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TAQSIRA TA’ L-ISTIMA TA’ L-IMPATT

1. INTRODUZZJONI

Fin-Notifika tagħha Aġenda taċ-Ċittadini: L-implimentazzjoni tar-riżultati għall-Ewropa1, il-
Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni li l-Unjoni Ewropea kellha bżonn tanalizza l-bidliet radikali 
li qed iseħħu fis-soċjetajiet tagħna u tiżviluppa reazzjonijiet sostenibbli f’kull livell jekk hi 
riedet tindirizza l-isfidi li qed jiffaċċjaw l-ekonomiji u s-soċjetajiet Ewropej. Fuq dik il-
premessa, il-Kummissjoni wettqet studju estensiv tar-realtà soċjali2 ta’ l-Ewropa biex tkun 
aċċertata mill-bidliet kbar li qegħdin iseħħu fl-impjiegi, fl-istrutturi tal-familja, fl-istili ta’ 
ħajja u fl-istrutturi tradizzjonali ta’ appoġġ u li jirriflettu l-pressjonijiet dejjem jikbru tal-
bidliet demografiċi.

Abbażi tar-riżultati ta’ din il-konsultazzjoni wiesgħa, il-mistoqsija kruċjali li trid tiġi 
indirizzata hija jekk l-attitudnijiet eżistenti jipprovdux reazzjonijiet adegwati għall-isfidi l-
ġodda. In-Notifika dwar Opportunitajiet, Aċċess u Solidarjetà: Lejn Viżjoni Soċjali Ġdida 
għall-Ewropa tas-Seklu 213 issawwar ir-reazzjoni inizjali tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ l-
isfidi l-ġodda li ħarġu mir-riżultati tal-konsultazzjoni dwar ir-realtà soċjali ta’ l-Ewropa. In-
Notifika ta’ Novembru dwar il-viżjoni soċjali ġdida tindika wkoll li l-Kummissjoni se 
tipprepara aġenda soċjali mġedda għal nofs is-sena 2008 – li hija s-suġġett ta’ din l-istima ta’ 
l-impatt – biex tgħin ħalli jkun hemm riżultati konkreti għaċ-ċittadini Ewropej.

Minħabba n-natura essenzjalment politika ta’ din l-inizjattiva, din l-istima ta’ l-impatt hija 
proporzjonata ma’ l-għan stabbilit. Fil-fatt, hi ma taffermax li tikkwantifika l-impatti b’mod 
preċiż, iżda tillimita ruħha biex tagħti analiżi kwalitattiva ġenerali ta’ l-impatti probabbli. Din 
l-istima ta’ l-impatt tikkunsidra wkoll il-kummenti tal-Bord ta’ l-Istima ta’ l-Impatt tal-
Kummissjoni. 

2. L-ISFOND

Wieħed mill-punti tat-tluq għall-aġenda soċjali mġedda huwa l-aġenda soċjali għas-snin
2005-10 adottata mill-Kummissjoni fis-sena 20054. Il-Kummissjoni issa implimentat l-
azzjonijiet kollha maħsuba taħt l-aġenda soċjali 2005-10. Barra minn hekk, konsultazzjoni 
pubblika fuq ir-realtà soċjali Ewropea kienet varata fi Frar 2007. Bl-għajnuna tar-riżultati 
inizjali tal-konsultazzjoni, in-Notifika Opportunitajiet, Aċċess u Solidarjetà: Lejn Viżjoni 
Soċjali Ġdida għall-Ewropa tal-Seklu 21 li ġiet adottata f’Novembru 2007 telenka firxa ta’ 
reazzjonijiet possibbli għall-isfidi soċjali fl-Unjoni Ewropea. Bl-għajnuna ta’ din il-
konsultazzjoni, il-Kummissjoni ħabbret li se tipprepara aġenda soċjali mġedda għal nofs is-
sena 2008. Fuq il-bażi ta’ madwar 150 kontribuzzjoni milqugħa sa nofs Marzu 2008, il-
Kummissjoni ppubblikat rapport qasir5. Il-Kummissjoni semgħet ukoll il-fehmiet ta’ l-

