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Madwar għoxrin pajjiż Ewropew m'għadhomx jissodisfaw il-kriterji tal-patt ta' 
stabilità u tkabbir. Uħud minn dawn għandhom defiċit ta' 'l fuq minn 10% tal-PGD, u 
oħrajn għandhom dejn pubbliku ta' 'l fuq minn 100%. Madwar l-Unjoni, il-
kollettivitajiet pubbliċi kollha se jkollhom iniedu pjanijiet ta' tifdil mingħajr preċedenti 
mit-Tieni Gwerra Dinjija 'l hawn. F'sitwazzjoni bħal din, kif se jkun possibbli li jiġu 
ffinanzjati l-politiki Ewropej li teħtieġ l-Unjoni, il-kompetenzi l-ġodda li jagħtiha t-
Trattat ta' Lisbona u l-ambizzjonijiet komuni tal-aġenda għall-2020?
Din is-sitwazzjoni ġdida għandha tipprovdilna l-opportunità li niftħu l-kwistjoni tar-
relazzjonijiet bejn il-baġits nazzjonali u l-baġit Ewropew, kwistjoni li qatt ma sar 
dibattitu dwarha qabel. Din in-nota għandha l-għan li tippreċiża xi fatti relatati 
magħha. 

I. L-iffriżar tal-baġit Komunitarju u l-konsegwenzi ta' dan
1. Il-finanzjament tal-politiki Ewropej jinsab f'qagħda kompromessa. Minħabba li

ma pprovdewx lill-Unjoni b'riżorsi proprji reali, kif previst fit-trattati Ewropej 
kollha, l-Istati Membri kkundannaw lilhom infushom illi jkunu l-uniċi 
finanzjaturi : huma l-baġits nazzjonali li jiffinanzjaw it-80% tal-baġit 
Ewropew. Din is-sistema, li hija minnha nnifisha anti-Komunitarja, tinċita 
b'mod evidenti lil kull Ministru tal-Finanzi li jesiġi l-''profitt ġust'' dovut għall-
ħlas tiegħu. Ir-riżultati huma: 25 sena wara, minkejja erba' trattati ġodda li 
żiedu b'mod konsiderevoli l-kompetenzi tal-Unjoni, u tliet rawdns ewlenin ta' 
tkabbir, li rduppjaw l-għadd ta' membri ''foqra'' tal-Unjoni, il-baġit 
Komunitarju għadu staġnat fil-1% tal-PGD, perċentwali li jammonta għal tliet 
kwarti tal-limitu ffissat fl-1988. Min-naħa tagħhom, il-Parlamenti nazzjonali 
qed isibu dejjem iktar diffikultajiet biex jifhmu għaliex għandhom iżidu t-taxxi 
tagħhom jew id-dejn tal-pajjiż biex jiffinanzjaw politiki li jiġu deċiżi 
band'oħra, mingħajr il-kunsens tagħhom.

2. Issa dan huwa mument meta l-Ewropa ma tistax tgħaddi b'inqas finanzjament. 
Bi qbil mat-Trattat ta' Lisbona qed jitwaqqaf servizz diplomatiku Ewropew, li 
se jitqiegħed taħt l-awtorità ta' Lady Ashton, bil-għan li jmexxi politika komuni 
: se jkun neċessarju ammont minimu ta' krediti ta' tħaddim u ta' krediti 
operattivi. It-trattat iżid ukoll il-kompetenzi tal-Unjoni fil-qasam tal-enerġija, 
tar-riċerka, tal-politika spazjali u tal-immigrazzjoni: mingħajr flus, dan kollu 
jista' jieqaf minn issa stess. Hemm ukoll fatturi iktar serji minn hekk : hemm ir-
riskju li programmi industrijali ewlenin essenzjali, li ġew deċiżi bosta snin ilu, 
bħan-netwerk ta' satelliti Galileo (il-GPS Ewropew) u ċ-ċentru dinji tar-riċerka 
dwar l-enerġija u l-fużjoni, ITER, jitwaqqfu minħabba nuqqas ta' finanzjamenti 
kumplimentari. L-ewwel verżjoni tal-''istrateġija 2020'' tipprevedi bosta 
programmi oħra ta' dan it-tip, f'isem it-tkabbir ambjentali u l-ekonomija tal-
għarfien.  

