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1. Prinċipji ta’ Gwida tal-Proċess ta’ Organizzazzjoni tal-

Panel 
 

Il-proċess kollu tal-implimentazzjoni tal-panel kien imfassal b'tali mod li jikkonforma mal-

indikazzjonijiet tal-Gwida għall-Panels Nazzjonali taċ-Ċittadini fil-kuntest tal-Konferenza dwar il-Futur 

tal-Ewropa. Speċifikament: 

• Skop:  

Dawk kollha mistiedna jieħdu sehem fil-panel imlew kwestjonarju tal-parteċipazzjoni fejn 

indikaw l-objettivi u l-għanijiet tal-proġett, b'referenzi speċifiċi għall-Konferenza dwar il-Futur 

tal-Ewropa, is-suġġetti koperti u l-metodi ta' involviment. 

• Trasparenza: 

Il-materjali kollha għall-preżentazzjoni tal-inizjattiva kienu disponibbli għall-parteċipanti 

b'diversi mezzi, u dejjem saret referenza għas-sit web uffiċjali tal-Konferenza u l-materjali 

kollha dejjem intbagħtu bil-posta elettronika lill-parteċipanti kollha. 

• Inklużività: 

L-istedina għall-parteċipazzjoni twasslet b'diversi modi, pereżempju: email ta' stedina lill-

membri ta' SWG Community kif ukoll ħoloq mqassma fuq Twitter u LinkedIn biex timtela l-

formola ta' applikazzjoni. Dan iġġenera total ta' aktar minn 400 aċċess għall-formola ta' 

applikazzjoni u 245 applikazzjoni. L-għażla tal-parteċipanti (fuq bażi aleatorja) twettqet b'tali 

mod li jiżgura l-preżenza ta' nies minn ġeneri, etajiet, kuntesti soċjali, lokalitajiet ta' residenza 

u status ta' impjieg differenti. 

• Rappreżentattività: 

Għalkemm id-daqs tal-kampjun mhux rappreżentattiv fis-sens ta' statistika, il-mekkaniżmu ta' 

kif inġabar il-kampjun ġie mfassal b'tali mod li tinkiseb eteroġeneità massima fost il-

parteċipanti sabiex jiġi riprodott mikrokożmu tal-udjenza fil-mira. 

• Informazzjoni: 

Il-parteċipanti kollha ngħataw sett estensiv ta' informazzjoni kemm dwar il-Konferenza kif 

ukoll dwar is-suġġetti diskussi mill-panel. Fit-taqsima introduttorja, l-objettivi u l-modalitajiet 

tal-proġett ġew imtennija skont il-prinċipji tan-newtralità u l-kompletezza. Il-parteċipanti kollha 

ngħataw l-opportunità jistaqsu għal aktar informazzjoni u dettalji dwar l-avveniment fuq in-

numri tat-telefon diretti tal-maniġers tal-proġett ta' SWG. 

• Gruppi ta’ Deliberazzjoni: 

L-objettiv ewlieni tal-proċess kollu kien il-formulazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet konkreti 

indirizzati lill-Unjoni Ewropea, li kienu kondiviżi b'mod wiesa' mill-parteċipanti. L-approċċ ta' 

ħidma u l-mod kif tmexxew il-gruppi wassal għal proċess li fil-qalba tiegħu kellu l-ġbir tal-

indikazzjonijiet tal-parteċipanti, u l-elaborazzjoni u s-sinteżi tagħhom, kif ukoll il-verifika u l-

validazzjoni mill-gruppi nfushom permezz ta' sessjoni ta' ħidma sussegwenti. 

• Skeda: 

Inħolqot atmosfera rilassata waqt is-sessjonijiet ta' ħidma, fejn il-parteċipanti ngħataw ħin 

biżżejjed biex jesploraw il-kwistjonijiet li ntalbu jiddeliberaw dwarhom, jesprimu l-opinjonijiet 

tagħhom u jisimgħu dawk tal-oħrajn. Għall-istess raġuni, ġie deċiż li ż-żewġ gruppi ewlenin 

jinqasmu f'żewġ sottogruppi. Il-ħidma nfirxet ukoll fuq jumejn sabiex il-ħsibijiet li jfiġġu 

jingħataw iż-żmien joqogħdu. 

  



 

 3 

 

• Segwitu:  

Fl-aħħar jum ta' ħidma, il-panels kollha kienu involuti fi proċess ta' verifika u validazzjoni tal-

ewwel abbozz tar-rakkomandazzjonijiet elaborati matul l-ewwel fażi tal-ħidma. Ladarba r-

rapport dwar ir-riżultati kien intbagħat lid-Dipartiment għall-Politiki Ewropej tal-Presidenza tal-

Kunsill tal-Ministri, u waslet l-awtorizzazzjoni rilevanti, il-verżjoni finali tar-

rakkomandazzjonijiet tqassmet lill-parteċipanti tal-panel kollha. Fil-każijiet kollha, il-

parteċipanti ġew mistiedna jkomplu jsegwu l-attivitajiet tal-Konferenza permezz tas-sit web u 

l-aġġornamenti li ser jiġu ppubblikati. 

• Integrità: 

Il-proċess kollu tal-ħidma twettaq minn SWG b'awtonomija sħiħa, skont il-kompitu li ngħatat. 

