukazzjoni, u 
speċjalment fi żminijiet ta’ pandemija. Hija meħtieġa inizjattiva biex tgħin fl-
appoġġ tax-xogħol mill-bogħod, bħal spazji għall-uffiċċji b’aċċess għal 
konnessjoni tal-internet affidabbli u veloċi u bħal taħriġ diġitali. 
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Nirrakkomandaw dan għaliex irridu niżguraw li t-trasformazzjoni diġitali ssir 
b’mod ekwu. L-aċċess għall-internet huwa fundamentali għad-demokrazija u 
huwa dritt taċ-ċittadini Ewropej kollha. 
 
 

18. Nirrakkomandaw li nieħdu ħsieb l-insetti lokali u li dawn jiġu protetti kontra 
speċijiet invażivi. Nipproponu wkoll li ninċentivaw u nippromwovu żviluppi 
ġodda fil-kostruzzjoni biex ikun hemm spazji ekoloġiċi obbligatorji. Nappellaw 
għall-introduzzjoni tal-bijodiversità bħala suġġett obbligatorju fl-iskejjel 
permezz tal-użu ta’ attivitajiet kurrikulari, eż. permezz ta’ attivitajiet prattiċi. 
Huwa importanti li tiġi enfasizzata s-sensibilizzazzjoni għall-bijodiversità 
permezz tal-użu ta’ kampanji tal-midja u “kompetizzjonijiet” inċentivati fl-UE 
kollha (kompetizzjonijiet fuq skala komunitarja lokali). Nirrakkomandaw l-
istabbiliment ta’ miri nazzjonali vinkolanti fl-Istati Membri kollha tal-UE għar-
riforestazzjoni tas-siġar indiġeni u għall-flora lokali. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex il-bijodiversità hija kruċjali għall-ambjent, għall-
kwalità tal-ħajja u għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. 

Stream 3: Soċjetà Ġusta 
 

Substream 3.1 Sigurtà Soċjali 
 

19. Nirrakkomandaw il-promozzjoni tal-politiki soċjali u tal-ugwaljanza tad-
drittijiet, inkluża s-saħħa, li jiġu armonizzati għall-UE kollha, u jqisu r-
regolamenti miftiehma u r-rekwiżiti minimi fit-territorju kollu.   
 
Nirrakkomandaw dan għaliex hemm disparitajiet kbar bejn l-Istati Membri fir-
rigward tal-politiki soċjali li jeħtieġ li jitnaqqsu biex tinkiseb ħajja deċenti għaċ-
ċittadini kollha, u biex jitwettqu l-kura u l-appoġġ meħtieġa minn persuni 
vulnerabbli għal diversi raġunijiet (saħħa, età, orjentazzjoni sesswali, eċċ.). 
 
 

20. Nirrakkomandaw il-promozzjoni tar-riċerka fi kwistjonijiet soċjali u s-saħħa fl-
UE, billi jiġu segwiti linji ta’ prijorità li huma kkunsidrati ta’ interess pubbliku u 
maqbula mill-Istati Membri, u li jiġi pprovdut il-finanzjament xieraq. Jeħtieġ li 
nsaħħu l-kollaborazzjoni bejn l-oqsma ta’ għarfien espert, fost il-pajjiżi, iċ-
ċentri ta’ studji (universitajiet, eċċ.).  
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Nirrakkomandaw dan għaliex hemm ħafna oqsma li fihom jeħtieġ li navvanzaw 
u napprofondixxu l-għarfien tagħna. L-eżempju tal-esperjenza tal-pandemija 
jurina li r-riċerka hija essenzjali biex tittejjeb il-ħajja u li l-kollaborazzjoni 
pubblika-privata u dik bejn il-gvern u l-gvern hija essenzjali kif ukoll li hemm 
bżonn ta’ appoġġ finanzjarju.  
  

 
21. Nirrakkomandaw li l-UE jkollha kompetenzi aktar b’saħħithom fil-politiki 

soċjali biex tarmonizza u tistabbilixxi regoli minimi u benefiċċji tal-pensjoni fl-
UE kollha abbażi ta’ dijanjożi bir-reqqa. Jeħtieġ li l-pensjoni minima tkun ogħla 
mis-soll tal-faqar tal-pajjiż. L-età tal-irtirar għandha tkun differenzjata abbażi 
tal-kategorizzazzjoni tal-professjonijiet billi l-professjonisti f’karrieri li jkunu 
eżiġenti mentalment u fiżikament ikunu jistgħu jirtiraw aktar kmieni. Fl-istess 
ħin, għandu jkun hemm dritt garantit għax-xogħol għall-anzjani li jixtiequ 
jkomplu jaħdmu fuq bażi volontarja.  
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li l-istennija tal-għomor qed tiżdied u n-natalità 
qed tonqos. Il-popolazzjoni Ewropea qed tixjieħ u għalhekk jeħtieġ li nieħdu 
aktar miżuri biex nevitaw ir-riskju ta’ marġinalizzazzjoni tal-anzjani u niżguraw il-
ħajja diċenti tagħhom.  

22. Nirrakkomandaw sett ta’ miżuri miftiehma li jinkoraġġixxu żieda fir-rata tat-
twelid kif ukoll jiżguraw indukrar tat-tfal xieraq. Dawn il-miżuri jinkludu, fost 
l-oħrajn, indukrar tat-tfal affordabbli u aċċessibbli (fuq il-post tax-xogħol, 
matul il-lejl, tnaqqis tal-VAT fuq it-tagħmir tat-tfal), akkomodazzjoni, xogħol 
stabbli, appoġġ għall-maternità, appoġġ speċifiku u protezzjoni tax-xogħol 
għaż-żgħażagħ u l-ġenituri u appoġġ lill-ommijiet u lill-missirijiet b’aċċess għall-
għarfien meta jirritornaw għax-xogħol.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex ir-rati baxxi tat-twelid fl-UE jispikkaw u dan ikompli 
jikkontribwixxi għat-tixjiħ tal-popolazzjoni Ewropea li fir-rigward tiegħu 
għandhom jittieħdu miżuri immedjati. Is-sett ta’ miżuri proposti għandu l-għan 
li jiżgura l-istabbiltà għall-familji żgħażagħ meħtieġa biex jipprovdu għat-tfal.  
  