3. Madankollu, minkejja l-kriżi, il-gvernijiet isibu l-mezzi biex jiffinanzjaw il-
politiki ġodda deċiżi fil-livell Ewropew. L-aħħar Kunsill Ewropew iddeċieda li 
jalloka l-ammont enormi ta' EUR 2.4 miljuni fis-sena, sa mill-2010, biex jgħin 
lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-ġlieda kontra l-emissjoni ta' gassijiet b'effett ta' 
serra. Din is-somma se tinġabar permezz ta' kontribuzzjoni min-naħa ta' kull 
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Stat Membru, skont skema ta' tqassim ad hoc, li se tkun differenti mill-iskema 
Komunitarja abitwali. Bl-istess mod, l-għajnuna lill-Greċja se tiġi ffinanzjata 
b'self mogħti minn ċerti Stati, mingħajr ma jintuża l-baġit Komunitarju u 
mingħajr l-għajnuna ta' istituzzjoni finanzjarja Komunitarja bħall-BEI.

4. B'dan wieħed għandu jifhem: peress li huwa xorta ċ-ċittadin li jħallas it-taxxi li 
se jkollu jħallas, jew jiggarantixxi, għalfejn għandu jintuża l-baġit tal-Unjoni? 
Jeżisti mezz sempliċi ħafna biex jiġi evitat l-użu tal-baġits nazzjonali, u 
dan huwa li l-Ewropa tingħata riżorsi proprji ġodda. Dwar dan is-suġġett, 
li għal żmien twil kien tabu, ir-riżoluzzjoni adottata fid-29 ta' Marzu 2007 mill-
Parlament Ewropew tat l-ewwel rendikont. Minn dak iż-żmien, il-protezzjoni 
ambjentali u l-prevenzjoni tal-kriżijiet finanzjarji taw lok għal emulazzjoni 
reali fl-immaġinazzjoni fiskali. Kien hemm però limitu komuni għal dawn ir-
riflessjonijiet kollha: dawn ir-riżorsi huma maħsuba biex jiffinanzjaw kultant 
il-baġit nazzjonali, u kultant fond dinji ipotetiku, iżda qatt mhuma maħsuba 
għall-finanzjament tal-baġit Komunitarju, li għadu l-uniku punt fejn għad 
hemm nuqqas kbir fil-livell tad-dibattitu politiku Ewropew. 

5. Deċiżjoni f'dan ir-rigward għandha tittieħed mill-gvernijiet. Jekk jippreferu 
jeliminaw kwalunkwe nefqa jew taxxa ġdida fl-istrateġija tagħhom għall-
irkupru mill-kriżi, l-Unjoni se jkollha bilfors timxi ma din id-deċiżjoni. Iżda 
jekk iqisu li jeħtieġ li jitnedew inizjattivi baġitarji ġodda, imbagħad l-Unjoni 
jkollha tkun waħda mill-partijiet benefiċjarji.

6. Għaliex wieħed jispiċċa biex jinsa l-essenzjali. Kullimkien, il-baġit huma l-
istrument reali ta' kejl tal-ispirtu ta' solidarjetà. U l-baġit Ewropew ikejjel ukoll 
il-fiduċja tal-parteċipanti fl-avventura komuni, ir-rieda komuni fi ħdan il-
familja. It-tqegħid ta' limitu fuq il-baġit proprju ifisser tqegħid ta' limitu 
fuq il-fiduċja fl-Ewropa, u b'hekk il-ħolqien ta' ostaklu għas-solidarjetà 
bejn l-Ewropej. Il-kontroversji twal dwar il-prinċipju ta' għajnuna lill-Greċja, 
sfortunatament, huma turija ċara ta' dan.