Id-dipartiment għall-Politiki Ewropej tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri ġie infurmat b'mod 

kostanti dwar il-passi differenti tal-inizjattiva u r-riżultati li kienu qed jinkisbu. 

• Privatezza: 

Il-privatezza tal-parteċipanti kienet garantita bis-sħiħ. Sabiex jitħallew jieħdu sehem fil-panel, 

il-kandidati kollha kellhom jiffirmaw il-kunsens infurmat tagħhom kif titlob il-liġi. 

• Valutazzjoni: 

Fi tmiem il-proċess, tqassam kwestjonarju lill-parteċipanti kollha biex tiġi evalwata l-

esperjenza tagħhom, li r-riżultati tiegħu huma miġbura fil-qosor f'dan ir-rapport. 

 

2. Il-Proċeduri tal-Għażla u tal-Ingaġġ tal-Parteċipanti 
 

L-Għażla 

L-għan tal-fażi ta' komunikazzjoni qabel l-avveniment kien ir-reklutaġġ ta' mill-anqas 50 persuna 

ċittadini Taljani biex jieħdu sehem fl-inizjattiva. 

Għal dan l-għan, ġiet stabbilita formola qasira li setgħet timtela mill-applikanti nfushom: kwestjonarju 

li jimtela online fuq il-pjattaforma proprjetà ta' SWG, fejn dawk kollha interessati li jipparteċipaw fl-

inizjattiva setgħu japplikaw billi jindikaw id-data minima neċessarja biex jitqiegħdu fir-raggruppamenti 

li minnhom il-parteċipanti ntgħażlu b'mod aleatorju. Il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-parteċipazzjoni 

kienu d-disponibbiltà ta' konnessjoni mal-internet, tagħmir li fih mikrofonu u kamera għall-vidjo kif 

ukoll il-firma tal-Karta tal-Konferenza. 

Il-formola tal-applikazzjoni tqassmet permezz tan-networks soċjali mill-kontijiet ta' SWG. Għal dan 

il-għan, ittellgħu sitt posts fuq Twitter u wieħed fuq LinkedIn bir-riżultati li ġejjin: 

 
Network soċjali 

Dati Għadd ta' żjarat 
Aċċess għall-ħolqa tal-

applikazzjoni 

Twitter 6 posts  
bejn it-8 u l-10 ta' Marzu 

889 31 

 

LinkedIn 

post wieħed 

fit-8 ta' Marzu 
410 25 
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Fl-istess ħin, il-membri ta' SWG Community kienu mistiedna japplikaw, skont strateġija ta' stedin 

immirata biex tiggarantixxi rappreżentazzjoni massima tal-popolazzjoni Taljana, mhux biss f'termini 

ta' karatteristiċi soċjoanagrafiċi, iżda wkoll f'termini ta' ideat, orjentazzjonijiet kulturali u valuri. 

L-applikazzjonijiet saru bejn it-8 a.m. fit-8 ta' Marzu u l-4 p.m. fl-10 ta' Marzu 2022, li rriżultaw f’total 

ta' 420 aċċess għall-formola tal-applikazzjoni u 225 applikazzjoni mimlija. 

Total ta' 140 persuna kienu fil-fatt eliġibbli, li minnhom intgħażlu 70 skont kriterju mmirat biex jiżgura 

preżenza bbilanċjata tas-suġġetti f'termini ta' ġeneru, firxa ġeografika, età u kwalifiki edukattivi. 

Fil-proċedura tal-għażla tal-kandidati, ingħatat attenzjoni partikolari biex kollox isir skont il-prinċipju 

tal-probabbiltà ekwa tal-għażla minn fost il-parteċipanti, bil-proċeduri bbażati fuq il-kriterju tal-għażla 

aleatorja kondizzjonali. 

Il-fatt li t-tlugħ kien aleatorju kien element ċentrali għall-proġett sabiex tiġi żgurata l-ekwità fil-proċess 

ta' aċċess. Madankollu, fl-ispirtu ta' inizjattiva, inħass li kien importanti li tintuża strateġija li mhux 

biss tinvolvi l-akbar għadd ta' suġġetti possibbli, iżda wkoll tiżgura l-akbar eteroġeneità tas-suġġetti 

magħżula sabiex tiġi promossa inklużività massima. 

 

Fil-qosor, dawk eliġibbli li jipparteċipaw kienu mqassma kif ġej:  

 

 

Ladarba s-70 kandidat intgħażlu, dakinhar tal-avveniment filgħodu saru telefonati lil dawk identifikati 

biex jikkonfermaw il-parteċipazzjoni tagħhom. It-telefonati mill-ġdid saru miċ-Ċentru ta' Kuntatt CATI 

proprjetà ta' SWG. B'kollox, fi tmiem din il-fażi, 59 suġġett ġew irreġistrati u kkonfermaw il-

parteċipazzjoni tagħhom. Minn dawn, 55 ħadu sehem attiv fil-panel. 
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Il-kompożizzjoni soċjali u tal-età tal-panel kienet kif ġej: 

 

Mad-daqqa t'għajn, dawn huma r-riżultati tal-proċess ta' ingaġġ: 
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Materjal ta' Komunikazzjoni 

Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' motivazzjoni u parteċipazzjoni mill-ewwel involviment, il-materjal li 

ġej kien disponibbli għall-parteċipanti kollha: 

• L-iskedi ta' preżentazzjoni tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u tal-panels 
nazzjonali. 