 
23. Nirrakkomandaw li tiġi ggarantita l-kura soċjali u tas-saħħa għall-anzjani fid-

dar kif ukoll fid-djar tal-kura. Barra minn hekk, hemm bżonn ta’ appoġġ 
imtejjeb għal dawk li jieħdu ħsieb l-anzjani (qraba).  
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li l-istennija tal-għomor qed tiżdied u n-natalità 
qed tonqos, il-popolazzjoni Ewropea qed tixjieħ u għalhekk jeħtieġ li nieħdu 
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aktar miżuri biex nevitaw ir-riskju ta’ marġinalizzazzjoni tal-anzjani u niżguraw il-
ħajja diċenti tagħhom. 
 
 

24. Nirrakkomandaw li l-UE tappoġġa l-kura palljattiva u l-mewt assistita 
[ewtanażja] skont sett konkret ta’ regoli u regolamenti. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex inaqqas l-uġigħ tal-pazjenti u l-familji u jiżgura 
tmiem tal-ħajja deċenti. 
 
 
Substream 3.2 Drittijiet Ugwali  
 

25. Nirrakkomandaw li l-UE 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. L-għan għandu jkun li jiġu ffaċilitati l-kostruzzjoni/it-tiswija 
tal-istokk eżistenti tal-akkomodazzjoni soċjali, inkluż permezz ta’ assoċjazzjoni 
kooperattiva, ta’ kiri u ta’ xiri. L-appoġġ għandu jingħata abbażi ta’ kriterji ċari 
(eż. is-superfiċje massima/il-persuna li għandha tiġi ssussidjata, l-introjtu tal-
benefiċjarji eċċ.). 
 

Nirrakkomandaw dan għaliex aċċess imtejjeb għall-akkomodazzjoni jiżgura li ċ-
ċittadini tal-UE jibbenefikaw minn drittijiet tanġibbli ugwali. Dan jgħin biex 
jittaffew it-tensjonijiet soċjali. Filwaqt li l-UE hija prinċipalment mitluba 
tissorvelja l-mekkaniżmu ta’ appoġġ, l-awtoritajiet nazzjonali u lokali għandhom 
isolvu b’mod aktar attiv il-problemi tal-akkomodazzjoni. 
 
 

26. Nirrakkomandaw li l-UE ttejjeb ir-regolamentazzjoni u l-implimentazzjoni 
uniformi tal-miżuri ta' appoġġ għall-familji bit-tfal fl-Istati Membri kollha. 
Dawn il-miżuri jinkludu: żieda fit-tul tal-liv tal-ġenituri, tal-benefiċċji tat-twelid 
u tal-indukrar tat-tfal.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex naħsbu li l-miżuri jtaffu l-problema demografika li 
qed tiffaċċja l-UE. Dawn itejbu wkoll l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tal-ġenituri. 
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27. Nirrakkomandaw li l-UE tieħu azzjoni biex tiggarantixxi li l-familji kollha 
jgawdu drittijiet tal-familja ugwali fl-Istati Membri kollha. Dawn id-drittijiet 
jinkludu d-dritt għaż-żwieġ u għall-adozzjoni. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex naħsbu li ċ-ċittadini kollha tal-UE għandhom 
igawdu drittijiet ugwali, inklużi d-drittijiet tal-familja. Il-familja hija l-forma 
bażika ta’ organizzazzjoni soċjali. Familja kuntenta tikkontribwixxi għal soċjetà 
b’saħħitha. Ir-rakkomandazzjoni għandha l-għan li tiżgura li ċ-ċittadini kollha 
jgawdu d-drittijiet tal-familja irrispettivament mill-ġeneru, mill-età adulta, mill-
etniċità, jew mill-kundizzjoni tas-saħħa fiżika tagħhom. 
 
 
Substream 3.3 Ġustizzja / Substream 3.4 Aċċess għall-Isport 
 

28. Nirrakkomandaw li l-Istrateġija tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri għall-
2020–2025 tiġi prijoritizzata u inċentivata b’mod qawwi bħala kwistjoni 
urġenti li tiġi indirizzata b’mod effettiv mill-Istati Membri. L-UE għandha (a) 
tiddefinixxi indikaturi (jiġifieri l-attitudnijiet, id-diskrepanza fis-salarji, l-
impjieg, it-tmexxija, eċċ.), tissorvelja l-istrateġija kull sena u tkun trasparenti 
bil-kisbiet; u (b) tistabbilixxi Ombudsman biex tikseb feedback direttament 
miċ-ċittadini. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex naħsbu li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija ’l bogħod 
minn dak li nixtiequ naraw fl-UE. Għandu jkun hemm armonija fl-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri u d-drittijiet ċivili fil-livell Ewropew, sabiex jinkisbu fil-pajjiżi kollha, 
u mhux biss f’dawk b’kompromess aktar b’saħħtu mas-suġġett. Napprezzaw il-
preżenza u l-kontribut tan-nisa f’pożizzjonijiet ta’ poter, u fi kwalunkwe tip ta’ 
professjoni, sabiex ikun hemm UE diversa u sodisfaċenti. In-nisa huma 
żvantaġġati f’ħafna sitwazzjonijiet (anke meta jkollhom edukazzjoni tajba/għolja 
jew privileġġi oħra), għalhekk strateġija bħal din hija meħtieġa ħafna. 
  