II. L-interess ta' approċċ komuni Ewropew tal-baġits nazzjonali: il-''profitti 
tal-Ewropa''

7. Id-dimensjoni Ewropea tista' tgħin lill-Istati Membri biex jegħlbu l-kriżi u 
jibbilanċjaw il-finanzi tagħhom u jiksbu l-ikbar effikaċja minn tali finanzi. 
Fl-aħħar mill-aħħar, din hija sempliċement l-applikazzjoni tal-prinċipju tas-
sussidjarjetà fil-qasam finanzjarju. Kull darba li l-Unjoni teżerċita kompetenza 
minflok u f'isem Stat Membru, mhux biss dan għandu jsir mingħajr spejjeż 
fiskali ġodda għaċ-ċittadini, iżda dan għandu wkoll jippermetti li jitnaqqsu l-
ispejjeż totali, jekk ma jkunx hemm varjanti oħra. Huwa eżattament dak li 
jagħmlu l-gruppi industrijali l-kbar: jingħaqdu s-servizzi komuni biex isir 
profitt mill-ekonomiji tal-iskala. 

8. B'hekk, hemm żewġ modi kif jitfassal servizz ġdid ta' azzjoni esterna tal-
Unjoni. Bejn soluzzjonijiet li jvarjaw mit-tfassil tat-28 netwerk diplomatiku 
sal-fużjoni tas-27 netwerk nazzjonali eżistenti fi ħdan servizz Ewropew 
unifikat, il-varjetà ta' soluzzjonijiet intermedjarji hija wiesgħa: huma 
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kompresibbli li jiġu rappreżentati l-Istati Membri kollha f'Washington jew 
f'Pekin, iżda l-preżenza fil-Botswana ta' 4 ambaxxati ta' pajjiżi Ewropej, 
minbarra dik tal-Unjoni, tfisser li hemm mill-inqas 3 żejda. Dan huwa wkoll il-
każ għas-servizzi konsulari, meta jitqies li l-ftehimiet ta' Schengen u t-trattati 
Ewropej jistipulaw il-prinċipju tal-kooperazzjoni konsulari mingħajr limiti bejn 
l-Istati Membri. 

9. Billi jkunu relattivament dgħajfa fil-qasam tas-servizzi diplomatiċi u konsulari, 
l-ekonomiji jistgħu jkunu ħafna b'saħħithom f'oqsma oħra. Kemm minħabba 
trasferiment ta' kompetenzi tal-istess tip lejn Brussell, jew inkella 
sempliċement permezz tal-paragun sistematiku tal-azzjonijiet reċiproċi bl-għan 
li jiġu evitati impjiegi doppji. Għalhekk, fil-qasam tar-riċerka, l-Unjoni kull 
sena talloka somom sostanzjali - madwar EUR 8 miljuni - għal programm ta' 
qafas. Iżda ma dan għandhom jingħaddu spejjeż nazzjonali, li l-parti l-kbira 
tagħhom jiġu deċiżi mingħajr ma jitqies xi jkunu qed jagħmlu l-ġara, u b'hekk 
ikun hemm irduppjar u kompetizzjonijiet inutli. Dan jgħodd ukoll għall-
għajnuna għall-iżvilupp: iż-żieda fil-baġits nazzjonali twassal għal somma 
għaxar darbiet ikbar mill-baġit Komunitarju, li huwa stess huwa rduppjat bil-
baġit intergovernattiv tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp. Fir-realtà, ir-
rappreżentanti tal-Istati Membri u dawk tad-diversi servizzi kompetenti tal-
Kummissjoni jinjoraw lil xulxin u jikkompetu ma' xulxin, bi żvantaġġ għall-
ġestjoni soda u, ferm iktar, għad-diplomazija. Iż-żminijiet diffiċli attwali 
m'għadhomx jippermettu dan it-tip ta' ħela.