                                               
1 COM(2006) 211
2 "Ir-realtà soċjali ta’ l-Ewropa, Dokument ta’ konsultazzjoni mill-Uffiċċju tal-Konsulenti tal-Politika 

Ewropea" disponibbli fi: 
http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/docs/background_document_en.pdf

3 COM(2007) 726
4 COM(2005) 33
5 Ara http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_en.htm#, SEC(2008) 1896, 

jew verżjoni qasira fl-Anness 2 tar-rapport dwar l-istima ta' l-impatt.
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Istituzzjonijiet u l-entitajiet Ewropej l-oħrajn u ta’ l-imsieħba rilevanti, inklużi dawk fl-
okkażjoni tal-Forum għall-Aġenda Soċjali organizzat bejn il-5-6 ta’ Mejju 20086.

3. DEFINIZZJONI TAL-PROBLEMA

Fin-Notifika tal-Viżjoni Soċjali ta’ Novembru 2007, il-Kummissjoni pprovdiet l-ewwel 
deskrizzjoni ġenerika tar-realtajiet soċjali fuq il-bażi ta’ Studju kontinwu dwar ir-Realtà 
Soċjali. Hi osservat li s-soċjetajiet Ewropej għaddejjin minn bidliet mgħaġġla u profondi, 
kemm fil-kamp ekonomiku kif ukoll f’dak soċjali. Dawn il-bidliet huma influwenzati minn 
forzi esterni qawwija bħal ma huma l-globalizzazzjoni u l-bidla fil-klima, kif ukoll minn forzi 
interni bħal ma huma żviluppi demografiċi u soċjali. Bħala riżultat ta’ dan:

 Iż-żgħażagħ mhumiex jesperjenzaw l-aħjar bidu fil-ħajja: għalkemm fil-ħajja tal-lum iż-
żgħażagħ fl-UE jgawdu minn ħafna opportunitajiet, il-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-lum
tinsab f’sitwazzjoni partikularment fraġli. Fis-sena 2005, 19% tat-tfal fl-UE kienu fil-
periklu tal-faqar, kontra 16% tal-popolazzjoni totali ta’ l-UE. Ħafna żgħażagħ la huma 
kapaċi jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom u lanqas huma kapaċi jidħlu fis-suq tax-
xogħol b’suċċess, u jispiċċaw l-iskola mingħajr kwalifiki formali. Il-qgħad fost iż-
żgħażagħ jibqa’ problema serja.

 Iċ-ċittadini mhumiex mgħammra bil-ħiliet neċessarji biex jiżviluppaw karrieri f’soċjetà ta’ 
l-għarfien: għalkemm l-UE tinsab f’pożizzjoni tajba biex tieħu vantaġġ mill-
globalizzazzjoni, il-benefiċċji tal-globalizzazzjoni mhumiex imqassma b’ekwità u 
għalhekk il-globalizzazzjoni toħloq apprensjoni. L-UE għandha tgħin liċ-ċittadini tagħha 
billi tippreparahom b’ħiliet li jistgħu jgħinuhom jadattaw ma’ realtajiet li qed jinbidlu u 
anki turi solidarjetà ma’ dawk li huma milquta ħażin biex tassigura li dawk l-aktar 
vulnerabbli jibqgħu parti mis-soċjetà.

 L-UE ma rnexxilhiex tilqa’ l-isfida demografika u dik tas-saħħa: minħabba t-titjib fil-
kondizzjonijiet tas-saħħa u tax-xogħol, proporzjon dejjem jikber ta’ Ewropej qed igawdi 
ħajja itwal u aktar sana, u għaldaqstant l-irtirar mix-xogħol qed ikun itwal u aktar attiv. 
Minkejja l-migrazzjoni minn pajjiżi oħra, il-popolazzjoni ta’ l-UE se tonqos kemmxejn u l-
popolazzjoni ssir aktar kbira fl-età. Għaldaqstant, is-sostenibilità tal-pensjonijiet hija sfida 
kruċjali biex tassigura l-futur ta’ sistemi tal-protezzjoni soċjali.