 
29. Nirrakkomandaw li l-UE tippromwovi u tqajjem sensibilizzazzjoni dwar l-isport 

u l-attività fiżika fl-Istati Membri kollha minħabba l-benefiċċji tagħhom għas-
saħħa. L-isport u l-attività fiżika għandhom jiġu inklużi fil-politiki soċjali, fiżiċi 
u mentali, tal-edukazzjoni u tax-xogħol (jiġifieri l-promozzjoni tal-isport u/jew 
il-preskrizzjoni fiżika mit-tobba u, meta dan isir, jiggarantixxu l-aċċess għall-
faċilitajiet sportivi; siegħa (1) ta’ ħin tax-xogħol fil-ġimgħa għall-attività fiżika, 
eċċ.). 
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Nirrakkomandaw dan għaliex huwa investiment fit-tul. L-investiment fl-isport u 
l-attività fiżika jnaqqas il-kostijiet u l-piżijiet għas-servizzi tas-saħħa. Pereżempju, 
l-isport u l-attività fiżika bħala intervent tas-saħħa jqassru l-perjodi ta’ kura u 
jagħmlu t-trattament aktar effettiv. Dan diġà qed jiġi implimentat b’suċċess f’xi 
pajjiżi bħall-Ġermanja. L-isport huwa mod kif jinbnew valuri bħal impenn, sforz, 
awtostima, rispett jew kumpanija. L-istili ta’ ħajja sedentarji issa huma aktar 
komuni mill-ġenerazzjonijiet preċedenti minħabba aktar impjiegi fl-uffiċċju, 
u/jew minħabba d-drawwiet mibdula fid-divertiment, fost l-oħrajn. 
  

 
30. Nirrakkomandaw li l-UE għandha tobbliga lil kull Stat Membru jkollu paga 

minima definita relatata mal-għoli tal-ħajja f’dak l-istat u titqies bħala salarju 
ġust li jista’ jippermetti kundizzjonijiet minimi tal-ħajja, ’il fuq mis-soll tal-
faqar. Kull Stat Membru għandu jimmonitorja dan.  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex mhuwiex ġust li l-paga ma sservikx sal-aħħar tax-
xahar jekk qed taħdem. Salarji ġusti għandhom jikkontribwixxu għall-kwalità tal-
ħajja fil-livell soċjali. Il-pagi inġusti jsarrfu f’kost għoli għall-istati (sigurtà, evitar 
tat-taxxa, kostijiet soċjali ogħla, eċċ.). 
  

 
31. Nirrakkomandaw l-armonizzazzjoni tat-taxxa fl-Istati Membri fi ħdan l-UE (biex 

jiġu evitati r-rifuġji fiskali fl-UE, u biex tiġi mmirata d-delokalizzazzjoni fl-
Ewropa), u inċentiv fiskali biex tiġi skoraġġuta d-delokalizzazzjoni tal-impjiegi 
barra mill-Ewropa. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex ninsabu mħassba dwar l-impatt tad-
delokalizzazzjoni tal-impjiegi barra mill-Ewropa, u dan jipprevjeni l-
kompetizzjoni fiskali bejn l-Istati Membri tal-UE. 

 
 

Stream 4: Tagħlim fl-Ewropa 
 

Substream 4.1 Identità Ewropea / Substream 4.2 Edukazzjoni Diġitali 
 

32. Nirrakkomandaw il-promozzjoni tal-multilingwiżmu minn età bikrija, 
pereżempju, li jibda fil-kindergarten. Mill-iskola elementari ’l quddiem, 
għandu jkun obbligatorju li t-tfal jilħqu livell C1 fit-tieni lingwa attiva tal-UE li 
mhix tagħhom.  
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Nirrakkomandaw dan għaliex il-multilingwiżmu huwa għodda li tgħaqqad lin-
nies u huwa pont ma’ kulturi oħra, peress li jagħmel pajjiżi oħra u l-kulturi 
tagħhom aktar aċċessibbli. Issaħħaħ ukoll l-identità Ewropea u l-iskambju 
interkulturali. Huwa importanti li wieħed isir jaf il-kulturi l-oħra fil-kuntest tal-
Unjoni Ewropea. Għalhekk, il-fatt li wieħed ikun jista’ jitħaddet b’żewġ lingwi 
f’livell għoli jgħin biex tinħoloq identità u fehim komuni Ewropej ta’ kulturi 
Ewropej oħra. L-UE għandha tiżgura li jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib bejnha 
u l-istituzzjonijiet edukattivi biex jiġu żviluppati riżultati edukattivi ta’ suċċess. 
Barra minn hekk, jeħtieġ li jkun hemm programm iddedikat (eż. pjattaformi 
diġitali, programmi Erasmus+ estiżi, eċċ.) għall-promozzjoni esklużiva tal-
multilingwiżmu. L-Iskejjel Ewropej attwali jistgħu jservu bħala mudell f’dan ir-
rigward. L-UE għandha tistabbilixxi aktar skejjel bħal dawn u tippromwovihom 
b’mod attiv. 
  

 

33. Nirrakkomandaw li l-UE tqajjem aktar sensibilizzazzjoni dwar il-perikli tal-
internet u d-diġitalizzazzjoni għaż-żgħażagħ permezz tal-ħolqien ta’ suġġett 
obbligatorju fl-iskola elementari. L-UE għandha toħloq għodod u tistabbilixxi 
spazji ta’ taħriġ komuni ħalli ż-żgħażagħ jitgħallmu flimkien.  
 

Nirrakkomandaw dan minħabba li l-inizjattivi jew il-programmi attwali f’dan il-
qasam mhumiex biżżejjed. Barra minn hekk, ħafna ċittadini tal-UE mhumiex 
konxji mill-inizjattivi eżistenti tal-UE f’dawn l-oqsma. It-tfal mhumiex konxji 
biżżejjed tal-perikli tal-Internet, għalhekk għandna nagħmlu ħafna aktar biex 
nippromwovu u nżidu l-għarfien fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa. 
 