10. Il-qasam tabu tad-difiża jinsab f'sitwazzjoni saħansitra agħar. Ir-riskji tal-
impjieg doppju bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO, li spiss jissemmew minn 
sħabna l-Amerikani, jidhru tad-daħk meta mqabbla mal-irduppjar multiplu li 
jeżisti fil-forzi nazzjonali tagħna. Is-27 armata tagħna jikkostitwixxu total ta' 2 
miljun persuna bl-uniformi. Inqas minn 5% minnhom huma kapaċi jwettqu 
''azzjoni ta' intensità kbira'', kif huwa msejjaħ il-ġlied f'termini modesti. Kif 
tista' tiġi ġustifikata, fl-2010, din il-varjetà ta' mezzi mħallta, kultant moderni, 
spiss antiki u dejjem inutli li l-ispiża tagħhom hija sproporzjonata meta 
mqabbla mal-effikaċja potenzjali li, mill-banda l-oħra, qatt ma tista' titkejjel? 
Is-sitwazzjoni fl-Afganistan tipprovdi stampa krudili reali tal-kapaċitajiet 
militari mqabbla tal-membri kollha tan-NATO.

11. Il-gwerra l-bierda ntemmet għoxrin sena ilu. Aħna approfittajna biss 
parzjalment mill-''benefiċċji tal-paċi''. Fuq din in-naħa tal-Atlantiku, hemm 
nuqqas ta' ''benefiċċji tal-Ewropa''. Il-kriżi tal-baġits nazzjonali kollha tagħna, 
li bħalha konna għadna qatt ma rajna, tipprovdi opportunità unika biex fl-aħħar 
nagħmlu dak li jgħidilna s-sens kommun, u dak li qed tistenni l-opinjoni 
pubblika tagħna (l-istħarriġ juri li l-qsim ta' mezzi ta' difiża komuni huwa 
mixtieq kullimkien fl-Ewropa) u dak li jissuġġerixxu l-militari nnifishom, li
tkissru għal dawn l-aħħar għoxrin sena jipprovaw jissodisfaw l-esiġenzi tal-
kooperazzjoni internazzjonali: il-qsim tar-rwoli, man-NATO u bejn l-Ewropej, 
għad-difiża tal-Ewropa fid-dinja tal-lum. Hija biss kooperazzjoni Ewropea reali 
li tista' tippermettilna nfaddlu ammont sostanzjali ta' flus fuq id-difiża mingħajr 
ma nipperikolaw is-sigurtà tagħna.

III. Il-kumplessità kbira tal-finanzjament tal-politiki Ewropej
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12. Kuntrarjament għal dak li wieħed jista' jaħseb, il-baġit tal-Unjoni mhuwiex l-
uniku strument li jippermetti l-finanzjament tal-politiki Ewropej u, iktar minn 
hekk, l-azzjonijiet marbuta ma' objettivi komuni Ewropej. Fil-fatt, hemm 7 
kategoriji ta' sorsi, li kull waħda minnhom għandha regoli differenti.

13. Il-baġit Ewropew innifsu. Minn meta ġie implimentat it-Trattat ta' Lisbona, il-
baġit jiġi adottat bi ftehim bejn il-Kunsill u l-Parlament skont proċedura 
partikolari ta' kodeċiżjoni. Fl-2010, il-baġit jammonta għal EUR 123 miljun. 
Mill-1988, il-baġit annwali jiddaħħal f'qafas multiannwali b'limiti għall-
ispejjeż f'5 kategoriji. Il-qafas attwali jikkonċerna l-perjodu 2007-2013 u 
għandu jkun soġġett għal reviżjoni ta' nofs it-terminu fl-2010.

14. L-EDF, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, jiffinanzja l-għajnuna lill-pajjiżi tal-
AKP. Dan huwa fond interstatali, iżda huwa ġestit b'kontroll politiku stress 
min-naħa tal-Parlament Ewropew. Kulħadd jaqbel li fl-aħħar mill-aħħar, dan 
għandu jingħaqad mal-baġit Komunitarju, iżda kull presidenza rotanti 
suċċessiva taqta' qalbha malajr: l-iskema ta' tqassim tal-finanzjament bejn l-
Istati Membri hija differenti mill-iskema Komunitarja, u r-rinegozjar tagħha 
jista' biss jitqies fil-kuntest ta' riformulazzjoni globali tal-finanzi Ewropej.

