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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ippjanar tal-politika bil-quddiem u tendenzi fuq perjodu twil ta’ żmien: 
implikazzjonijiet baġitarji għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet

(2012/2290(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 20131 u, 
b’mod partikolari l-azzjoni preparatorja “Sistema interistituzzjonali għall-identifikazzjoni 
ta’ xejriet fit-tul” fil-baġit 2013,

– wara li kkunsidra r-Regolament Finanzjarju (KE, Euratom) Nru 966/2012, b’mod 
partikolari l-Artikoli 54(2)(a) u (b) u 54(e) tiegħu, applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Unjoni u r-regoli ta’ applikazzjoni tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-ESPAS (Sistema Ewropea ta’ Analiżi tal-Istrateġija u l-
Politika) “Tendenzi Globali 2030 – Ċittadini f’Dinja Interkonnessa u Poliċentrika”, 
maħruġ mill-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji fuq is-Sigurtà (EUISS)2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali u l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0000/2013),

A. billi qegħdin ngħixu f’perjodu ta’ tranżizzjoni rapida, – evidenti fir-rigward tad-dinamiċi 
tas-setgħat, it-tibdil fid-demografika, it-tibdil fil-klima, l-urbanizzazzjoni u t-teknoloġija –
, li jagħmlu l-ħtieġa akbar għal dawk li jfasslu l-politika fil-ġurisdizzjonijiet kollha li 
jinvestu aktar sforzi fl-istudju l-monitoraġġ tat-tendenzi globali ewlenin;

B. billi l-baġit tal-UE 2010 ppermetta, fuq inizjattiva tal-Parlament, li l-Kummissjoni twettaq 
proġett pilota matul sentejn bil-għan li tesplora l-possibbiltà li tistabbilixxi “sistema 
interistituzzjonali li tidentifika x-xejriet fit-tul dwar kwistjonijiet ta’ politika ewlenin li 
tħabbat wiċċha magħhom l-UE”;

C. billi l-baġit tal-UE 2012 awtorizza li l-proġett jgħaddi għall-fażi ta’ wara bħala azzjoni ta’ 
tħejjija għat-tliet snin mill-2012 sal-2014, bil-għan li, sa tmiem l-2014, tiġi implimentata 
“Sistema Ewropea ta’ Analiżi tal-Istrateġija u l-Politika” (ESPAS) li tiffunzjona 
kompletament u tinvolvi lill-istituzzjonijiet rilevanti kollha tal-UE, bl-iżvilupp ta’ 
“kooperazzjoni ta’ xogħol aktar mill-qrib fost id-dipartimenti ta’ riċerka tal-istituzzjonijiet 
u korpi differenti tal-Unjoni li xogħolhom hu li janalizzaw xejriet politiċi fuq perjodu ta’ 
żmien medju u fit-tul”3;

D. billi l-istabbiliment ta’ sistema interistituzzjonali sostenibbli fil-livell amministrattiv għall-

                                               
1 ĠU L 66, 8.3.2013, p. 1.
2 Is-27 ta’ April 2012; http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESPAS_report_01.pdf.
3 http://europa.eu/espas/pdf/espas-preparatory-action-amendment_en.pdf.
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identifikazzjoni u l-immappjar ta’ tendenzi ewlenin li x’aktarx jiffurmaw il-kuntest 
politiku tal-futur jassisti u jappoġġa lill-istituzzjonijiet tal-UE fit-tħejjija u r-rispons għall-
isfidi u fid-definizzjoni ta’ possibbiltajiet strateġiċi koerenti għas-snin li ġejjin;

E. billi sistema stabbilita u rikonoxxuta ferm bħal din tista’ tipprovdi bażi għal riflessjoni fil-
kuntest tat-tħejjija tal-baġit tal-UE u tistabblixxi prijoritajiet politiċi fuq bażi annwali u 
multiannwali;

F. billi l-ewwel rapport sponsorjat mill-ESPAS, “Tendenzi Globali 2030 – Ċittadini f’Dinja 
Interkonnessa u Poliċentrika”, ikkummissjonat mill-EUISS, jidentifika diversi tendenzi 
globali li x’aktarx jiffurmaw id-dinja fl-għexieren ta’ snin li ġejjin;