 

34. Nirrakkomandaw li l-UE tagħmel sforz biex tagħmel it-teknoloġija aktar 
aċċessibbli għall-ġenerazzjoni aktar anzjana billi trawwem programmi u 
inizjattivi, pereżempju fil-forma ta’ klassijiet imfassla apposta għall-ħtiġijiet 
tagħhom. L-UE għandha tiggarantixxi d-dritt li tintuża d-diġitalizzazzjoni għal 
dawk li jixtiquha u tipproponi alternattivi għal dawk li ma jixtiquhiex.   
 

Nirrakkomandaw dan għaliex l-UE għandha tiżgura li l-anzjani jkunu jistgħu 
jipparteċipaw fid-dinja diġitali u li ħadd ma jiġi ddiskriminat. Għandhom jiġu 
introdotti għodod simplifikati għal ġenerazzjonijiet li mhumiex daqstant 
esperjenzati bl-użu ta’ ċerti teknoloġiji sabiex jiġu integrati fid-dinja tal-lum. 
Nirrakkomandaw li l-inizjattivi li diġà jeżistu jiġu promossi aħjar, sabiex iċ-
ċittadini jkunu konxji ta’ dawk l-opportunitajiet. L-UE m’għandhiex tiddiskrimina 
kontra l-ġenerazzjonijiet anzjani fir-rigward tal-użu ta’ għodod tal-kompjuter. 
(Bħala nota sekondarja, dan ifisser li ċ-ċittadini għandhom ikunu jistgħu jgħixu 
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ħajjithom mingħajr ma jkunu obbligati li jgħaddu minn xi network tal-internet). 
L-UE għandha torganizza u tagħmel disponibbli assistenza permanenti bla ħlas 
għall-ġenerazzjonijiet akbar fl-età biex tiffaċilita l-aċċess għall-għodod diġitali. 
 
 

Substream 4.3 Skambju Kulturali / Substream 4.4 Edukazzjoni Ambjentali  
 

35. Nirrakkomandaw li l-UE toħloq pjattaforma li fuqha l-materjal tat-tagħlim 
dwar it-tibdil fil-klima, is-sostenibbiltà u l-kwistjonijiet ambjentali se jkun 
disponibbli għal skopijiet edukattivi. Din l-informazzjoni għandha tkun 
ibbażata fuq il-fatti, ivverifikata minn esperti, u mfassla apposta għal kull Stat 
Membru. Il-pjattaforma: 

● Għandha tinkludi lezzjonijiet għal diversi gruppi fil-mira; pereżempju 
persuni li jgħixu f’kuntest urban jew rurali, għall-gruppi tal-etajiet 
kollha, u għal-livelli kollha ta’ għarfien preċedenti, 

● Għandha tkun disponibbli għall-Istati Membri kollha u għandha tkun 
faċilment aċċessibbli, 

● Fl-implimentazzjoni tagħha għandha tinkludi pjan għall-promozzjoni; 
dan għandu jsir f’kollaborazzjoni ma’ kumpaniji rilevanti, 

● Tista’ ssir disponibbli flimkien ma’ programm ta’ finanzjament biex 
tappoġġa l-użu tal-informazzjoni fuq il-pjattaforma u l-
implimentazzjoni tagħha. Dan il-finanzjament għandu jipprovdi wkoll 
appoġġ għal żjarat ta’ studju biex jintwerew eżempji rilevanti tal-ħajja 
reali.  
 

Nirrakkomandaw dan għaliex in-nies ta’ kull età jeħtieġu aċċess għal 
informazzjoni bbażata fuq il-fatti dwar kif għandhom jiġu indirizzati t-tibdil fil-
klima, is-sostenibbiltà u l-kwistjonijiet ambjentali. Kunċetti importanti, eż. l-
impronta ekoloġika, iridu jinftiehmu minn kulħadd, b’mod partikolari t-tfal, 
peress li dak li nitgħallmu bħala tfal iservina tul ħajjitna. Dawn is-suġġetti huma 
kumplessi u l-miżinformazzjoni hija mifruxa. Neħtieġu sors li huwa affidabbli u l-
UE għandha l-kredibbiltà u r-riżorsi biex tipprovdi dan. Dan huwa importanti 
wkoll minħabba li l-livelli ta’ għarfien u l-aċċess faċli għal informazzjoni kredibbli 
jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor. 
  

 

36. Nirrakkomandaw li l-UE tipprijoritizza li l-programmi ta’ skambju jsiru 
aċċessibbli għal kulħadd (gruppi ta’ età, Stati Membri, livelli ta’ edukazzjoni, u 
persuni b’kapaċitajiet finanzjarji differenti) u tippermetti skambji jew 
internships bejn is-setturi, il-pajjiżi, l-istituzzjonijiet edukattivi, il-bliet u l-
kumpaniji. L-UE għandha tkun responsabbli għat-tnedija, għall-medjazzjoni u 
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għall-finanzjament ta’ skambji kulturali u soċjali fl-UE kollha - kemm 
fiżikament kif ukoll diġitalment. L-UE għandha tippromwovi b’mod attiv dawn 
l-inizjattivi u għandha timmira lejn persuni li mhumiex diġà konxji mill-
programmi ta’ skambju kulturali u soċjali. Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-
Ewropa, li fiha n-nies intgħażlu b’mod aleatorju, hija l-eżempju perfett ta’ 
skambju Ewropew. Irridu aktar minn dan — iżda wkoll inizjattivi ta’ skala 
iżgħar, u anke skambji fl-isport, fil-mużika, fl-internships (soċjali), eċċ. 
 

Nirrakkomandaw dan għaliex huwa importanti li jinħoloq sens ta’ għaqda u 
koeżjoni, u li tiġi avvanzata t-tolleranza għad-differenzi sbieħ/perspettivi 
differenti kollha tagħna, kif ukoll għall-iżvilupp ta’ ħiliet individwali. Fil-proċess, 
dan se jippermetti l-iżvilupp ta’ ħbiberiji, ta’ fehim reċiproku, u ta’ ħsieb kritiku. 
Nixtiequ nippromwovu l-involviment tal-membri kollha tal-komunitajiet tagħna, 
anke dawk li s’issa ma kinux involuti f’inizjattivi bħal dawn. 
 