 L-esklużjoni soċjali għadha teżisti f’ħafna partijiet tas-soċjetajiet Ewropej: L-
opportunitajiet tal-ħajja mhumiex imxerrda b’mod ugwali fis-soċjetajiet tal-lum. Aċċess 
effettiv u ekwu għall-impjieg, għat-tagħlim tul il-ħajja, għal servizzi soċjali u dawk fil-kura 
tas-saħħa jvarja b’mod ċar fl-UE, bi proporzjon sinifikanti tal-popolazzjoni ta’ l-UE
tħabbat wiċċha ma’ diffikultajiet kbar biex tilħaq livell ta’ għajxien deċenti u ssib impjieg. 
Fis-sena 2004, madwar 100 miljun Ewropew qala’ anqas mid-dħul medju ta’ l-UE ta’ 
madwar €8 000 fis-sena.

 Diskriminazzjoni kontinwa fuq kwistjonijiet marbutin mas-sessi u oħrajn mhux marbutin 
mas-sessi: Matul is-snin l-Ewropa għamlet progress kbir fil-qasam ta’ l-ugwaljanza bejn is-
sessi. Madankollu, inugwaljanzi kbar għadhom jeżistu fis-suq tax-xogħol, fir-
rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol u dik privata, fil-protezzjoni u l-esklużjoni soċjali, 

                                               
6 http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/social_agenda/ec_conference_en.html
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fis-saħħa, fl-intraprenditorija, fid-deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, u fix-xjenza u fit-
teknoloġija. Barra minn hekk, protezzjoni pprovduta kontra diskriminazzjoni barra l-qasam 
ta’ l-impjiegi fuq raġunijiet ta’ diżabilità, età, orjentazzjoni sesswali, u reliġjon jew 
twemmin tvarja fl-Istati Membri.

 L-UE għandha tippromwovi aħjar id-dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni: l-
ILO tirrapporta li minkejja tkabbir fl-ekonomija u fl-impjiegi, ħafna nies fid-dinja, b’mod 
partikolari nisa, m’għandhom aċċess għall-impjiegi u kondizzjonijiet tax-xogħol adattati. 
Madwar 487 miljun ħaddiem — jew 16.4 fil-mija tal-ħaddiema kollha — għadhom ma 
jaqilgħux biżżejjed biex joħorġu lilhom infushom u l-familji tagħhom mil-linja tal-faqar ta’ 
dollaru Amerikan għal kull persuna, kuljum. L-UE għandha tkompli tieħu azzjonijiet 
deċisivi biex tfassal l-aġenda internazzjonali ħalli tirrifletti l-interessi u l-valuri tagħna, 
anki bħala parti mill-“Aġenda tax-Xogħol Deċenti".

 Il-politiki u l-istrumenti ta’ l-UE għandhom ikunu mobilizzati biex jirreaġixxu għar-
realtajiet soċjali ġodda: Ħafna politiki, minbarra l-politiki ta’ l-impjiegi u dawk soċjali, 
bħall-politiki ambjentali, makro-ekonomiċi, tas-suq intern, dawk edukattivi jew ta’ riċerka, 
iħallu impatt soċjali qawwi. Bħala reazzjoni għar-realtajiet soċjali ġodda li huma kumplessi 
u għandhom ħafna aspetti, il-punt huwa li wieħed għandu jkun jaf jekk hemmx skop li 
tittieħed aktar azzjoni miftiehma fuq il-livell ta’ l-UE biex tressaq aktar viċin il-politiki
kollha rilevanti u jekk għandhiex tkun riveduta l-għodda li hemm għad-dispożizzjoni ta’ l-
UE biex tappoġġja u tikkumplimenta l-attivitajiet ta’ l-Istati Membri.