G. billi dawn it-tendenzi jinkludu, b’mod partikolari: l-awtonomizzazzjoni li qed tiżdied tal-
individwu, imsaħħa parzjalment mill-bidla teknoloġika; l-enfasi akbar fuq l-iżvilupp 
sostenibbli fi sfond ta’ skarsezza ta’ riżorsi u faqar persistenzi li qed jikbru, u aggravati 
mill-effetti tat-tibdil fil-klima; u l-introduzzjoni ta’ sistema internazzjonali kkaratterizzata 
minn ċaqliq fis-setgħa lil hinn mill-istati, b’diskrepanzi li qed jikbru fil-governanza hekk 
kif il-mekkaniżmi tradizzjonali għar-relazzjonijiet interstatali jonqsu milli jirrispondu 
b’mod adegwat għad-domandi pubbliċi;

1. Jemmen li tfassil koerenti u effettiv tal-politika tal-UE se jiddependi aktar u aktar fuq l-
identifikazzjoni fil-ħin ta’ dawk it-tendenzi globali fuq perjodu twil li għandhom 
influwenza fuq l-isfidi u l-għażliet li tiffaċċja l-Unjoni f’dinja dejjem aktar kumplessa u 
interdipendenti;

2. Jenfasizza l-importanza li l-istituzzjonijiet tal-UE jikkooperaw b’mod effettiv biex 
jimmonitorjaw u janalizzaw dawn it-tendenzi fuq perjodu twil, kif ukoll jikkooperaw u 
jingħaqdu ma’ atturi oħra interessati fi kwistjonijiet simili għal pajjiżi terzi; jenfasizza, 
f’dan il-kuntest, l-importanza tal-proċess kontinwu tal-iżvilupp ta’ kapaċità effettiva għall-
għoti ta’ analiżi u parir indipendenti, interistituzzjonali u ta’ kwalità għolja dwar tendenzi 
ewlenin li jaffrontaw dawk li jfasslu l-politika fi ħdan is-sistema tal-UE;

3. Jilqa’ b’mod speċifiku r-riżultati s’issa tal-proġett pilota fil-livell amministrattiv (2010-
2011) u l-azzjoni ta’ tħejjija (2012-2014) mfassla biex tiġi żviluppata Sistema Ewropea ta’ 
Analiżi tal-Istrateġija u l-Politika (ESPAS), sabiex tgħin fl-identifikazzjoni ta’ tendenzi 
fuq perjodu twil ta’ kwistjonijiet ewlenin li tiffaċċja l-Unjoni, u jirrakkomanda bis-sħiħ li 
dan il-proċess jibqa’ għaddej wara tmiem l-azzjoni ta’ tħejjija attwali;

4. Iħeġġeġ lill-erba’ istituzzjonijiet u korpi attwalment involuti fil-proċess tal-ESPAS – il-
Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna – biex 
jelaboraw u jiffirmaw ftehim ta’ kooperazzjoni amministrattiva, idealment li jiġi konkluż 
fir-rebbiegħa tal-2014, fejn kull sieħeb jieħu l-impenn li jżomm u jipparteċipa fil-ftehim 
fuq bażi kontinwa;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li l-istituzzjonijiet u l-korpi parteċipanti jiddedikaw il-persunal u r-
riżorsi finanzjarji meħtieġa għas-sistema tal-ESPAS permezz ta’ kull wieħed mill-baġits 
rispettivi tagħhom, f’konformità sħiħa mar-Regolament Finanzjarju, u b’mod partikolari l-
Artikolu 54(e) tiegħu, u fil-kuntest tal-proċedura annwali baġitarja, sabiex jiġi żgurat li 
din il-kapaċità tista’ tiġi żviluppata b’mod newtrali fir-rigward tal-baġit fis-snin futuri;
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6. Jilqa’ l-intenzjoni tal-użu tal-proċess tal-ESPAS biex jinbena repożitorju globali online ta’ 
karti u materjal minn sorsi multipli marbuta ma’ tendenzi fuq perjodu medju u twil, għall-
aċċess minn dawk li jfasslu l-politika u ċ-ċittadini tad-dinja kollha;