15. Il-gvernijiet qed iqisu l-użu mill-ġdid ta' dan it-tip ta' formula: għamlu użu 
minnha, kważi sigrietament, matul il-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2010, biex 
jiffinanzjaw l-għajnuna mwegħda mill-UE lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw għall-
ġlieda kontra l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra. Iżda kuntrarjament 
għall-EDF, għalissa dan għadu mhuwiex fond mgħammar bi statut, b'regoli ta' 
tħaddim u b'kontroll demokratiku. Il-gvernijiet laħqu sempliċement ftehmu 
dwar il-prinċipju u l-ammont tal-għajnuna, u dwar it-tqassim tal-għajnuna bejn 
l-Istati Membri, mingħajr ma jsir użu mill-baġit Komunitarju. 

16. Il-kontribuzzjonijiet uffiċjali tal-Istati Membri għall-finanzjament ta' politiki 
jew istituzzjonijiet Ewropej. Din hija taqsima pjuttost vasta u eteroġenja. Fiha 
nsibu:
- Il-kofinanzjamenti nazzjonali tal-programmi Komunitarji li jirrikjedu 

finanzjament: b'mod partikolari fondi strutturali, politika tal-koeżjoni, 
programm ta' qafas għar-riċerka.

- Il-finanzjamenti nazzjonali tal-programmi Komunitarji jew 
ikkompletati permezz tagħhom: il-finanzjamenti tal-programmi spazjali 
tal-ESA, dawk tal-operat tal-parti l-kbira tal-aġenziji Ewropej huma 
xhieda ta' dan.

- L-ispejjeż impenjati mill-Istati għal azzjonijiet paralleli ma' dawk tal-
Unjoni huma varjanti ta' din il-kategorija: huwa l-każ għall-
operazzjonijiet ta' żamma tal-paċi, li l-ispejjeż ċivili tagħhom jitħallsu 
permezz tal-baġit Ewropew, skont il-proċeduri adegwati, filwaqt li kull 
Stat jibqa' responsabbli mill-ispejjeż militari operattivi. Wieħed għandu 
jinnota li l-Istati li jaċċettaw li jipparteċipaw f'operazzjonijiet bħal 
dawn iħallsu darbtejn (fuq il-baġit nazzjonali tagħhom u bil-
parteċipazzjoni tagħhom għall-baġit Komunitarju), u ma' dan 
għandhom jitqiesu l-imwiet ta' persuni fuq il-post: dan huwa qasam fejn 
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għad hemm marġni għal progress fis-solidarjetà Komunitarja.
17. L-ispejjeż nazzjonali li jikkontribwixxu għall-ilħiq ta' objettivi komuni Ewropej.

Din hija mingħajr l-ebda dubju l-iktar kategorija importanti f'termini ta' daqs, 
iżda wkoll l-iktar waħda li toħloq diffikultajiet biex wieħed jiddefinixxiha 
b'mod preċiż. Bit-termini ''objettivi komuni Ewropej'', wieħed għandu jifhem l-
oqsma li fihom il-kompetenza ġuridika u finanzjarja hija essenzjalment 
nazzjonali, iżda li fir-rigward tagħhom, l-Istati Membri jiffissaw l-istess 
objettivi: l-Istrateġija ta' Lisbona, il-pjan tal-enerġija u l-klima u l-istrateġija 
għas-sigurtà tal-Unjoni huma l-aħjar eżempji ta' dawn l-oqsma. 