  
Substream 4.5 Kwalità, Finanzi u Aċċess għall-Edukazzjoni / Substream 4.6 
Armonizzazzjoni tal-Edukazzjoni  
 

37. Nirrakkomandaw li l-Istati Membri kollha jaqblu u jadottaw standard minimu 
ċċertifikat ta’ edukazzjoni f’suġġetti ewlenin li jibdew fl-iskola primarja. Dan 
biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess ugwali għal kwalità standard 
tal-edukazzjoni, filwaqt li jiġu żgurati l-ġustizzja u l-ugwaljanza. 
 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex: 

● Il-preżenza ta’ standard minimu tagħti lill-ġenituri, lill-għalliema u lill-
istudenti fiduċja akbar fis-sistemi edukattivi tagħhom filwaqt li tħalli 
spazju għall-kapaċità għall-inizjattiva u d-diversità.  

● Jekk tiġi implimentata r-rakkomandazzjoni tagħna, din se ssaħħaħ u 
tirrinforza identità Ewropea komuni, filwaqt li trawwem l-għaqda, l-unità 
u s-sens ta’ appartenenza.  

● L-implimentazzjoni ta’ din ir-rakkomandazzjoni tiġġenera aktar 
kooperazzjoni u skambju bejn l-iskejjel fl-UE kollha u dan itejjeb ir-
relazzjonijiet bejn l-għalliema u l-istudenti u jgħin bil-kbir fi programmi ta’ 
skambju. 

 

 
38. Nirrakkomandaw li l-Ingliż jiġi mgħallem, bi standard li jista’ jiġi ċċertifikat, 

bħala suġġett ewlieni fl-iskejjel primarji fl-Istati Membri kollha tal-UE sabiex 
tiġi ffaċilitata u msaħħa l-kapaċità taċ-ċittadini Ewropej li jikkomunikaw b’mod 
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effettiv.  
 

Nirrakkomandaw dan għaliex: 
● Dan jipprovdi unità u ugwaljanza akbar billi jżid il-kapaċitajiet taċ-ċittadini 

li jikkomunikaw ma’ xulxin u jappoġġa identità Ewropea komuni aktar 
b’saħħitha. 

● Dan jippermetti suq tax-xogħol usa’, flessibbli u aktar aċċessibbli li 
jippermetti liċ-ċittadini l-fiduċja li jaħdmu u jikkomunikaw fl-Istati Membri 
l-oħra kollha li jipprovdu opportunitajiet personali u professjonali akbar. 

● Lingwa Ewropea komuni tista’ tinkiseb f’perjodu ta’ żmien qasir ħafna jekk 
dan jiġi implimentat. 

● L-użu ta’ lingwa komuni jħaffef il-kondiviżjoni tal-informazzjoni li tkun ta’ 
benefiċċju għall-kooperazzjoni, għar-reazzjoni għall-kriżijiet flimkien, 
għall-għajnuna għall-isforzi umanitarji u għat-tqarrib tal-Ewropa u l-
Ewropej. 
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Stream 5: Trasformazzjoni Diġitali Etika u Sikura 
 

Substream 5.1 Demokratizzazzjoni tad-Diġitalizzazzjoni / Substream 5.2 
Ċibersigurtà 
 

39. Nirrakkomandaw li l-UE għandu jkollha aktar setgħat biex tittratta l-kontenut 
illegali u l-kriminalità ċibernetika. Nirrakkomandaw it-tisħiħ tal-kapaċitajiet fil-
Europol/fiċ-Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità inkluż:  

● Aktar riżorsi finanzjarji u ħaddiema  
● L-iżgurar ta’ kastig b’modi simili f’kull pajjiż  
● L-iżgurar li l-infurzar għandu jkun rapidu u effettiv 

 
Nirrakkomandaw dan għaliex jiggarantixxi l-libertà fuq l-Internet, filwaqt li 
jiżgura li d-diskriminazzjoni, l-abbuż u l-fastidju jiġu kkastigati. Nappoġġjaw l-
idea li jkollna korp pubbliku Ewropew minħabba li ma rridux inħallu r-
regolamentazzjoni tal-pjattaformi online f’idejn il-kumpaniji privati biss. Il-
pjattaformi online jridu jerfgħu r-responsabbiltà għall-kontenut li jitqassam, iżda 
rridu niżguraw li l-interessi tagħhom ma jiġux l-ewwel. Ir-regolamentazzjoni tal-
kontenut u l-prosekuzzjoni ta’ dawk responsabbli għandhom ikunu effettivi u 
rapidi, sabiex ikollhom ukoll effett deterrenti fuq il-kriminali. 
  

 
40. Nirrakkomandaw li l-UE għandha tinvesti f’infrastrutturi diġitali ta’ kwalità 

għolja u innovattivi (bħall-5G li qed jiġi żviluppat fl-Ewropa) sabiex tiġi żgurata 
l-awtonomija tal-Ewropa u tiġi evitata d-dipendenza fuq pajjiżi oħra jew 
kumpaniji privati. L-UE għandha tagħti attenzjoni wkoll lill-investiment 
f’reġjuni sottożviluppati tal-UE. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex l-infrastruttura diġitali għandha rwol vitali fl-
ekonomija tal-Ewropa u fl-iffaċilitar tal-ħajja ta’ kuljum fl-Ewropa. Għalhekk l-
Ewropa teħtieġ infrastruttura diġitali ta’ kwalità għolja. Jekk l-Ewropa hija 
dipendenti fuq oħrajn tista’ tkun vulnerabbli għal influwenzi negattivi minn 
kumpaniji privati jew pajjiżi barranin. L-Ewropa għandha għalhekk tinvesti 
f’infrastrutturi diġitali biex ittejjeb l-awtonomija tagħha. Huwa importanti wkoll 
li tiġi żgurata l-inklużjoni diġitali billi jiġi żgurat li r-reġjuni inqas żviluppati b’mod 
diġitali jirċievu investiment.  
  