7. Jilqa’ l-fatt li dik il-kooperazzjoni amministrattiva aktar mill-qrib fost l-istituzzjonijiet tal-
UE permezz tal-proċess tal-ESPAS se twassal għall-preżentazzjoni, bħala parti mill-
azzjoni ta’ tħejjija, ta’ rapport li janalizza t-tendenzi fuq perjodu twil u l-implikazzjonijiet 
tagħhom għall-isfidi u l-għażliet li se tiffaċċja l-Unjoni matul il-perjodu 2014-2019, li 
għandu jiġi sottomess għall-attenzjoni tal-Presidenti li jmiss tal-istituzzjonijiet fl-2014; 
iqis dan l-eżerċizzju bħala suċċess u li konsegwentement għandu jibqa’ jsir tal-anqas fuq 
bażi ta’ kull ħames snin;

8. Jemmen li sistema permanenti – li timmira li tipprovdi analiżi regolari tat-tendenzi fuq 
perjodu medju u twil għall-istituzzjonijiet tal-UE sabiex tħeġġeġ approċċ aktar strateġiku 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet – għandha tinkludi dispożizzjonijiet għall-preżentazzjoni ta’ 
“rapport strateġiku dwar it-tendenzi” annwali lill-istituzzjonijiet, qabel id-dibattitu tal-
Istati tal-Unjoni, sabiex tidentifika u tivvaluta l-mudell li jinbidel ta’ tendenzi fuq perjodu 
twil, u wkoll biex tipprovdi kontribut speċifiku lill-awtorità baġitarja fit-tħejjija għan-
negozjati ta’ Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) għal wara l-2020, kif ukoll għal kull 
reviżjoni f’nofs it-terminu tal-QFP 2014-2020;

9. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi dan ir-rapport lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.
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NOTA SPJEGATTIVA

“L-ESPAS tagħti sinjal politiku qawwi li aħna bħala Unjoni Ewropea lesti li nħarsu lil hinn 
mill-fruntieri istituzzjonali, li saħansitra mmorru lil hinn mill-fruntieri interni u esterni, li 
nindirizzaw l-evoluzzjonijiet futuri u l-isfidi l-ġodda flimkien.” José Manuel Barroso, Il-
President tal-Kummissjoni Ewropea.

1. Kuntest baġitarju

Ir-Regolament Finanzjarju jiddefinixxi n-natura u l-għan tal-Proġetti Pilota u l-Azzjonijiet 
Preparatorji fl-Artikolu 54(2)(a) u (b). Il-Proġetti Pilota huma skemi ta’ natura sperimentali 
mfassla biex jittestjaw il-fattibbiltà ta’ azzjoni u s-siwi tagħha. L-Azzjonijiet Preparatorji 
huma azzjonijiet fl-oqsma tal-applikazzjoni tat-Trattat KE u t-Trattat Euratom u tat-Titolu VI 
tat-TUE, imfassla biex jippreparaw proposti bil-għan li jiġu adottati azzjonijiet futuri.

Il-Baġit tal-UE 2010 inkluda proposta mill-Parlament Ewropew permezz tal-Kumitat għall-
Baġits tiegħu, adottata flimkien mal-Kunsill bħala parti ugwali tal-awtorità baġitarja, sabiex 
Proġett Pilota jwaqqaf “sistema interistituzzjonali għall-identifikazzjoni ta’ xejriet fit-tul dwar 
kwistjonijiet ewlenin ta’ politika li tħabbat wiċċha magħhom l-UE. Dan għandu jipprovdi 
analiżi komuni tar-riżultati probabbli dwar kwistjonijiet fit-tul li għandhom jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni ta’ dawk li jfasslu l-politika”1.