4. GĦANIJIET

B’reazzjoni għad-definizzjoni tal-problema, l-UE għandha timmira biex ittejjeb il-benessri u 
l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej, waqt li tirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità f’dawn li ġejjin:

 It-titjib fl-opportunitajiet tal-ħajja taż-żgħażagħ;

 Il-promozzjoni ta’ ħiliet ġodda għal xogħlijiet ġodda, l-iżvilupp ta’ karrieri u impjieg aħjar;

 L-ikkurar ta’ ħajjiet itwal u aktar sani;

 It-taqbida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali;

 It-titjib fl-ugwaljanza bejn is-sessi u fl-opportunitajiet indaqs;

 It-tiswir ta’ l-aġenda internazzjonali għall-promozzjoni tal-valuri Ewropej;

 L-assigurazzjoni ta’ taħlita xierqa fil-politika u ż-żieda fl-effikaċja ta’ l-istrumenti ta’ l-UE

L-għanijiet imsemmija huma kompletament konsistenti ma’ kif ukoll ta’ appoġġ għall-politiki
u strateġiji oħra ta’ l-UE, b’mod partikolari ma’ l-Istrateġija mġedda ta' Liżbona għat-Tkabbir 
u l-Impjiegi , ma’ l-Istrateġija ta’ l-Unjoni Ewropea għall-Iżvilupp Sostenibbli and mas-Suq 
Uniku.
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5. GĦAŻLIET POLITIĊI PRINĊIPALI

Taħt it-Trattat tal-KE, l-Istati Membri ta’ l-UE jerfgħu r-responsabilità prinċipali għall-bidliet 
meħtieġa fil-politika biex ikun hemm reazzjoni għar-realtajiet soċjali ġodda u biex jintlaħqu l-
għanijiet li jikkorrispondu fis-sezzjoni 4. Għalhekk, il-kwistjoni fundamentali hija jekk l-UE 
għandhiex tkompli tagħti l-appoġġ u żżid ma’ l-attivitajiet ta’ l-Istati Membri, u f’dan il-każ 
kif se tagħmel dan. L-istima ta’ l-impatt tikkonsidra tliet għażliet:

 L-1 Għażla: 'l-ebda bidla fl-attitudni – l-ebda bidla fil-politika': dan ifisser titkompla l-
implimentazzjoni ta’ l-'acquis' Komunitarjuu tikkunsidra li l-'acquis' Komunitarjudiġà 
jirrispondi b’mod adegwat għar-realtajiet soċjali ġodda u li ma jkun hemm ebda bżonn 
għal i) leġiżlazzjoni Ewropea ġdida (jew reviżjoni tagħha), ii) reviżjoni ta’ l-istrumenti 
preżenti fuq livell ta’ l-UE, iii) aktar xogħol miftiehem bejn politiki ta’ l-UE.

 It-2 Għażla: 'l-ebda bidla fl-attitudni – bidla fil-politika'; bħal fl-1 għażla, il-Kummissjoni 
tkompli timplimenta l-'acquis' Komunitarjueżistenti. Biss, b’kuntrast ma’ l-1 għażla, it-2 
għażla tkun tfisser li l-'acquis' Komunitarjueżistenti ma jirreaġixxix b’mod adegwat għar-
realtajiet soċjali emerġenti u tippreżenta Aġenda Soċjali Riveduta (li tinkludi inizjattivi 
leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi) biex tieħu in konsiderazzjoni ir-realtajiet soċjali ġodda 
b’enfasi fuq l-impjiegi, kwistjonijiet soċjali u opportunitajiet indaqs. Azzjonijiet ġodda 
f’oqsma oħra politiċi (per eżempju, l-edukazzjoni, is-saħħa, is-soċjetà ta’ l-informazzjoni u 
s-suq intern) li għandhom impatt soċjali jittieħdu wkoll, għalkemm indipendentement mill-
Aġenda Soċjali riveduta. 

 It-3 Għażla: 'bidla fil-mentalità – bidla fil-politika': bħalma seħħ fl-1 u fit-2 għażla, il-
Kummissjoni tkompli timplimenta l-'acquis' Komunitarjueżistenti. Biss, b’kuntrast mat-2 
għażla, it-3 għażla tikkunsidra li n-natura wiesgħa ta’ problemi li ħerġin mir-realtajiet 
soċjali ġodda jirrikjedu l-mobilizzazzjoni tal-politiki kollha rilevanti ta’ l-UE b’mod 
olistiku u li tmur lil hinn mill-impjiegi, kwistjonijiet soċjali u opportunitajiet indaqs u li 
testendi għas-saħħa, l-edukazzjoni, is-soċjetà ta’ l-informazzjoni, is-suq intern, il-politiki 
makroekonomiċi, l-ambjent u l-politiki esterni. It-tielet għażla tkun tfisser il-preżentazzjoni 
ta’ Aġenda Soċjali mġedda li tiġbor flimkien il-politiki kollha rilevanti u tikkapitalizza fuq 
il-potenzjal mhux sfruttat bejniethom ibbażat fuq tliet pilastri: Opportunitajiet, Aċċess u 
Solidarjetà.