• Il-Karta tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. 
• It-temi tas-suġġetti li ser jiġu diskussi fil-panels. 
• L-informazzjoni teknika u organizzazzjonali meħtieġa għall-parteċipazzjoni. 

 

3. Organizzazzjoni tal-Panel 
 

Sabiex ikun hemm l-ogħla parteċipazzjoni minn dawk b'impenji ta' xogħol, il-panel kien mibni fuq 

żewġ nofstanhari konsekuttivi, inkluż festa pubblika, skont din l-iskeda: 

• Il-Ġimgħa 11 ta' Marzu mill-4 p.m. sat-8 p.m. 

• Is-Sibt 12 ta' Marzu mill-10 a.m. sa 12 p.m. 

Minn naħa, din id-deċiżjoni kienet maħsuba biex tiffaċilita l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fl-inizjattiva 

u, min-naħa l-oħra, taqsam l-impenn għall-parteċipazzjoni fi tnejn biex tinkoraġġixxi aktar attenzjoni 

u involviment, u anke aktar deliberazzjoni dwar il-kwistjonijiet u l-proposti ppreżentati. 

Il-parteċipanti tal-panel aċċessaw iż-żewġ sessjonijiet ta' ħidma permezz tal-pjattaforma 

GoToMeeting u tqassmu f'erba' gruppi (tnejn għal kull tema), immexxija minn moderatur ta' SWG u 

bil-preżenza ta' kopista għat-teħid tal-minuti tal-interventi. Il-moderaturi mexxew il-gruppi permezz 

ta’ żewġ linji ta’ diskussjoni differenti (waħda għal kull tema), bil-għan li jinvolvu kemm jista’ jkun lill-

parteċipanti kollha u jiżguraw approċċ ibbażat fuq l-inklużjoni u n-newtralità massimi. 

 

 

4. L-Aġenda tal-Ħidma 
 

L-Ewwel Sessjoni (il-Ġimgħa 11 ta' Marzu 2022) 

• 3.00 p.m.- Ftuħ tal-konnessjoni u l-opportunità għall-parteċipanti li jikkonnettjaw mal-
pjattaforma kif ukoll jivverifikaw li s-sistemi awdjo u vidjo tagħhom jaħdmu sew. 

• 4.00 p.m. - Introduzzjoni mill-Moderatur: spjegazzjoni tar-raġunijiet wara l-inizjattiva u l-
istruttura tal-ħidma. 

• 4.15 p.m.- Tqassim tal-parteċipanti fi gruppi abbażi tal-preferenzi indikati fil-fażi tal-
applikazzjoni. 

• 4.20 p.m. - Bidu tad-diskussjoni fil-grupp. 
• 8.00 p.m. - Tmiem is-sessjoni. 
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It-Tieni Sessjoni (is-Sibt 12 ta' Marzu 2022) 

• 10.00 - Tissokkta l-ħidma bil-qari tar-riżultati tal-ewwel jum ta' ħidma. 
• 10.15 - Tkomplija tad-diskussjoni, veduti u kummenti mill-parteċipanti. 
• 12.00 - Tmiem il-ħidma. 
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5. Rakkomandazzjonijiet miġbura 
 

Ekonomija Aktar b'Saħħitha, Ġustizzja Soċjali u Impjiegi 
 

1. Negħlbu l-Mudell ta' Produzzjoni tas-Seklu 20 
 

Il-perċezzjoni tal-parteċipanti fil-panels hija li l-ġrajjiet dinjija ta' dan l-aħħar (il-pandemija tal-Covid-

19 u l-konflitt bejn ir-Russja u l-Ukrajna) urew bil-qawwa l-limiti tal-mudell ta' produzzjoni Ewropew 

attwali u enfasizzaw il-bżonn ta' rieżami ta' approċċ li ħafna ddeskrivew bħala tas-"seklu għoxrin". 

Ix-xhieda tad-dipendenza tal-Ewropa fuq enerġija u ikel mixtrija minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea, 

kif ukoll l-iskoperta (matul il-pandemija) li ma konniex kapaċi nipproduċu l-kwantità ta' tagħmir mediku 

u tilqim meħtieġa biex niġġieldu l-imxija tal-virus waħedna, wasslu għall-perċezzjoni ta' dgħufija 

fundamentali fis-sistema ekonomika tagħna marbuta man-nuqqas ta' awtosuffiċjenza. 

Fl-istess ħin, hemm perċezzjoni ċara li ekonomija aktar b'saħħitha, li kapaċi li toħloq impjiegi f'kuntest 

ta' ġustizzja soċjali, għandu jkollha assi b'saħħithom f'dik li hi teknoloġija. Sabiex isir dan, huwa 

essenzjali l-appoġġ lil sistema edukattiva li kull ma jmur tkun iffukata fuq is-suġġetti STEM. 

L-innovazzjoni teknoloġika, l-enerġija sostenibbli, iżda wkoll it-turiżmu u l-kultura jidhru li 

huma tliet direzzjonijiet fundamentali għall-iżvilupp tal-ekonomija Ewropea tal-futur, b'attenzjoni 

speċifika fuq iż-żamma tal-produzzjoni bażika sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' dipendenza żejda fuq 

pajjiżi mhux tal-UE għall-provvista ta' prodotti essenzjali u materja prima. 