Wara t-tlestija b’suċċess tal-Proġett Pilota, iż-żewġ partijiet tal-awtorità baġitarja, fuq 
inizjattiva tal-Parlament, qablu fil-Baġit 2012, li jawtorizzaw li l-proġett jgħaddi għall-fażi ta’ 
wara, bħala Azzjoni Preparatorja għat-tliet snin 2012-2014. L-għan tal-azzjoni huwa “li 
titwaqqaf sistema interistituzzjonali għall-identifikazzjoni ta’ xejriet fit-tul dwar kwistjonijiet 
ewlenin ta’ politika li tħabbat wiċċha magħhom l-Unjoni Ewropea. L-intenzjoni hija li 
tipprovdi analiżi komuni tar-riżultati probabbli dwar kwistjonijiet ewlenin li għandhom 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ dawk li jfasslu l-politika. Barra minn hekk, biex jinkiseb dan 
l-għan, ikun xieraq li jiġi analizzat fid-dettall it-tfassil ta’ mekkaniżmi speċifiċi għall-
promozzjoni ta’ kooperazzjoni ta’ xogħol aktar mill-qrib fost id-dipartimenti ta’ riċerka tal-
istituzzjonijiet u l-korpi differenti tal-Unjoni Ewropea li xogħolhom hu li janalizzaw xejriet 
politiċi fuq perjodu ta’ żmien medju u fit-tul”2.

2. Analiżi tat-tendenzi fuq perjodu twil

Id-dinja, u l-Unjoni Ewropea magħha, qed tesperjenza perjodu ta’ tranżizzjoni u 
trasformazzjoni rapida, b’mod partikolari tas-setgħa, id-demografija, il-klima, l-
urbanizzazzjoni u t-teknoloġija. Is-snin li ġejjin se jkunu karatterizzati minn kumplessità li 
qed tiżdied u inċertezza li tikber, bil-multipolarità ta’ dinja aktar globalizzata, in-naturi 
b’diversi livelli tal-governanza, u l-atturi multipli li jinteraġġixxu fl-attivitajiet tat-tfassil tal-
liġi u dawk politiċi, li kollha jikkontribwixxu għal kuntest globali ġdid u ta’ sfida akbar.

Il-kuntest globali ġdid se jevolvi b’livell ogħla mil-livell normali ta’ inċertezza. L-
identifikazzjoni tat-tendenzi globali se tkun aspett fundamentali tal-abilità tal-Ewropa li tħejji 
u tagħti rispons għall-isfidi li ġejjin. Għalhekk huwa dejjem aktar importanti għal dawk li 
                                               
1 linja baġitarja 25.01.09 tista’ tinstab fuq: http://europa.eu/espas/
2 linja baġitarja 25.01.10 tista’ tinstab fuq: http://europa.eu/espas/
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jieħdu d-deċiżjonijiet li jinvestu fil-monitoraġġ, l-istudju u l-analiżi ta’ tendenzi ewlenin, u 
biex jimpenjaw fil-ħsieb dwar politika bil-quddiem, hekk kif ifittxu soluzzjonijiet għall-isfidi 
kumplessi l-ġodda. Bosta gvernijiet f’kapitali ewlenin madwar id-dinja kienu qegħdin 
jiżviluppaw kapaċitajiet ta’ tbassir ta’ ċertu tip, sostnuti minn appoġġ amministrattiv. 
Madankollu, sal-inizjattiva tal-ESPAS, ma kien ittieħed l-ebda approċċ koordinat fi ħdan l-
istituzzjonijiet tal-UE.

It-tbassir huwa aktar minn tentattiv biex jinstab x’se jiġri għada, huwa mod ta’ kif tingħata 
attenzjoni fuq x’inhu importanti llum. Fehim aħjar tal-bidla globali għandu jgħin jipprovdi 
lill-Unjoni Ewropea informazzjoni u analiżi li jippermettulha tagħmel għażliet aktar informati 
dwar kwistjonijiet ta’ importanza kbira.