18. L-identifikazzjoni u l-evalwazzjoni ta' dawn l-ispejjeż hija importanti ħafna 
għal żewġ raġunijiet. Minn banda, meta jitqiesu d-diffikultajiet enormi biex 
jiżdied il-baġit Ewropew, dan huwa l-uniku mezz biex jiġi żgurat li dawn l-
objettivi ewlenin jiġu finanzjati; mill-banda l-oħra, l-użu xieraq ta' dawn il-
fondi joħloq ħtieġa għal kontroll demokratiku, u għalhekk għal koordinazzjoni 
bejn il-parlamenti nazzjonali, li huma l-proprjetarji tal-fondi, u l-Parlament 
Ewropew, li huwa inkarigat li jiżgura l-ilħiq tal-objettivi.   

19. L-ispejjeż impenjati mill-Istati Membri għall-benefiċċju taċ-ċittadini tal-Unjoni 
li jridu japprofittaw mis-servizzi pubbliċi tagħhom.
Din il-problema totalment ġdida qatt ma tat lok għal eżami f'kuntest 
Komunitarju. Madankollu, ħames snin ilu, is-sentenza Watts tal-Qorti tal-
Ġustizzja kellha r-rwol fundamentali: il-Qorti obbligat lill-N.H.S. (National 
Health Service) Britannika illi tħallas lil sptar Franċiż l-ispejjeż kirurġiċi 
marbuta mat-trattament ta' ċittadina Britannika li ma setgħetx tingħata 
trattament adegwat f'pajjiżha. Din il-validazzjoni ġurisdizzjonali tad-''dritt 
għat-turiżmu sanitarju'' għandha tant importanza li Spanja, li s-servizzi tal-
isptarijiet tagħha huma partikolarment apprezzati mill-ġara tagħha, opponiet l-
abbozz ta' direttiva maħsuba biex dan id-dritt jiġi applikat. Iżda l-problema ma 
tistax tibqa' tiġi evitata. Speċjalment minħabba li din mhijiex limitata biss 
għall-qasam tas-saħħa: billi l-liġi Komunitarja mbagħad telimina l-
kundizzjonijiet marbuta mal-ġustifikazzjoni ta' riżorsi finanzjarji min-naħa ta' 
ċittadin Ewropew biex dan ikun jista' jissoġġorna f'pajjiż ieħor tal-Unjoni, il-
qsim tal-ispejjeż marbuta mal-għajnuna soċjali għandu jiġi nnegozjat bejn l-
Istati, bilateralment, multilateralment jew fil-livell Komunitarju. M'hemmx 
dubju li se jkun jeħtieġ xi tip ta' kamra ta' kumpens. Jaqbel li ssir riflessjoni u 
jintlaħaq ftehim f'dan ir-rigward qabel ma jiżdied b'mod insostenibbli l-għadd 
ta' każijiet li jridu jiġu trattati.

20. Is-self tal-BEI li jiffinanzja proġetti Komunitarji, spiss flimkien ma' fondi 
Ewropej. Il-BEI, li huwa istituzzjoni oriġinali maħluqa bit-Trattat ta' Ruma 
iżda li l-azzjonarji tagħha huma biss l-Istati Membri,  jikkostitwixxi finanzjatur 
kbir tal-investimenti deċiżi fi Brussell. Ir-rwol tiegħu jista' biss jikber f'perjodu 
ta' kriżi baġitarja.

21. Issa teżisti kategorija ta' self, li ċerti Stati Membri jagħmlu lil Stati Membri 
oħra li jkunu jinsabu f'sitwazzjoni finanzjarja diffiċli. It-trattat stabbilixxa 
mekkaniżmu ta' għajnuna tal-Unjoni lill-Istati li jinsabu f'diffikultà 
eċċezzjonali (Artikolu 122). Wara l-kriżi Griega, issa hemm il-possibilità ta' 
self pubbliku mogħti minn ċerti gvernijiet, saħansitra lil pajjiż fiż-żona tal-
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euro, bi skema ta' qsim ad hoc. Huwa l-parlamenti nazzjonali li jridu 
jivvalidaw id-deċiżjoni f'termini ġuridiċi u politiċi iżda, peress li din tkun 
marbuta mas-solidarjetà Ewropea u mat-tħaddim taż-żona tal-euro, l-intervent 
tagħhom ma jistax ikun separat minn dak tal-Parlament Ewropew. Dan huwa 
qasam ġdid ieħor għall-kooperazzjoni interparlamentari.