6. PARAGUN BEJN L-GĦAŻLIET

Taħt l-1 għażla, l-'acquis' Komunitarjul-politiki jinżammu fil-forma preżenti tagħhom, waqt li
konsiderazzjoni tar-realtajiet soċjali ġodda titħalla prinċipalment għall-Istati Membri. F’każ li
l-politiki ta’ l-UE ma jiġux adattati għar-realtajiet soċjali ġodda jista’ jwassal biex iħallu
impatt negattiv fuq l-erba’ dimensjonijiet (ekonomiċi, soċjali, ambjentali, u politiċi) kemm 
fuq medda ta’ żmien medja u twila. L-UE ma tibqax taqdi l-funzjoni tagħha ta’ katalista għall-
bidla u tfalli milli tikkunsidra kwistjonijiet li qed jevolvu. F’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-
awtorità ta’ l-UE, il-Kummissjoni ma jirnexxilhiex tilħaq l-impenn tagħha biex itejjeb il-
benessri taċ-ċittadini Ewropej, minkejja l-aspettattivi tagħhom. Din tista’ serjament iddgħajjef 
il-leġittimità ta’ l-UE.

Taħt it-2 għażla, il-Kummissjoni tippreżenta aġenda soċjali riveduta li tkun limitata għall-
qasam ta’ l-impjiegi, dak soċjali u dak ta’ l-opportunitajiet indaqs. L-analiżi tad-
dimensjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali wriet li l-impatt totali għandu jkun wieħed 
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pożittiv. Għalkemm l-UE tkun tidher li qed tindirizza t-tħassib taċ-ċittadini ta’ l-UE, l-impatt 
totali marbut ma’ l-azzjoni ta’ l-UE aktarx li jkun wieħed limitat, minħabba n-nuqqas tagħha 
li tkun komprensiva (in-nuqqas ta’ mobilizzazzjoni ta’ politiki oħra bħala reazzjoni għar-
realtajiet soċjali ġodda) kif ukoll minħabba n-nuqqas ta’ reazzjoni (in-nuqqas li jitqiesu l-
aspettattivi kollha taċ-ċittadini). 

Taħt it-3 għażla, l-UE timmobilizza l-politiki kollha rilevanti bħala reazzjoni għar-realtajiet 
soċjali ġodda. Din tippermetti sinerġija bejn il-politiki ta’ l-UE. Barra minn hekk, l-azzjoni ta’ 
l-UE tkun ferm komprensiva (li tmur lil hinn mill-oqsma ta’ l-impjiegi, tal-kwistjonijiet 
soċjali u ta’ l-opportunitajiet indaqs) reattiva u konsistenti. Din m’għandhiex toħloq proċess 
ġdid fuq il-livell ta’ l-UE. Għal kuntrarju, għandha tagħti appoġġ lill-proċessi eżistenti, 
inkluża l-Istrateġija mġedda ta' Liżbona għat-“Tkabbir u l-Impjiegi”. 

Għandha tappoġġa l-attivitajiet ta’ l-Istati Membri u tirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà u 
proporzjonalità. Finalment, l-analiżi ta’ l-impatti turi b’mod ċar li reviżjoni ta’ l-istrumenti 
eżistenti għandha tkabbar l-effikaċja u l-effiċenza ta’ l-azzjoni ta’ l-UE. 

Bħala konklużjoni, it-3 għażla (‘Aġenda soċjali mġedda għall-opportunitajiet, aċċess u 
solidarjetà’) hija l-għażla ppreferuta.