3. Kunċett tal-ESPAS

L-għan tal-Proġett Pilota u l-Azzjoni Preparatorja huwa li titwaqqaf sistema istituzzjonali li 
tidentifika t-tendenzi fuq perjodu twil dwar kwistjonijiet ewlenin ta’ politika, kemm interni kif 
ukoll esterni, li x’aktarx jiffurmaw il-futur u għandhom jitqiesu mill-Unjoni Ewropea fit-
tentattiv tagħha li tiddefinixxi possibbiltajiet strateġiċi koerenti għaċ-ċiklu ta’ governanza li 
jmiss. B’dan il-mod, l-intenzjoni tas-sistema mhix li tbassar i¿da aktar li tantiċipa tendenzi 
possibbli, billi tipprovdi anali¿i komuni tar-ri¿ultati probabbli dwar tali kwistjonijiet lil dawk 
li jfasslu l-politika. 

Is-sistema ngħatat l-isem ESPAS, “Sistema Ewropea ta’ Analiżi tal-Istrateġija u l-Politika”. 
Din tgħaqqad uffiċjali mill-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea u (bi stedina) is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, bil-għan li jiġu 
żviluppati mekkaniżmi għal kooperazzjoni aktar fil-fond u aktar regolari bejn l-uffiċjali fid-
diversi istituzzjonijiet u korpi ddedikati għall-ħsieb dwar politika bil-quddiem. Flimkien, qed 
ifittxu li jsaħħu l-kapaċità amministrattiva kollettiva tal-Unjoni biex tidentifika u tanalizza 
tendenzi u sfidi ewlenin, kif ukoll l-għażliet ta’ politika eventwali, li x’aktarx taffronta l-
Ewropa u d-dinja usa’ fl-għexieren ta’ snin li ġejjin.

4. Governanza

Il-governanza tal-Proġett ESPAS hija bbażata fuq Task Force Interistituzzjonali, li tinkludi 
rappreżentanti tal-Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill u s-SEAE, innominati mis-Segretarji 
Ġenerali rispettivi tagħhom. Ir-rappreżentanti ta’ korpi oħra tal-UE jistgħu jiġu mistiedna 
jingħaqdu mat-Task Force bħala mistednin (l-unika eżempju bħalissa huwa s-SEAE).

Bħala l-istituzzjoni responsabbli għall-għoti ta’ Azzjoni ta’ Tħejjija, il-Kummissjoni (permezz 
tal-BEPA) tiżgura l-eżekuzzjoni baġitarja u l-ġestjoni ta’ kuljum tal-attivitajiet kollha marbuta 
mal-ESPAS, f’konformità mar-Regolament Finanzjarju, abbażi tal-gwida mogħtija mit-Task 
Force. Il-Kummissjoni taġġixxi bħala segretarja tat-Task Force, li hija dejjem preseduta minn 
rappreżentant minn istituzzjoni oħra, biex jiġi żgurat bilanċ xieraq. Il-post tal-laqgħat tat-Task 
Force jdur bejn id-diversi istituzzjonijiet fuq il-bażi determinata mit-Task Force innifisha.

5. Proġett Pilota

Bħala l-ewwel pass taħt il-Proġett Pilota, l-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji fuq is-
Sigurtà (EUISS) ġie kkummissjonat mit-Task Force biex jivvaluta l-kuntesti fuq perjodu twil, 
internazzjonali u lokali, politiċi u ekonomiċi li l-Unjoni x’aktarx topera fl-għexieren ta’ snin li 
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ġejjin. Ir-rapport eventwali tal-EUISS – Tendenzi Globali 2030: Ċittadini f’dinja 
interkonnessa u poliċentrika – ġie ppubblikat f’April 20121. Dan ir-rapport iffoka fuq l-
evoluzzjoni possibbli tad-drittijiet, it-talbiet u l-istennija taċ-ċittadini, aktar milli l-adozzjoni 
ta’ attenzjoni tradizzjonali għar-relazzjonijiet interstatali. Kif ġie stabbilit f’dan ir-rapport, 
hemm tliet tendenzi globali ewlenin li qed joħorġu llum u li se jiffurmaw id-dinja fis-snin li 
ġejjin u li jistgħu jiġu influwenzati minn azzjoni politika koerenti biex jgħinu fid-definizzjoni 
ta’ alternattivi differenti għall-futur.