 
41. Nirrakkomandaw li l-UE tippromwovi l-edukazzjoni dwar l-aħbarijiet foloz, id-

diżinformazzjoni, u s-sikurezza online fl-iskejjel kollha tal-Ewropa. Għandha 
tibbaża fuq eżempji tal-aħjar prattiki minn madwar l-UE. L-UE għandha 
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tistabbilixxi organizzazzjoni speċifikament biex tippromwovi din il-ħidma u 
biex tipprovdi rakkomandazzjonijiet lis-sistemi edukattivi. Għandha 
tippromwovi wkoll edukazzjoni mhux formali kif ukoll tekniki ta’ tagħlim 
innovattivi u kreattivi (eż. logħob parteċipattiv). 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex l-introduzzjoni ta’ lezzjonijiet dwar is-sikurezza 
online u l-litteriżmu dwar is-sikurezza diġitali (li jittrattaw scams online, 
informazzjoni falza eċċ.) fl-iskola huma importanti biex kulħadd jingħata l-
għodod biex jipproteġi lilu nnifsu mit-theddid online. Huwa importanti li tiġi 
mmirata l-ġenerazzjoni żagħżugħa u t-tfal peress li dawn huma esposti ħafna 
għal theddid online. L-iskejjel jistgħu jikkomunikaw ukoll mal-ġenituri biex 
jippromwovu prattiki tajbin. Dan il-kors jista’ jislet minn eżempji tal-aħjar 
prattika madwar l-Ewropa (eż. bħall-Finlandja) filwaqt li jista’ jiġi adattat għall-
ħtiġijiet ta’ kull pajjiż. 
 
 
Substream 5.3 Protezzjoni tad-Data 
 

42. Nirrakkomandaw li jiġi limitat aktar l-użu ħażin tad-data mill-“ġganti tad-data” 
permezz ta’ infurzar aħjar tal-GDPR (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data) u l-ħolqien ta’ mekkaniżmi aktar standardizzati fl-UE kollha u billi jiġi 
żgurat li anke kumpaniji mhux Ewropej li joperaw fl-UE jikkonformaw miegħu. 
It-titjib għandu jirrikjedi spjegazzjoni ċara u qasira tat-termini tal-użu biex tiġi 
evitata l-ambigwità, tingħata aktar informazzjoni dwar kif u minn min se 
jintuża, filwaqt li jiġi evitat il-kunsens awtomatiku għall-użu mill-ġdid u l-bejgħ 
mill-ġdid tad-data. Dan għandu jiżgura li d-data titħassar b’mod permanenti 
meta ċittadin jitlob dan. Għandu wkoll itejjeb l-infurzar tal-konformità 
konsistenti madwar it-tfassil ta’ profili ta’ individwi abbażi tal-attivitajiet 
online tagħhom. Nipproponu żewġ tipi ta’ sanzjonijiet: multa proporzjonali 
għall-fatturat tal-kumpanija, limitazzjonijiet tal-operazzjonijiet tal-kumpanija. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex bħalissa hemm trasparenza limitata ħafna dwar 
liema tip ta’ data tinġabar, kif tiġi pproċessata, u lil min tinbiegħ. Jeħtieġ li 
nillimitaw aktar l-abbuż tal-poter mill-ġganti tad-data u niżguraw li l-kunsens li 
ċ-ċittadini jagħtu għall-ipproċessar tad-data jkun infurmat tajjeb. 
  

 
43. Nirrakkomandaw li tinħoloq aġenzija pan-UE indipendenti li jkollha 

tiddefinixxi b’mod ċar l-imġiba intrużiva (eż. spam) u toħloq linji gwida u 
mekkaniżmi dwar kif iċ-ċittadini jistgħu jagħżlu li ma jipparteċipawx u 
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jirrevokaw id-data, speċjalment minn partijiet terzi. Għandu jkollha mandat 
biex tidentifika u tissanzjona lill-frodaturi u lill-organizzazzjonijiet mhux 
konformi. Għandha taħdem biex tiżgura l-konformità mar-regolamenti tal-UE 
għal entitajiet mhux ibbażati fl-UE li joperaw fl-UE. Din tkun iffinanzjata mill-
istituzzjonijiet tal-UE u magħmula minn kunsill imħallat ta’ korpi indipendenti 
(jiġifieri esperti minn universitajiet u entitajiet li jirrappreżentaw il-
professjonisti). Għandu jkollha praesidium ta’ rotazzjoni. Nipproponu żewġ 
tipi ta’ sanzjonijiet: multa proporzjonali għall-fatturat tal-kumpaniji, 
limitazzjonijiet tal-operazzjonijiet tal-kumpaniji. 
 
Nirrakkomandaw dan minħabba li ma hemm l-ebda aġenzija ċentrali b’mandat 
b’saħħtu li tista’ tgħin liċ-ċittadini speċjalment meta jkollhom problema u 
jeħtieġu għajnuna, konsulenza, jew appoġġ. Ma hemm l-ebda regola ċara u 
obbligatorja li l-kumpaniji jridu jsegwu u s-sanzjonijiet jew ma jiġux infurzati jew 
huma negliġibbli għall-kumpaniji.  
 