 

DAQQA T'GĦAJN LIR-RAKKOMANDAZZJONIJIET 

1. Nindirizzaw it-tibdil fil-klima u l-enerġija alternattiva b'mod effettiv. 

2. Ninvestu f'ekonomija msejsa fuq it-turiżmu u l-kultura, inkluż id-

destinazzjonijiet żgħar numerużi fl-Ewropa. 

3. Niffukaw fuq it-teknoloġija u l-innovazzjoni bħala l-muturi tat-tkabbir. 

4. Innaqqsu d-dipendenza fuq pajjiżi oħra għall-materja prima, is-sorsi ta' 

enerġija u l-agrikoltura. 

5. Inħeġġu liż-żgħażagħ jistudjaw is-suġġetti tax-xjenza. 
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2. Regolamenti Produttivi Ġenerattivi u Inklużivi 
 

Sabiex tingħeleb l-organizzazzjoni ekonomika tas-seklu għoxrin jeħtieġ ukoll rieżami tar-regoli u l-

proċeduri għar-regolamentazzjoni tal-attività tan-negozju. Hemm erba' rakkomandazzjonijiet għal din 

id-direzzjoni, li bejniethom għandhom l-istess raġunament: minn naħa, is-simplifikazzjoni tar-regoli 

u, min-naħa l-oħra, iż-żamma ta' livell għoli ta' viġilanza għall-imġiba ħażina (partikolarment fir-

rigward tal-kontrafazzjoni u l-kompetizzjoni żleali). 

Huwa ttrattat bir-reqqa l-bżonn li r-regoli ekonomiċi għandhom qabel xejn ikunu ġenerattivi, biex 

jitnaqqsu kemm jista' jkun dawk l-għażliet li jimponu l-istandardizzazzjoni tal-proċessi ta' produzzjoni 

(u jipperikolaw prodotti lokali speċifiċi b'għeruq kulturali fondi), iżda li wkoll jeqirdu l-assi agrikoli 

minħabba l-ħtieġa li jinżammu kwantitajiet ta' produzzjoni definiti minn qabel. 

 

DAQQA T'GĦAJN LIR-RAKKOMANDAZZJONIJIET 

 
1. Innaqqsu l-burokrazija (permessi, ċertifikazzjoni). 

2. Innaqqsu l-istandardizzazzjoni tal-prodotti u nirrikonoxxu l-pekuljaritajiet 

kulturali u tal-produzzjoni lokali u reġjonali (ir-rispett għat-tradizzjonijiet tal-

produzzjoni). 

3. Negħlbu l-loġika ta' "kwoti fissi" fil-produzzjoni agrikola, bil-qerda relattiva 

tal-produzzjoni żejda. 

4. Niġġieldu l-kontrafazzjoni u lkompetizzjoni żleali. 

 

3. It-Tkabbir Jitkejjel mill-Kuntentizza tan-Nies Mhux mill-Kwantità tal-

Prodotti 
 

Il-mudell ta' produzzjoni tas-seklu għoxrin ma jingħelibx biss b'bidla fil-metodi ta' produzzjoni, iżda 

billi ngħaddu għal kultura ġdida fejn fil-qalba tal-indikaturi tat-tkabbir ma hemmx biss il-kwantità tal-

oġġetti prodotti, iżda wkoll il-kapaċità li niżguraw li ċ-ċittadini jiksbu l-mira ta' kuntentizza. Fl-

ekonomija l-ġdida, is-suġġett ewlieni li fuqu jiġu ġġudikati l-impatt u l-investiment ma jistax ikun l-

oġġetti iżda jridu jkunu n-nies. Dan jimplika l-bżonn li minn sistema ta' indikaturi msejsa fuq il-kwantità 

ta' oġġetti prodotti (PDG) ngħaddu għal sistema li kapaċi tkejjel il-kuntentizza prodotta fin-nies (KDG 

- il-kuntentizza domestika gross). 

 

DAQQA T'GĦAJN LIR-RAKKOMANDAZZJONI 

1. Niżviluppaw ekonomija li fil-qalba tagħha jkollha l-produzzjoni tal-

kuntentizza (Kuntentizza Domestika Gross) aktar milli l-prodotti (Prodott 

Domestiku Gross). 
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4. Aktar Integrazzjoni Bejn l-Istati 
 

Huwa ċar għal kulħadd, anke għal dawk li mhumiex daqstant sodisfatti bl-organizzazzjoni attwali tal-

Unjoni Ewropea u bir-riżultati li kisbet s'issa, li l-għaqda monetarja mhix biżżejjed, u li l-Ewropa trid 

tkun kapaċi timxi b'saħħa akbar bħala entità politika koeżiva, u esternament tkun kapaċi tinnegozja 

b'leħen wieħed u internament taġixxi b'aktar solidarjetà. Unjoni akbar hija aspett ewlieni biex tiżdied 

is-saħħa politika, kummerċjali u produttiva tal-Unjoni Ewropea: l-omoġeneità tal-liġijiet fundamentali 

kif ukoll sistema integrata u koeżiva ta' tassazzjoni tan-negozji u ċ-ċittadini, fejn il-pagi u s-servizzi 

liċ-ċittadini jkunu allinjati. Huwa biss b'dan il-mod li jkollna Ewropa kapaċi tnaqqas id-differenzi soċjali 

u tippromwovi ħajja ta' kwalità. 