Dawn it-tliet tendenzi huma:

 L-awtonomizzazzjoni ta’ individwi u żieda fl-istandard globali tal-klassi medja.

 It-tibdil fil-klima u l-iskarsezza tar-riżorsi.

 Dinja poliċentrika b’tixrid tas-setgħat.

6. Azzjoni Preparatorja

Il-progress tal-Azzjoni Preparatorja s’issa jista’ jingħata fil-qosor taħt l-intestaturi li ġejjin:

a) Gruppi ta’ Ħidma

Il-promozzjoni ta’ drawwa qawwija ta’ kooperazzjoni fost uffiċjali għolja u dawk ta’ kariga 
medja fid-diversi istituzzjonijiet u korpi tal-UE li x-xogħol tagħhom jinvolvi l-ħsieb dwar 
sfidi u għażliet ta’ politika bil-quddiem u t-tendenzi globali li jistgħu jinfluwenzawhom, hija 
essenzjali għall-Azzjoni Preparatorja tal-ESPAS. Għalhekk, ġew stabbiliti tliet Gruppi ta’ 
Ħidma interistituzzjonali fil-livell amministrattiv, biex jidħlu f’riflessjoni komuni dwar 
tendenzi ewlenin li se jinfluwenzaw l-ambjent ta’ politika li se tiffaċċja l-Unjoni fl-għexieren 
ta’ snin li ġejjin.

Kull Grupp ta’ Ħidma fih sa 15-il uffiċjal. Huma jittrattaw i) l-ekonomija, ii) is-soċjetà u iii) l-
governanza u s-setgħa internazzjonali. Dawn bdew jaħdmu f’Ottubru 2012 u se jiltaqgħu 
għall-bqija tal-Azzjoni Preparatorja. Ir-rwol tagħhom huwa li jħejju tliet “Rapporti dwar it-
Tendenzi”, wieħed fuq kull wieħed mit-tliet suġġetti, li għandhom jiġu ppreżentati sa tmiem l-
2013. Dawn ir-Rapporti dwar it-Tendenzi se jidentifikaw l-isfidi u l-għażliet ewlenin li se 
taffronta l-Unjoni bħala riżultat tat-tendenzi globali. Imbagħad se jagħtu kontribut għar-
rapport sinottiku finali li għandu jiġi pprovdut mit-Task Force għall-attenzjoni tal-Presidenti li 
jmiss tal-istituzzjonijiet tal-UE matul l-2014.

Minbarra l-organizzazzjoni tal-kapaċitajiet interni tal-istituzzjonijiet tal-UE nfushom, l-
Azzjoni ta’ Tħejjija tinvolvi li l-Kummissjoni, permezz tal-BEPA, taħtar esperti indipendenti 
esterni minn gruppi ta’ riflessjoni esterni, li jinkludu fosthom is-CEPS, Chatham House 
(RIIA) u r-Rand Corporation, biex jassistu fl-għoti ta’ aktar dettall lill-analiżi li tinsab fit-tliet 
Rapporti dwar it-Tendenzi.

(Aktar dettalji tax-xogħol tal-Gruppi ta’ Ħidma jistgħu jinstabu fil-BEPA Monthly Brief, 
Frar 2013, Ħarġa 62).

b) Ilħiq (outreach)

                                               
1 Dan id-dokument jista’ jinstab fuq: http://europa.eu/espas/



PR\937202MT.doc 9/10 PE510.869v01-00

MT

Hekk kif l-ideat jiżviluppaw fi ħdan il-Gruppi ta’ Ħidma, programm kontinwu ta’ lħiq qed jiġi 
mfassal biex jiddiskuti, jittestja u jivvalida dawn l-ideat fit-tliet modi li ġejjin:

L-ewwel, l-uffiċjali tal-UE jiltaqgħu ma’ dawk li jippjanaw il-politika nazzjonali u esperti 
oħra impenjati fil-ħsieb dwar politika bil-quddiem fl-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri. 
L-uffiċjali tal-UE li jaħdmu fid-delegazzjonijiet tal-UE għal pajjiżi terzi se jkunu inklużi f’din 
id-dimensjoni, b’kooperazzjoni mill-qrib mas-SEAE.