 

44. Nirrakkomandaw li tinħoloq sistema ta’ ċertifikazzjoni tal-UE li tirrifletti l-
konformità mal-GDPR (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) 
b’mod trasparenti u li għandha tiżgura li l-informazzjoni dwar il-protezzjoni 
tad-data tiġi ppreżentata b’mod aċċessibbli, ċar u sempliċi. Dan iċ-ċertifikat 
ikun obbligatorju u viżibbli fuq is-siti web u l-pjattaformi. Dan iċ-ċertifikat 
għandu jinħareġ minn ċertifikatur indipendenti fil-livell Ewropew, 
possibbilment eżistenti jew maħluq apposta, li mhuwiex marbut mal-
gvernijiet nazzjonali jew mas-settur privat. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex bħalissa m’hemm l-ebda trasparenza jew ftit li xejn 
hemm trasparenza dwar kemm id-data hija protetta tajjeb minn kull kumpanija 
u l-utenti/klijenti ma jistgħux jagħmlu għażliet infurmati. 
  

 
45. Nirrakkomandaw li l-GDPR (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-

Data) jiġi spjegat aħjar u li tittejjeb il-komunikazzjoni dwaru billi jinħoloq test 
standard dwar il-konformità li juża lingwaġġ sempliċi u ċar li jinftiehem minn 
kulħadd. Dan it-test għandu jippreżenta messaġġ ewlieni u/jew prinċipji 
ewlenin. Il-proċess tal-għoti tal-kunsens għandu jkun aktar viżiv (jiġifieri bħal 
App li titlob permess espliċitu għall-aċċess mowbajl). Dan għandu jkun 
akkumpanjat minn kampanja ta’ informazzjoni (inkluż fuq it-TV) li b’mod 
konsistenti tipprovdi korsijiet obbligatorji (mill-inqas għal dawk li jaħdmu bid-
data) u tagħti pariri lil dawk li jeħtieġu l-assistenza. 
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Nirrakkomandaw dan għaliex bħalissa, il-lingwa tal-GDPR hija vaga u teknika 
wisq, l-ammont ta’ informazzjoni huwa kbir wisq, u mhuwiex aċċessibbli għal 
kulħadd. Il-komunikazzjoni wkoll mhijiex simili f’pajjiżi differenti u ħafna drabi 
teskludi koorti differenti prinċipalment persuni anzjani u nattivi li mhumiex 
diġitali. 
 
Substream 5.4 Diġitalizzazzjoni Sana 
 

46. Nirrakkomandaw li l-UE tindirizza l-problema tal- “aħbarijiet foloz” permezz 
ta’ żewġ mezzi: 

● Leġiżlazzjoni għall-kumpaniji tal-midja soċjali biex jimplimentaw 
algoritmi ta’ tagħlim awtomatiku li jistgħu jenfasizzaw l-affidabbiltà tal-
informazzjoni fuq il-midja soċjali u l-midja l-ġdida, filwaqt li jipprovdu 
lill-utent b’sorsi ta’ informazzjoni verifikata tal-fatti. Nirrakkomandaw li 
l-algoritmi jinżammu taħt kontroll mill-esperti biex jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb tagħhom; 

● L-implimentazzjoni ta’ pjattaforma diġitali li tikklassifika l-informazzjoni 
mill-midja tradizzjonali (eż. it-televiżjoni, l-istampa stampata, ir-radju) 
indipendentement mill-interessi politiċi u ekonomiċi, u tinforma liċ-
ċittadini dwar il-kwalità tal-aħbarijiet mingħajr ma tapplika l-ebda tip ta’ 
ċensura. Il-pjattaforma għandha tkun miftuħa għall-iskrutinju pubbliku 
u taderixxi mal-ogħla standards ta’ trasparenza, u l-UE għandha tiżgura 
li l-finanzjament iddedikat jintuża għall-iskopijiet maħsuba. 
 

Nirrakkomandaw dan minħabba li jeħtieġ li jiġu indirizzati tipi differenti ta’ midja 
u nemmnu li s-sanzjonijiet jew it-tneħħija tal-kontenut jistgħu jwasslu għal 
ċensura u jiksru l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-istampa. Nirrakkomandaw 
li l-esperti jiċċekkjaw u jimmonitorjaw il-funzjonament xieraq tal-algoritmu biex 
jiżguraw il-funzjonament xieraq tiegħu. Fl-aħħar nett, nirrakkomandaw li l-
pjattaforma għandha tkun apolitika u indipendenti biex tiżgura t-trasparenza u 
l-libertà tal-espressjoni. Barra minn hekk, peress li huwa impossibbli li wieħed 
jeħles kompletament mill-aħbarijiet foloz, l-għoti ta’ dawn l-għodod liċ-ċittadini 
se jgħin biex jitnaqqsu l-effetti tagħhom fl-Ewropa. 
 
 

47. Nirrakkomandaw li l-UE timplimenta azzjonijiet differenti sabiex tiżgura użu 
san tal-internet: 

● L-ewwel nett, l-UE għandha tindirizza n-nuqqas ta’ infrastrutturi u 
apparati li jipprevjenu liċ-ċittadini milli jaċċessaw l-Internet.  
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● Imbagħad, nirrakkomandaw ukoll li l-UE tħeġġeġ lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw taħriġ dwar l-internet u r-riskji tiegħu għall-gruppi ta’ età 
kollha. Dan jista’ jsir billi jiġu introdotti klassijiet fl-iskejjel għat-tfal u ż-
żgħażagħ, u jinħolqu programmi u kurrikuli differenti li jilħqu liċ-ċittadini 
adulti u anzjani. Il-kontenut ta’ dawn il-klassijiet għandu jiġi deċiż fil-
livell Ewropew minn grupp ta’ esperti indipendenti.  

● Fl-aħħar nett, nesiġu li l-UE tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiżgura li 
d-diġitalizzazzjoni tas-soċjetà ma tħallix barra l-persuni mdaħħla fiż-
żmien, filwaqt li tiżgura li s-servizzi essenzjali jkunu jistgħu jiġu aċċessati 
personalment ukoll.  

● L-UE għandha tiżgura li l-finanzjament iddedikat jintuża mill-Istati 
Membri għall-iskopijiet maħsuba. 