Dan ifisser li ma nerġgħux lura mill-kisbiet tal-aħħar snin u li nippreservaw il-kunċett tal-ħarsien 

soċjali, li l-parteċipanti fil-panel indikaw bħala l-aktar avvanzat fid-dinja u l-aktar attent li jiggarantixxi 

opportunitajiet indaqs u ġustizzja soċjali liċ-ċittadini. 

 

DAQQA T'GĦAJN LIR-RAKKOMANDAZZJONIJIET 

1. Ma nikkompromettux id-drittijiet soċjali (is-saħħa pubblika, l-edukazzjoni 

pubblika, il-politiki tax-xogħol). 

2. Nikkonsolidaw dak li sar f'termini tal-munita unika u l-interkonnessjoni tas-

sistemi ta' pagament u t-telekomunikazzjoni. 

 

Illum, madankollu, dak kollu li sar fil-passat jidher li mhux biżżejjed, u l-Ewropa tal-futur teħtieġ 

tagħmel qabża definittiva 'l quddiem f'termini ta' integrazzjoni fost l-Istati Membri, skont viżjoni interna 

li ma għadhiex imsejsa fuq il-kompetizzjoni, iżda fuq il-kooperazzjoni, li tqiegħed lil kull ċittadin 

Ewropew f'pożizzjoni li jkollu l-istess sistemi ta' garanziji u opportunitajiet fl-Istat Membri kollha tal-

Unjoni. 

 

DAQQA T'GĦAJN LIR-RAKKOMANDAZZJONIJIET 

1. Negħlbu l-interessi tal-Istati individwali f'dak li jaqbel biss lilhom u t-

tendenza li jfittxu l-vantaġġ individwali bi ħsara għall-oħrajn. 

2. Nistabbilixxu sistema li tipprovdi l-istess liġijiet, sistemi ta' taxxa, drittijiet 

u obbligi fuq il-pajjiżi kollha. 

3. Nikkoordinaw ir-reġimi tat-taxxa fost l-Istati differenti, speċjalment f'dak li 

jikkonċerna kumpaniji (ma jkunx hemm żoni ħielsa jew tassazzjoni baxxa). 

4. Prezzijiet koerenti tal-prodotti u garanzija tal-istess kapaċità tal-akkwist 

bejn l-Istati differenti. 

5. Innaqqsu d-disparità bejn il-pagi fost l-Istati differenti u fost ir-reġjuni 

ġeografiċi fihom. 

6. Nagħmlu d-dejn pubbliku ta' Stati Membri differenti responsabbiltà komuni. 
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5. Politiki ta' Inklużjoni 
 

Ewropa ta' ekwità u ġustizzja li kapaċi toffri kuntentizza liċ-ċittadini tagħha hija Ewropa inklużiva, li 

dejjem iżżomm livell għoli ta’ attenzjoni għall-ġlieda kontra l-inugwaljanzi. Ir-rakkomandazzjonijiet 

jagħtu t-triq biex jintlaħqu għanijiet tant mixtieqa (bħall-ugwaljanza bejn il-ġeneri), u jindikaw rekwiżiti 

ġodda marbuta mat-trasformazzjoni kulturali tas-soċjetajiet kontemporanji (l-inugwaljanzi diġitali u d-

dritt ta' ħajja f'ambjent san). 

 

DAQQA T'GĦAJN LIR-RAKKOMANDAZZJONIJIET 

1. Niksbu ugwaljanza sħiħa bejn il-ġeneri, inkluż billi nsaħħu l-liv għall-

missirijiet u l-faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal. 

2. Niġġieldu l-inugwaljanzi diġitali. 

3. Niżguraw li ċ-ċittadini Ewropej kollha jkunu jistgħu jgħixu f'ambjent san u 

sostenibbli. 

4. Niżguraw l-opportunità tal-mobbiltà soċjali u, għaldaqstant, l-opportunità 

kollha tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet proprji u tal-awtodeterminazzjoni. 

5. Nippromwovu l-bidla ġenerazzjonali fil-livelli kollha. 

6. Nimmaniġġaw l-akkoljenza tar-refuġjati u l-migranti b'mod bilanċjat fost l-

Istati differenti. 

 

Għal darb'oħra jidher li r-rwol tal-iskejjel u tal-politiki edukattivi huwa ċentrali, mhux biss biex iż-

żgħażagħ jingħataw l-ħiliet li jeħtieġu biex jidħlu fis-suq tax-xogħol, iżda wkoll biex tinbena kultura 

Ewropea. Wara l-bini ta' Ewropa tal-istituzzjonijiet, huwa essenzjali l-bini ta' Ewropa tan-nies. Minn 

din il-perspettiva, iċ-ċentralità ta' lingwa komuni hija enfasizzata sabiex tippermetti djalogu bejn 

ċittadini ta' pajjiżi differenti u aċċess ugwali għas-servizzi. Waqt li l-ħolma tal-Esperanto sfat fix-xejn, 

it-tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea qajjem dubju dwar il-possibbiltà li l-Ingliż jiġi adottat bħala 

lingwa komuni, ilsien ewlieni fir-relazzjonijiet internazzjonali kif ukoll fis-sistema xjentifika u dik 

ekonomika. 