It-tieni, aktar tard fl-2013, xi wħud mir-riżultati ewlenin tar-rapporti tal-Grupp ta’ Ħidma se 
jiġu eżaminati ma’ atturi li mhumiex istituzzjonali fil-“komunità ta’ politika” usa’ tal-UE. 
Dawn jinkludu b’mod partikolari gruppi ta’ riflessjoni ewlenin, akkademiċi, NGOs, 
fondazzjonijiet, kumpaniji ewlenin b’kapaċità ta’ riċerka bil-quddiem, u dawk li jsawru 
opinjoni b’mod aktar ġenerali.

It-tielet, l-ESPAS se tkompli tilħaq lil sħab fi gvernijiet ta’ pajjiżi terzi u gruppi ta’ riflessjoni 
li qed iwettqu xogħol dwar tendenzi globali u ħsieb dwar politika bil-quddiem. Tali lħiq diġà 
inkluda stediniet lil tali uffiċjali ta’ pjannar u esperti għall-konferenza annwali tal-ESPAS fi 
Frar 2013 fi Brussell (ara l-websajt tal-ESPAS).

c) Websajt

Skont l-Azzjoni Preparatorja, huwa maħsub li l-websajt tal-ESPAS (li jista’ jsir aċċess għaliha 
fuq www.espas.europa.eu) għandha ssir “repożitorju globali” għal dokumenti u analiżi ta’ 
tendenzi futuri u xogħol ta’ politika bil-quddiem, u dan se jkollu rwol importanti fl-istrateġija 
ta’ lħiq tal-proġett għal dawk li jfasslu l-politika u ċ-ċittadini.

Ir-repożitorju globali se jorganizza xogħol dwar tendenzi fuq perjodu twil prodotti fi ħdan id-
diversi istituzzjonijiet tal-UE u jagħmilhom disponibbli għall-pubbliku fiż-żmien xieraq. Dan 
huwa sforz f’konformità ma’ ġestjoni tal-għarfien aktar kosteffettiva mill-istituzzjonijiet u UE 
aktar trasparenti. Ir-repożitorju globali huwa mfassal wkoll biex jospita xogħlijiet ewlenin 
dwar tendenzi futuri prodotti minn ċentri oħra ta’ tbassir (pubbliċi u privati) li joperaw fi ħdan 
l-Istati Membri tal-UE fil-pajjiżi ta’ sħab strateġiċi. Dan se jkun miftuħ għal udjenza Ewropea 
li qed tbassar xogħol imwettaq, pereżempju, fl-Istati Uniti, ir-Russja, iċ-Ċina u l-Indja.

7. Bini tal-kapaċità

Kif se tiġi ġġustifikata tali sistema abbażi tal-finanzjament tagħha biex tassisti għall-iffurmar 
tal-iżvilupp tal-politika tal-UE fuq perjodu twil? Bi kliem sempliċi, billi tkun aktar konxja ta’ 
x’aktarx li jiġri fl-iżvilupp ta’ tendenzi fuq perjodu twil, imbagħad tkun aktar faċli għall-
istituzzjonijiet tal-UE li jkollhom kuxjenza kollettiva akbar dwar il-prijoritajiet emerġenti 
qabel l-aġenda ta’ politika. Dan isir dejjem aktar importanti fejn disponibbiltà skarsa ta’ fondi 
pubbliċi x’aktarx se tippredomina tal-anqas għall-bqija ta’ dan id-deċenju. Meta jitqies il-bini 
tal-kapaċità biex taġixxi dwar l-informazzjoni hekk kif issir disponibbli, għandhom jinstabu 
metodi li permezz tagħhom tista’ tiġi pprovduta informazzjoni rilevanti għal dawk li jfasslu 
politika fl-aktar mod leġibbli.