7. VALUR MIŻJUD U SUSSIDJARJETÀ

L-Istati Membri għandhom ir-responsabilità prinċipali għall-bidliet fil-politika li huma 
bżonnjużi biex ikun hemm reazzjoni għar-realtajiet soċjali ġodda. Iżda, il-konsultazzjoni dwar
ir-realtà soċjali Ewropea kkonfermat li l-fiduċja taċ-ċittadini fil-proġett Ewropew tiddependi 
fuq politiki soċjali kredibbli fuq il-livell Ewropew. L-azzjoni ta’ l-UE għandha tkun 
ikkondizzjonata mill-valur miżjud, flimkien mal-kondizzjonijiet tas-sussidjarjetà u 
proporzjonalità. 

Iżda dan ma jipprekludix rwol aktar pro-attiv fuq livell ta’ l-UE biex jikkatalizza l-bidla u 
biex imexxi, jappoġġja u jakkumpanja r-riformi neċessarji. Bħala parti mill-Aġenda Soċjali 
mġedda, il-Kummissjoni beħsiebha jew tippreżenta inizjattivi ġodda konkreti fl-istess zmien 
tan-Notifika jew jiġu adottati aktar ’il quddiem. Fejn hu xieraq, il-Kummissjoni se tagħmel 
stimi ta’ l-impatt fuq inizjattivi speċifiċi skond il-linjigwida tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ l-
istimi ta’ l-impatt7. L-istimi individwali ta’ l-impatt jieħdu ħsieb b’mod aktar dettaljat l-aspetti 
relatati mas-sussidjarjetà u mal-valur miżjud. 

Il-valur miżjud ta’ l-UE prinċipalment jikkonsisti minn:

 Ħolqien ta’ qafas politiku biex tittieħed azzjoni;

 Żamma tal-valuri ta’ l-Ewropa u l-assigurazzjoni ta’ parità ta’ kondizzjonijiet;

 Tqabbil ta’ esperjenzi u ta’ prattika tajba;

 Appoġġ għall-azzjoni fuq livell lokali, reġjonali u nazzjonali;

 Promozzjoni ta’ għarfien u bini ta’ bażi soda ta’ għarfien.
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8. MONITORAĠĠ U VALUTAZZJONI

L-aġenda soċjali mġedda għall-‘opportunitajiet, aċċess u solidarjetà’ ma toħloqx proċess 
separat. Tappoġġja u hi marbuta ħafna ma’ proċessi kontinwi bħall-Istrateġija ta' Liżbona
mġedda għat-‘Tkabbir u l-Impjiegi’, l-‘Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli’, is-Suq Uniku, u 
l-proċessi ta’ metodi miftuħa ta’ koordinazzjoni fl-oqsma tal-ħarsien soċjali u ta’ l-inklużjoni 
soċjali, ta’ l-edukazzjoni u taż-żgħażagħ. 

Jeżistu mekkaniżmi separati ta’ monitoraġġ, rapporti u valutazzjoni għal dawn il-proċessi 
kollha. Din is-sitwazzjoni għandha titkompla mingħajr ma jiżdied mekkaniżmu ieħor ta’ 
rapport għall-implimentazzjoni ta’ l-aġenda soċjali mġedda.

L-aġenda soċjali mġedda hija megħjuna minn numru ta’ inizjattivi leġiżlattivi u mhux 
leġiżlattivi, spiss bl-istimi ta’ l-impatt tagħhom u b’mekkaniżmi ta’ monitoraġġ u 
valutazzjoni. Għalhekk, m'hu se jkun hemm l-ebda proċess addizzjonali għall-monitoraġġ u 
valutazzjoni ta’ l-inizjattivi individwali, għalkemm se tiġi assigurata koerenza bejniethom. 

Il-Kummissjoni se tippreżenta rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ l-Aġenda Soċjali mġedda 
fis-sena 2010. Dan ir-rapport għandu jinkludi valutazzjoni ta' l-implimentazzjoni tal-klawsola 
soċjali orizzontali ġdida fit-Trattat ta’ Liżbona. Fuq dik il-premessa, il-Kummissjoni se 
tippreżenta Notifika dwar ir-reviżjoni ta’ l-aġenda soċjali mġedda għall-‘opportunitajiet, 
aċċess u solidarjetà’.
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