 
Nirrakkomandaw dan minħabba li hemm nuqqas ta’ infrastruttura u hardware 
(eż. apparat) f’xi postijiet fl-Ewropa, u jeħtieġ li tiġi żgurata l-konnessjoni qabel 
ma ċ-ċittadini jiġu edukati, peress li nafu li hemm ċerti reġjuni u profili li 
għandhom limitazzjonijiet fuq l-aċċess għall-internet. Nirrakkomandaw klassijiet 
sabiex jgħinu lit-tfal jiksbu l-litteriżmu diġitali, biex jinkludu programmi oħra ħalli 
jgħinu lill-ġenerazzjonijiet imdaħħla fiż-żmien f’din it-trasformazzjoni diġitali u 
biex jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li d-drittijiet tal-popolazzjoni anzjana 
ma jitnaqqsux bit-trasformazzjoni diġitali. 
  

 
48. Nirrakkomandaw li l-Unjoni Ewropea tippromwovi l-edukazzjoni taċ-ċittadini 

f’kull Stat Membru biex ittejjeb il-ħsieb kritiku, ix-xettiċiżmu u l-verifika tal-
fatti sabiex tgħallimhom kif jevalwaw b’mod indipendenti jekk xi 
informazzjoni hijiex affidabbli jew le. Dan għandu jiġi implimentat fl-
edukazzjoni bażika bħala klassi speċifika u għandu jiġi offrut ukoll fi spazji 
pubbliċi oħra għaċ-ċittadini ta’ kull età li jixtiequ japprofittaw minn dan it-
taħriġ. L-UE għandha tiżgura li l-finanzjament iddedikat jintuża mill-Istati 
Membri għall-iskopijiet maħsuba. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex naħsbu li huwa impossibbli li wieħed jeħles 
kompletament mill-aħbarijiet foloz, għalhekk dan it-taħriġ se jgħin liċ-ċittadini 
biex jirrikonoxxuhom huma stess. B’dan il-mod, l-effetti tal-aħbarijiet foloz fuq 
is-soċjetà u fuq iċ-ċittadini nfushom se jitnaqqsu. Dan jagħti wkoll lill-individwi 
aktar jedd, flok jiddependu fuq l-istituzzjonijiet biex jiksbu informazzjoni 
affidabbli.  
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Anness: RAKKOMANDAZZJONIJIET OĦRA LI ĠEW IKKUNSIDRATI MILL-PANEL U 
LI MA ĠEWX ADOTTATI 
 

Stream 3: Soċjetà Ġusta 

 
Substream 3.2 Drittijiet Ugwali 
 
Nirrakkomandaw li l-UE toħloq mekkaniżmu biex tiżgura l-monitoraġġ u l-infurzar tad-
drittijiet tal-minoranzi (eż. portal jew uffiċċju fejn in-nies jistgħu jressqu lmenti).  
 
Nirrakkomandaw dan għaliex nemmnu li kull individwu jista’ jesprimi l-opinjoni tiegħu u 
għandu d-dritt li jfittex u jirċievi l-għajnuna. Tali uffiċċju huwa meħtieġ sabiex titnaqqas it-
tensjoni bejn il-minoranzi u l-maġġoranza. 

 
 
Substream 3.3 Ġustizzja / Substream 3.4 Aċċess għall-Isports 

 
Nirrakkomandaw li l-UE għandha tqajjem sensibilizzazzjoni dwar l-attività fiżika permezz ta’ 
“mudellar tar-rwol” permezz ta’ personalitajiet pubbliċi (eż. l-avvenimenti tal-Parlament 
għandhom jinkludu xi forma ta’ attività fiżika jew ġest għal ftit sekondi bħal tmattir, twettiq 
ta’ dak li jingħad jew qbiż). 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex l-involviment minn personalitajiet pubbliċi dwar l-attività fiżika 
se jqajjem sensibilizzazzjoni. 
 

 

Stream 5: Trasformazzjoni Diġitali Etika u Sikura 

 
Substream 5.3 Protezzjoni tad-Data 
 

Nirrakkomandaw il-ħolqien ta’ Web ID li taħżen data personali u sensittiva iżda li tagħmilha 
disponibbli biss għall-awtoritajiet u l-pulizija. Il-pjattaformi u l-bejjiegħa online se jużaw 
kodiċi online assoċjat ma’ Web ID u d-data li hija rilevanti għal attività partikolari. L-issettjar 
awtomatiku għall-kondiviżjoni tad-data permezz ta’ din l-ID għandu jkun in-nuqqas ta’ 
kunsens. Id-data għandha tingħata biss lill-partijiet involuti direttament u mhux lil parti 
terza 3. Jekk id-data tingħata lil parti terza 3, ċittadin għandu jkun jista’ faċilment jagħżel li 
ma jipparteċipax. Id-data għandha tkun disponibbli biss għal żmien limitat jew għal 
tranżazzjoni speċifika. L-awtorizzazzjoni għall-użu tad-data għandu jkollha skadenza jew 
definizzjoni ċara dwar liema azzjonijiet jistgħu jittieħdu minn kumpanija b’din id-data. 
 
Nirrakkomandaw dan għaliex bħalissa l-kumpaniji jistgħu jiġbru d-data kollha inkluża d-data 
personali u sensittiva u jistgħu jużawha għal ħafna skopijiet mingħajr ma jiżvelaw kif u għaliex 
eżatt. Għalhekk, l-atturi jiksbu aktar informazzjoni milli fil-fatt ikollhom bżonn biex 
jipprovdulna servizzi u mbagħad ikunu jistgħu jerġgħu jbigħu jew jużaw mill-ġdid data oħra 
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mingħajr il-kunsens tagħna. Fl-istess ħin se tiggarantixxi r-responsabbiltà tal-utenti tal-
internet filwaqt li tippreserva l-anonimità relattiva tagħhom.  
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