Ladarba tiġi implimentata sistema interistituzzjonali permanenti li teżamina t-tendenzi fuq 
perjodu twil, tkun tista’ twettaq inter alia l-kompiti li ġejjin biex tassisti f’teħid ta’ 
deċiżjonijiet aħjar fi ħdan l-Unjoni:
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= tippreżenta rapport dwar il-Presidenti li jmiss tal-istituzzjonijiet tal-UE dwar sfidi ta’ 
politika futuri fil-bidu ta’ kull ċiklu istituzzjonali ta’ ħames snin, billi tibni fuq l-
esperjenza, matul l-2014;

= tipprovdi kontribut regolari fl-istituzzjonijiet tal-UE biex trawwem il-ħsieb strateġiku fuq 
perjodu twil u medju, tiġbor u tanalizza informazzjoni minn istituzzjonijiet, imsieħba u 
partijiet interessati rilevanti, tippreżenta rapporti regolari li jkun jistgħu, pereżempju, 
janalizzaw l-impatt baġitarju possibbli tat-tendenzi osservati. “Rapport strateġiku dwar it-
tendenzi” annwali jista’ jagħti kontribut fit-tħejjija għad-dibattitu tal-Istati tal-Unjoni fil-
Parlament kull Settembru, li jidentifika u jivvaluta l-mudell li jinbidel tat-tendenzi fuq 
perjodu twil, u jistgħu jsiru kontributi speċifiċi lill-awtorità baġitarja fit-tħejjija tan-
negozjati tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) tal-UE għal wara l-2020.

= torganizza konferenza annwali dwar it-tendenzi globali fejn tali rapporti jiġu eżaminati u 
diskussi, biex tgħin trawwem u tkabbar il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-UE f’dan 
il-qasam. Barra minn hekk, tali avveniment għandu jiżviluppa wkoll rabtiet f’pajjiżi oħra li 
qegħdin iwettqu xogħol dwar tendenzi globali sabiex tibbenefika mill-għarfien espert 
tagħhom u wkoll billi tipprovdi l-għarfien espert tagħha lill-pajjiżi oħrajn sabiex jiffaċċjaw 
it-tendenzi u l-bidliet strateġiċi.

= tassisti dawn il-proċessi billi tibni u żżomm websajt miftuħa bħala repożitorju globali 
għall-informazzjoni u l-analiżi rilevanti kollha, b’aċċess wiesa’ għal dawk li jfasslu l-
politika u ċ-ċittadini, li jgħaqqad din il-websajt ma’ websajts oħra fuq tendenzi fuq perjodu 
twil madwar id-dinja.

L-organizzazzjoni u l-finanzjament ta’ tali sistema jistgħu jsiru l-aħjar abbażi ta’ ftehim dwar 
kooperazzjoni amministrattiva bejn l-erba’ istituzzjonijiet u korpi attwalment involuti – il-
Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna – li jrid 
jiġu konkluż sar-rebbiegħa 2014, b’kull istituzzjoni jew korp involuti jżommu u jipparteċipaw 
fis-sistema fuq bażi kontinwa, jipprovdu l-persunal u r-riżorsi finanzjarji meħtieġa permezz 
ta’ kull wieħed mill-baġits rispettivi tagħhom, b’mod newtrali fir-rigward tal-baġit.

Konklużjoni

Ir-rapporteur tagħkom jemmen li t-tip ta’ kollaborazzjoni li jirrappreżenta l-proċess tal-
ESPAS huwa ta’ importanza kbira u għandu jiġi appoġġat u mħeġġeġ mill-Parlament. Jekk l-
ESPAS tista’ tinstab u tiġi żviluppata fuq prinċipji solidi stabbiliti f’dan ir-rapport, mhux talli 
tippermettielna li naraw b’mod aktar regolari u b’mod aktar serju mudell fuq perjodu twil ta’ 
tendenzi globali, iżda ssaħħaħ b’mod kontinwu l-kapaċità tagħna li nidentifikaw kwistjonijiet 
ewlenin, iżżid il-kwalità tad-diskussjoni kollettiva tagħna dwar l-isfidi u l-għażliet politiċi li
niffaċċjaw, u fl-aħħar nett tgħinna nieħdu deċiżjonijiet aħjar aktar malajr fl-interessi taċ-
ċittadini.