IV. L-istrument tal-koordinazzjoni: il-konferenza interparlamentari
22. Fil-qasam baġitarju, l-iktar prassi parlamentari mifruxa fiż-żona tal-euro toħloq 

distinzjoni bejn id-dibattitu ta' orjentament, li normalment isir fir-rebbiegħa, u 
l-votazzjoni nnifisha, li ssir fil-ħarifa.

23. Għaliex ma nistidnux lill-parlamenti nazzjonali biex jorganizzaw dibattitu 
komuni qabel ma jsir id-dibattitu ta' orjentament ta' kull wieħed minnhom?  
Dan id-dibattitu komuni għandu jsir b'vidjokonferenza: b'hekk kulħadd iħossu 
iktar komdu, u dan jippermetti ċaqliq faċilitat tal-istampa nazzjonali. 
Is-sempliċi fatt li jsir dan id-dibattitu joħloq tliet vantaġġi.

- Id-dibattitu għandu jkun ibbażat fuq ipoteżijiet ekonomiċi komuni: il-
previżjonijiet fir-rigward tal-PGD, tar-rati tal-interessi, tal-valur tal-
euro, tal-prezz taż-żejt, eċċ. għandhom ikunu identiċi. B'hekk isir 
progress sinifikanti, meta mqabbel mal-prassi attwali, fejn kull Stat 
jagħżel il-previżjonijiet li jiffaċilitaw l-għażliet tiegħu. 

- Il-ftuħ ta' dibattitu nazzjonali dwar l-orjentamenti baġitarji permezz tal-
kunsiderazzjoni tad-dimensjoni Ewropea u tl-perspettivi ta' kull wieħes 
mis-sħab jipprovdi protezzjoni  sinifikanti kontra t-tentazzjoni illi 
kulħadd jaħseb fl-interessi tiegħu biss. 

- Fl-aħħarnett, dan kollu joħloq opportunità evidenti li jsir bilanċ u li 
jsiru paraguni reċiproċi dwar il-mod kif kull Stat iwettaq l-impenji 
Ewropej tiegħu, kemm jekk dawn ikunu relatati mall-Patt ta' Stabilità u 
Tkabbir kif ukoll jekk ikunu politiki marbuta mal-Istrateġija 2020, 
pereżempju. U dan kollu jseħħ mingħajr l-ebda sanzjoni jew 
inkoraġġament ħlief dak ipprovdut mill-ġudizzju reċiproku.

24. Wieħed għandu jfakkar li l-użu ta' paraguni nazzjonali bħal dawn kien fil-qalba 
tal-eks Strateġija ta' Lisbona. Iżda l-gvernijiet opponew il-pubblikazzjoni -
għajr kunfidenzjali - tal-prestazzjonijiet individwali, li ma kinux ikunu ta' ġid 
għad-dinjità ta' ċerti Stati. Dan il-paragun huwa però biċċa għodda essenzjali. 
Il-mobilizzazzjoni tal-parlamenti nazzjonali tikkostitwixxi garanzija ikbar ta' 
tixrid iktar mifrux fil-midja u fl-opinjoni pubblika. 

25. Dan it-tip ta' dibattitu jkun l-ewwel pass lejn titjib fil-qsim tal-finanzjamenti 
tal-politiki Ewropej bejn il-baġit Komunitarju, il-baġits nazzjonali u l-
finanzjamenti bħal dawk ipprovduti mill-BEI. 
Fl-istess ħin, din tkun opportunità biex jitqies it-twaqqif ta' kontroll 
demokratiku reali tal-azzjonijiet kofinanzjati. 