 

DAQQA T'GĦAJN LIR-RAKKOMANDAZZJONIJIET 

1. Nippromwovu l-adozzjoni ta' lingwa komuni. 

2. Ninvestu fl-iskejjel u fit-tagħlim tal-istorja tal-Ewropa aktar milli f'dik tan-

nazzjonijiet individwali kif ukoll fl-edukazzjoni dwar il-politika ekonomika u 

dik ċivika. 

3. Aċċess għall-kultura, l-edukazzjoni u l-iskambji bejn l-istudenti u ċ-ċittadini 

tal-Istati Membri differenti. 
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Il-politiki tal-inklużjoni għandhom komponent essenzjali fil-garanzija tal-aċċess għall-opportunitajiet 

għaċ-ċittadini. Il-parteċipanti fil-panel, minn din il-perspettiva, enfasizzaw kif l-Italja spiss ma setgħetx 

tuża l-fondi Ewropej disponibbli għal dan il-għan. L-inklużjoni u l-aċċessibbiltà jfissru li l-istituzzjonijiet 

Ewropej huma eqreb taċ-ċittadini tagħhom, u li ċ-ċittadini għandhom aktar informazzjoni u huma 

aktar konxji dwar id-drittijiet tagħhom. Minn din il-perspettiva, ħarġet l-importanza ta' relazzjoni diretta 

bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u ċ-ċittadini, mingħajr il-bżonn tal-Istati Membri bħala medjaturi. 

 

DAQQA T'GĦAJN LIR-RAKKOMANDAZZJONIJIET 

1. Nippromwovu l-użu ta' fondi Ewropej għat-tnaqqis tal-inugwaljanzi. 

2. Aċċessibbiltà u prossimità tal-istituzzjonijiet Ewropej lejn iċ-ċittadini. 

3. Ninkoraġġixxu l-aċċess dirett miċ-ċittadini kif ukoll nikkomunikaw id-

drittijiet u l-opportunitajiet b'mod ċar. 

 

6. Impjiegi 
 

Il-kwistjoni tal-impjiegi feġġet b'mod konsistenti bħala element trasversali u effett dirett tal-kapaċità 

tal-Unjoni Ewropea li twettaq ir-rakkomandazzjonijiet tagħha. Fid-dibattitu bejn il-parteċipanti, deher 

ċar li l-kwistjoni tal-impjiegi kienet fil-qalba ta' ħajjet in-nies, iżda ma setgħetx tiġi indirizzata mingħajr 

ma jissaħħu l-kwistjonijiet ekonomiċi u ta' ġustizzja soċjali. L-aspettattiva qawwija hija għal Unjoni 

Ewropea li fiha l-politiki tax-xogħol jibqgħu ċentrali u jsiru aktar ikkoordinati. 

 

DAQQA T'GĦAJN LIR-RAKKOMANDAZZJONIJIET 

1. Nippromwovu l-iskambji bejn il-ħaddiema fl-Ewropa permezz ta' Ċentru 

Ewropew tax-Xogħol. 

2. Ikollna politiki integrati dwar l-impjiegi fil-livell tal-UE. 

3. Nagħtu inċentivi lill-kumpaniji li joffru impjieg. 
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L-Ewropa fid-Dinja 

 

Il-ġrajjiet internazzjonali reċenti u, partikolarment, il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna, ħallew impatt 

profond fuq il-perċezzjoni tar-rwol li l-Ewropa għandha taqdi internazzjonalment. 

Ir-rakkomandazzjonijiet miġbura jiffukaw essenzjalment fuq l-assi li għandu l-għan li jsaħħaħ l-Unjoni 

(kemm f'termini ta' identità kif ukoll bħala forza ekonomika) u jpoġġieha bħala mudell ta' referenza u 

stimolu fir-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi oħra. 

 

 

 

 

 

1. It-tisħiħ tal-Identità Ewropea 

 

Sabiex tiġi rikonoxxuta barra l-fruntieri tagħha, l-Unjoni Ewropea trid qabel xejn tkun koeżiva 

internament, mhux biss ekonomikament u finanzjarjament, iżda wkoll f'termini ta' identità u ta' valuri. 

Identità li ma tinħoloqx permezz ta' omologazzjoni, iżda permezz tat-tisħiħ ta' speċifiċitajiet lokali 

f'qafas ta' valuri essenzjali komuni. 

F'dan ir-rigward, hemm ukoll konsiderazzjoni dwar it-tkabbir potenzjali tal-perimetru tal-Unjoni li, 

skont xi wħud mill-parteċipanti tal-panel, ma għandux isir b'mod indiskriminat, iżda minflok jiffoka fuq 

ir-rikonoxximent reċiproku ta' kultura u ta' valuri minflok standards ekonomiċi. 

 

DAQQA T'GĦAJN LIR-RAKKOMANDAZZJONIJIET 

1. Tisħiħ tal-valuri, xejriet kulturali kif ukoll speċifiċitajiet reġjonali Ewropej. 

2. Noħolqu istitut għall-kultura Ewropea biex titrawwem kultura ta' rispett u ta' 

arrikkiment reċiproku bejn iċ-ċittadini ta' Stati differenti. 

3. Nagħtu definizzjoni ġdida lill-prinċipji ta' appartenenza għall-pajjiżi 

kandidati ġodda, permezz tat-tisħiħ tal-fatturi bħall-identità kulturali u l-

valuri. 

