
Stqarrija Ministerjali magħmula mill-Prim Ministru l-Onor. Joseph Muscat dwar 
il-laqgħa informali tas-27 Kap ta’ Stat u Gvern tal-Unjoni Ewropea li nżammet nhar it-23 
ta’ Frar 2018 fi Brussell 
 
Nixtieq nagħti rendikont lil din il-Kamra dwar il-laqgħa informali tas-27 Kap ta’ Stat u Gvern 
tal-Unjoni Ewropea, magħrufa bħala ‘Leaders Agenda’, li saret nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Frar fi 
Brussell. 
 
Din ma kinitx laqgħa formali tal-Kunsill Ewropew iżda nħoss li f’din l-okkażjoni xorta 
għandha ssir stqarrija. 
 
Wieħed mill-punti ewlenin li bdew jiġu diskussi kienu l-prijoritajiet politiċi u l-livell ġenerali 
ta’ nefqa tal-qafas tal-Unjoni Ewropea għall-perjodu finanzjarju wara l-2020, x’aktarx l-aktar 
wieħed kumpless, l-aktar minħabba l-effett ta’ Brexit. 
 
Il-proċess huwa wieħed twil, u nbeda mill-Kummissjoni Ewropea bi proposti ġenerali 
min-naħa tagħha, għalkemm il-proposti konkreti qed nistennewhom f’Mejju. Id-diskussjoni 
serviet biex ikunu magħrufa aħjar il-pożizzjonijiet ġeneriċi tal-Istati Membri differenti dwar 
dan is-suġġett. Kif inhu ovvju f’negozjati bħal dawn, kull pajjiż jipprova jgħid mill-inqas, 
josserva lil pajjiżi oħra, u jara li jippożizzjona ruħu bl-aħjar mod. Malta qed tagħmel l-istess. 
 
Hemm diversi differenzi bejn l-Istati Membri, kif ukoll bejn l-istituzzjonijiet. Se nipprova 
nagħmel lista ta’ wħud mid-differenzi ewlenin.  
 
L-ewwel nett, hemm il-livell massimu tal-budget Ewropew. Hemm Stati Membri li għalihom 
hija problema politika kbira li jaqbżu t-threshold ta’ 1% tal-Prodott Gross Nazzjonali 
Ewropew. Min-naħa l-oħra, hemm oħrajn li bħal Kummissjoni Ewropea jargumentaw li hemm 
bżonn ta’ żieda biex tal-inqas il-budget ma jonqosx minħabba li r-Renju Unit mhux mistenni 
jibqa’ membru u għalhekk mhux ser jikkontribwixxi. 
 
It-tieni nett, hemm id-diskussjoni li jkun hemm f’kull negozjat dwar il-qafas baġitarju, jiġifieri 
bejn dawk li jridu jżommu l-focus fuq oqsma tradizzjonali bħall-agrikoltura u l-koeżjoni, u 
oħrajn li jridu li jitnaqqas dan il-budget biex minflok il-fondi jmorru lejn oqsma ġodda 
bħas- siġurtà, id-difiża u l-integrazzjoni. Hemm ukoll il-prijoritajiet assoċjati mal-kompettività 
bħar-riċerka u l-qasam diġitali. 
 
It-tielet nett, hemm differenzi dwar jekk l-Unjoni Ewropea għandhiex ikollha sors ta’ dħul 
awtonomu, f’forma ta’ tassazjoni li tieħu ħsieb hi. Din il-pożizzjoni dwar ‘Own Resources’ hija 
mbuttata ’l quddiem l-aktar mill-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew. 
 
Ir-raba’ nett, hemm differenzi dwar kemm għandhom idumu dawn in-negozjati 
bil-Kummissjoni u ħafna mill-Parlament iridu jgħaġġlu filwaqt li ħafna mill-Istati Membri 
fil-Kunsill iridu jimxu b’aktar kawtela u ma jridux jintrabtu f’dan l-istadju, anke għax jafu li 
dawn in-negozjati huma diffiċli. 
 
B’mod ġenerali, il-pożizzjoni ta’ Malta hija li l-livell ta’ kontribuzzjoni għandu jkun 
marbut mal-kunċett li l-proċess irid jifhem is-sensittività ta’ kull Stat Membru. Dan huwa dak 
li dejjem sar u li għandu jerġa’ jsir. Bl-istess mod, filwaqt li Malta taqbel mal-bżonn ta’ riformi, 
tifhem li dawn għandhom isiru b’mod gradwali. Fl-istess ħin il-politka ta’ koeżjoni għandha 
tibqa’ pilastru kruċjali tal-proġett Ewropew. Dan iżda jista’ jieħu forom ta’ strumenti ġodda li 



finalment jilħqu l-istess għan. Malta temmen li l-mod kif  l-Unjoni Ewropea għandha tiġi 
ffinanzjata għandu jibqa’ l-istess, filwaqt li għandu jittieħed iż-żmien kollu neċessarju biex 
jintlaħaq qbil fil-Kunsill Ewropew. L-importanti li jkollna riżultat tajjeb. 
 
Fl-aħħar snin Malta u l-ekonomija Maltija mxew ħafna ’l quddiem. Bil-kejl preżenti Ewropew, 
li jgħin l-aktar lil dawk il-pajjiżi li għadhom lura biex ilaħħqu, dan ikun ifisser li l-fondi għal 
Malta jonqsu anki għaliex b’dak maqbul fil-pakkett finanzjarju li għadda fl-2012 kien hemm 
qbil li Malta tkun ikklassifikata bħala li ma għadhiex tikkwalifika għall-ammont massimu ta’ 
fondi strutturali, iżda tiġi kklassifikata bħala pajjiż fi transizzjoni. Madanakollu, ejja ma 
ninfaxxawx rasna qabel ma naqsmuha. Nemmnu li għandna strateġija, argumenti  u proposti li 
ser iwasslu għall-aħjar riżultati. F’dan ir-rigward hu sinifikanti li bi Brexit id-diskussjoni hija 
waħda ferm aktar fuq qafas strutturali minn drabi oħra. 
 
Mhux ser ikun proċess faċli iżda konvint li se jirnexxielna nġibu l-aħjar riżultat. Ovvjament 
ikun aktar faċli jekk minflok ikun hemm min jogħrok idejh u juża ħinu mod ieħor, kulħadd 
jiġbed l-istess ħabel favur pajjiżna. 
 
Is-suġġett l-ieħor li ġie diskuss kien dak taċ-ċiklu istituzzjonali li jmiss. 
 
Il-Kapijiet ta’ Stat u Gvern irrikonoxxew il-pożizzjoni tal-maġġoranza fil-Parlament Ewropew 
hi li l-President li jmiss tal-Kummissjoni Ewropea għandu jkun il-kandidat ewlieni ta’ wieħed 
mill-gruppi politiċi. Min-naħa l-oħra, l-Istati Membri żammew mat-Trattat, jiġifieri l-punt li 
hija l-kompetenza tagħhom li jinnominaw persuna filwaqt li jagħtu kas ir-riżultat 
tal-elezzjonijiet Ewropej, liema persuna mbagħad trid tiġi approvata mill-Parlament Ewropew. 
 
Kien hemm qbil dwar il-kompożizzjoni ġdida tal-Parlament Ewropew, kif ukoll l-idea ta’ listi 
transnazzjonali li għandha tiġi diskussa għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta’ wara. 
 
Ta’ min jgħid li qabel din il-laqgħa informali, ħadna sehem f’konferenza internazzjonali ta’ 
livell għoli dwar is-Sahel. 
 