26. Ħa nqisu każ konkret. L-Unjoni tintervjeni f'operazzjoni ta' żamma tal-paċi. 
Bis-saħħa tas-setgħat mogħtija lilha mit-Trattat ta' Lisbona, ir-Rappreżentant 
Għoli tikkoordina l-azzjoni tal-forzi militari, imħallsa permezz tal-għajnuna 
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tal-Istati volontarji, tal-mezzi ta' kooperazzjoni tal-Istati Membri u tad-diversi 
servizzi tal-Kummissjoni kkonċernati. F'każ ta' bżonn, hija tista' tissospendi n-
negozjati dwar l-għajnuna u saħansitra n-negozjati kummerċjali mibdija mill-
Kummissjoni ma' waħda mill-partijiet involuti fil-kunflitt. L-intervent tal-
Unjoni issa jista' jkun globali. Għalhekk għandha tkun ikkontrollata u 
ġġudikata bħala tali. Fl-istat attwali, la l-parlamenti nazzjonali u lanqas il-
Parlament Ewropew ma jistgħu jagħmlu dan: kulħadd huwa limitat għall-
viżjoni tal-użu tal-krediti tiegħu stess.

27. Eżempju ieħor huwa l-fatt li ż-żieda fid-diżastri naturali wasslet lill-
Kummissjoni biex teżamina l-possibilità ta' ħolqien ta' forza Ewropea ta' 
protezzjoni ċivili. Il-Kummissjoni qed taħdem fuq din il-possibilità. Hemm 
ukoll se jkun hemm taħlita ta' mezzi nazzjonali u Komunitarji: min se 
jikkontrolla xiex? 

28. Jekk xi Stati jniedu kooperazzjoni fir-rigward ta' Stati oħra, ikun xi jkun il-
qasam ikkonċernat, għandu jkun hemm konverġenza bejn il-kontroll tal-
parlamenti nazzjonali u l-viżjoni Komunitarja. 

V. Lejn konferenza finanzjarja Ewropea 
29. L-emerġenza ta' wara l-kriżi se twassal naturalment għat-teħid ta' għadd ta' 

inizjattivi prammatiċi, mingħajr ma jsir l-ewwel negozjar globali. Iżda dan in-
negozjar malajr se jkun neċessarju, biex ma tinħoloqx sitwazzjoni ta' taħwid ta' 
fondi, mekkaniżmi, ftehimiet parzjali u skemi ta' tqassim li ma jkunux jistgħu 
jiġu ġestiti mill-awturi tagħhom u, ovvjament, lanqas ma jkunu jistgħu jiġu 
soġġetti għal kontroll politiku jew mill-midja.

30. L-għoti ta' statut finanzjarju lill-Unjoni se jeħtieġ negozjati twal, kumplessi u 
ta' diffikultà politika kbira. Iżda, mill-esperjenza, nafu x'inhu l-metodu li 
jippermetti ġestjoni tal-kumplessità fil-kuntest Ewropew: il-formula tal-
konvenzjoni, jiġifieri t-tlaqqigħ tar-rappreżentanti tal-gvernijiet u tal-
parlamenti nazzjonali ma' dawk tal-istituzzjonijiet Komunitarji.

31. L-aħħar Presidenza Belġjana kienet ħadet l-inizjattiva li tlaqqa' l-Konvenzjoni 
għall-Ġejjieni tal-Ewropa, li kienet adottat il-mandat tagħha: dan il-proċess ħa 
kważi għaxar snin, iżda issa l-Unjoni għandha l-istituzzjonijiet il-ġodda tagħha. 
Il-Presidenza Belġjana li jmiss tista' tlaqqa' konferenza finanzjarja 
Ewropea, b'għamla simili. Il-missjoni ta' din il-konferenza jkun li tipproponi 
ftehim politiku ġenerali dwar it-tqassim tar-rwoli bejn il-baġits nazzjonali u 
dak Komunitarju fir-rigward tal-finanzjament tal-politiki Ewropej, tal-iskema 
tar-riżorsi baġitarji tal-Unjoni u tal-kontroll demokratiku ta' dan kollu.