 

  

It-tisħiħ tal-Identità 

Ewropea 

It-tisħiħ tal-Ekonomija u l-

Istituzzjonijiet 
Kooperazzjoni 

u Sħubiji 

Punt ta' Referenza 

Politiku u Kulturali 
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2. It-tisħiħ tal-Ekonomija u l-Istituzzjonijiet 

 

L-Ewropa tal-futur hija msejħa biex taqdi rwol ta' mexxej f'livell internazzjonali, u dan ir-rwol jista' jiġi 

assunt biss meta l-Unjoni tkun b'saħħitha u indipendenti minn pajjiżi oħra. Hemm għarfien mifrux li 

l-pajjiżi tal-Unjoni huma foqra fil-materja prima, iżda jidher li huwa essenzjali li l-Unjoni għandha tkun 

kapaċi tiggarantixxi indipendenza ikbar f'termini ta' provvista ta' enerġija, agrikoltura u prodotti 

teknoloġiċi. 

Dan jeħtieġ investiment preċiż sabiex ma jaqgħux lura f'oqsma bħat-teknoloġija (fejn l-Unjoni 

Ewropea ma tidhirx li taqdi rwol ta' mexxej bħalissa), iżda wkoll fis-setturi tal-ikel u tal-enerġija. 

Il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna qanqlet ukoll dibattitu dwar l-importanza ta' politika ta' difiża 

Ewropea integrata, b'identità speċifika u awtonomija akbar fir-rigward tan-NATO, li ma hemm l-ebda 

dubju fuq is-sħubija fiha. 

Fl-aħħar nett, dan jinvolvi għażliet preċiżi għall-futur, b'investiment qawwi fix-xjenza u r-riċerka biex 

jiżdiedu l-ħiliet taż-żgħażagħ Ewropej. 

 

DAQQA T'GĦAJN LIR-RAKKOMANDAZZJONIJIET 

1. Insaħħu l-kapaċità tal-produzzjoni domestika: il-katina alimentari 

(speċjalment il-qamħ) u t-teknoloġija (mikroċipep). 

2. Insaħħu l-prodotti tipiċi reġjonali u Ewropej. 

3. Insaħħu r-raggruppamenti industrijali Ewropej (pereżempju l-azzar). 

4. Insaħħu l-produzzjoni lokali tal-enerġija minn perspettiva ekoloġika (gass, 

xemx, riħ). 

5. Niżviluppaw it-teknoloġiji ajruspazjali. 

6. Noħolqu laboratorji xjentifiċi Ewropej (Bank Ewropew tal-Viruses). 

7. Noħolqu Armata Ewropea komuni li taġixxi fil-qafas tan-NATO, iżda li tgħin 

ukoll biex tmur lil hinn minnha. 

8. Ninvestu fit-taħriġ tal-ħarrieġa (skambji Ewropej għall-għalliema, Erasmus 

għall-għalliema). 

9. Inżidu l-mobbiltà tar-riċerkaturi Ewropej bl-iżvilupp ta' istituzzjonijiet 

xjentifiċi ġodda tal-Komunità. 

10. Nippromwovu l-emerġenza ta' negozji ġodda innovattivi. 
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3. Kooperazzjoni u Sħubiji 

 

L-Ewropa tal-futur ma titqiesx bħala fortizza li qed tiddefendi l-ġid li għandha, iżda bħala protagonista 

fuq ix-xena internazzjonali li hija kapaċi tiddjaloga mal-pajjiżi kollha tad-dinja. Djalogu li jibda minn 

poter kummerċjali u li għandu jimmira lejn it-tmexxija ekonomika, li tista' tiġi kkonsolidata permezz 

tal-bini ta' sħubiji u proġetti ta' ambitu internazzjonali kbir. 

Dan kollu jsir bil-ħsieb tal-kooperazzjoni u b'attenzjoni lejn żoni anqas siguri tad-dinja, bi proġetti ad 

hoc li jippromwovu lill-aktar pajjiżi foqra, kif ukoll l-iskambju kulturali u ekonomiku mal-pajjiżi tal-

Lvant. 

Tingħata attenzjoni speċifika wkoll lill-kwistjoni tal-migrazzjoni, b'koordinazzjoni akbar bejn l-istati 

differenti kollha u billi jintużaw proċeduri komuni għall-immaniġġar ta' talbiet u ta' persuni. 

 

DAQQA T'GĦAJN LIR-RAKKOMANDAZZJONIJIET 

1. Nagħtu spinta lill-esportazzjoni. 

2. Nippromwovu rotot turistiċi Ewropej tranżnazzjonali. 

3. Niżviluppaw sistema kummerċjali ta' negozjati f'livell Ewropew (mhux bħala 

Stati jew kumpaniji individwali, iżda bħala Unjoni) biex il-pożizzjoni fin-

negozjati tkun aktar b'saħħitha, iżda wkoll fil-limiti marbuta mar-rispett lejn 

id-drittijiet tal-bniedem. 

4. Inwettqu proġetti internazzjonali kbar bħall-Istazzjon Spazjali 

Internazzjonali. 

5. Niffinanzjaw proġetti fl-Afrika għall-bini ta' skejjel u sptarijiet mingħajr 

attitudni kolonjali u minflok nimmiraw lejn ir-rispett tad-drittijiet u l-valuri 

Ewropej. 

6. Ninvestu f'taħriġ fuq il-post (speċjalment għan-nisa) fl-aktar pajjiżi foqra. 

7. Nippromwovu skambji ta' persuni tekniċi u ħarrieġa. 

8. Nibnu sistema ta' regoli komuni ta' aċċess għall-migranti, bi proċessi 

differenti bejn il-migrazzjoni umanitarja u dik ekonomika u distribuzzjoni 

ekwa bejn l-Istati differenti b'regoli komuni (ċensiment u kontroll tal-imġiba 

u tal-impjieg). 
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4. Punt ta' Referenza Politiku u Kulturali 

 

Fix-xenarju deskritt hawn fuq, l-Ewropa mitluba tirrappreżenta punt ta' referenza politiku u kulturali 

ċar f'livell dinji mill-perspettiva ta' drittijiet u etika, filwaqt li tkun ta' eżempju billi tieħu deċiżjonijiet 

immirati lejn il-garanzija ta' ambjent san, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u d-djalogu bejn il-Lvant u 

l-Punent. 

 

DAQQA T'GĦAJN LIR-RAKKOMANDAZZJONIJIET 

1. Immexxu bħala kontinent ekoloġiku, niksbu emissjonijiet żero qabel l-

oħrajn u nżidu l-produzzjoni ta' enerġija nadifa (mir-riħ u mix-xemx). 

2. Nesportaw teknoloġiji għall-produzzjoni ta' oġġetti b'impatt żero. 

3. Naġixxu bħala konfluwenza (post pubbliku, agora) bejn il-Lvant u l-Punent, 

waqt li nippromwovu l-iskambji kulturali u inizjattivi kulturali konġunti 

(bħall-Jiem Dinjija tal-Arti, li għandhom jinżammu b'rotazzjoni f'diversi bliet 

kapitali Ewropej u bi programm artistiku li jinkludi artisti mil-Lvant u l-

Punent). 

4. Noħolqu mudell etiku Ewropew għall-immaniġġar tal-proċessi ta' 

migrazzjoni li għandu jkun kondiviż internazzjonalment. 

 

 

6. Evalwazzjoni Finali mill-Parteċipanti 
 

Fi tmiem jumejn ta' ħidma, il-parteċipanti kollha ġew mistiedna jimlew kwestjonarju qasir biex jevalwaw 

l-esperjenza tagħhom. Il-kwestjonarju tal-evalwazzjoni ntbagħat jumejn wara t-tmiem tal-panel biex il-

parteċipanti kollha jingħataw żmien jomogħdu tajjeb l-esperjenza li kellhom u jwieġbu bi tweġibiet 

bilanċjati. 

Ir-riżultati miġbura juru livell partikolarment għoli ta' sodisfazzjon, kemm f'termini ta' interess kif ukoll 

mill-perspettiva tal-faċilità tal-parteċipazzjoni u tal-perċezzjoni ta' smigħ u inklużjoni. 
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SODISFAZZJON GĦALL-PARTEĊIPAZZJONI FIL-PANEL 

 

 

 

Għalkemm jafu l-bidu tagħhom minn esperjenzi, ħiliet u motivazzjonijiet differenti, il-parteċipanti 

ħassewhom involuti bis-sħiħ: 98 % ta' dawk li wieġbu għall-kwestjonarju tal-evalwazzjoni ħassew li 

kienu pparteċipaw b'mod attiv u taw kontribut pożittiv għad-dibattitu. 

B'mod ġenerali, kien hemm perċezzjoni qawwija ħafna li din l-esperjenza kienet utli, li fuq kollox 

tqieset bħala opportunità għal parteċipazzjoni attiva u pproduċiet is-sensazzjoni li l-istituzzjonijiet 

Komunitarji mhumiex daqstant il-bogħod. Dan wassal biex kważi dawk kollha li wieġbu talbu biex 

inizjattiva ta' dan it-tip terġa' ssir kull tant żmien. 

 

 VALUTAZZJONI TAR-RILEVANZA TAL-"PANEL TALJAN GĦALL-KONFERENZA DWAR IL-

FUTUR TAL-EWROPA"

 

 

  

9,8

9,7

9,6

9,3

9,1

9,0

9,5

Interess fis-suġġetti diskussi

Kapaċità tal-moderaturi li jgħaddu l-kelma lill-parteċipanti u
jisimgħu l-interventi tagħhom

Rispett għall-pluraliżmu tal-opinjonijiet

Faċilità tal-pjattaforma għall-utenti

Koerenza bejn ir-rakkomandazzjonijiet prodotti u d-dibattitu

Kwalità tal-kontributi tal-parteċipanti

Sodisfazzjon ġenerali bl-esperjenza

5

68

68

81

86

2

25

27

15

10

5

2

2

2

10 83

2

2

Kien ħela ta' ħin

Qarreb lill-Istituzzjonijiet Ewropej lejn iċ-
ċittadini

Ikkontribwixxa b'mod pożittiv għat-titjib tal-
futur tal-Ewropa

Serva biex wassal leħen iċ-ċittadini lill-
Istituzzjonijiet Ewropej

Għandu jkun skedat aktar ta' spiss

Naqbel ħafna Naqbel La naqbel u lanqas ma naqbilx Ma naqbilx Ma naqbilx ħafna
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Il-parteċipanti kollha indikaw li jekk inizjattiva bħal din terġa' tiġi organizzata, huma mhux biss 

jipparteċipaw minn jeddhom, iżda wkoll jirrakkomandaw lil ħbiebhom biex jipparteċipaw. 

 


