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QED TURI XI SSARRAF
EDWARD SCICLUNA /Ministru għall-Finanzi

I

l-ġimgħa li għaddiet,
għat-tieni darba taħt ilPresidenza Maltija għallUnjoni Ewropea, kellna llaqgħa tal-Kunsill Ekonomiku u Monetarju, li hu magħruf bħala l-ECOFIN. Dak li
għamilna f’din it-tieni laqgħa huwa importanti ħafna
għal pajjiżna għax urejna
żewġ affarijiet.
L-ewwel nett f’din il-laqgħa wrejna li dawk kollha li
kienu qegħdin jaħsbu li
Malta, għal xi raġuni jew
oħra, anke ﬁd-dawl ta’ kif irreġim ta’ taxxa tagħna
qiegħed jiġi kritikat ﬁl-midja, speċjalment ﬁl-Ġermanja
u anke pajjiżi oħrajn, li Malta m’għandha ebda interess

Waqt il-laqgħa tal-Kunsill Ekonomiku u Monetarju fejn pajjiżna wera li hu ddixxiplinat

li tkarkar saqajha meta niġu
biex nilleġislaw fuq it-taxxa.
Għall-kuntrarju,
aħna
wrejna li pajjiżna huwa
ddixxiplinat. Sakemm aħna
nikkoperaw u ħaddieħor
jikkopera magħna u li ħadd
ma jipprova jieħu vantaġġ
minn dawn il-kwistjonijiet,
aħna lesti napprovaw tibdiliet ﬁl-leġislazzjoni u
ngħollu l-istandards madwar
l-Unjoni Ewropea inkluż
Malta.
B’dak li rnexxielna nagħmlu f’din il-laqgħa tal-ECOFIN kulħadd ħa sorpriża. U
din, minnha nniﬁsha, hija
importanti ħafna.
It-tieni ħaġa li wrejna hija
l-kapaċità ta’ Malta, pajjiż

żgħir u li laqqa’ pajjiżi kbar
għal ftehim, minkejja l-fatt li
dawn ma kinux qegħdin
jidhru li se jaslu għal ftehim.
Iżda bil-kelma t-tajba wasalna biex jinstab kompromess,
u wassalnihom ﬁt-triq it-tajba biex jifthiemu bejniethom. Dan wassal biex isir
it-tibdil meħtieġ ﬁt-test talliġi tad-direttiva biex imbagħad ikun hemm qbil
fuqha.
Għal dan nixtieq nirringrazzja lit-tim tiegħi li ħadem tajjeb ħafna. Kien grazzi għalihom li rnexxielna
nressqu lil Franza u r-Renju
Unit lejn it-triq tan-nofs u
naslu fuq parti mill-ftehim li
jirrigwarda t-taxxa fuq

il-banek.
Bl-istess mod, ikkonvinċejna lill-Olanda li xtaqet li
jkollha tmien snin ċans sakemm iddaħħal din il-leġislazzjoni li mbagħad ittalba niżlet għal erba’ snin.
Dan sar wara li ndunajna li
pajjiżi l-oħra mhux qed
jaċċettaw li pajjiż jieħu dan
il-vantaġġ uniku li jimplimenta l-liġi għal dak it-tul
ta’ żmien.
Biex wasalna għal dan ilqbil, allura kellna nikkonvinċu lill-kumplament talkunsill, jiġiﬁeri sitta u
għoxrin pajjiż u biex lillOlanda nagħtuhom sena, u
f’każi partikolari anke sentejn, biex tidaħħal din il-

leġislazzjoni.
Ma kinitx faċli, għax ħadd
ma xtaq, imma aċċettawha u
l-Olanda kellha tniżżel l-aspettativa tagħha u taċċetta
din l-estensjoni iqsar minn
dik li kellhom f’moħħhom.
Il-fatt li Malta rnexxielha
tagħmel dawn iż-żewġ affarijiet importanti hija xi
ħaġa li ġabet l-ammirazzjoni
tal-pajjiżi l-oħra kollha talKunsill u dan intqal b’mod
pubbliku waqt il-laqgħa.
It-tieni ﬁle li kellna kien
delikat ukoll. Issa qegħdin
nagħmlu liġijiet ﬂ-Unjoni
Ewropea li jkunu aktar restrittivi fuq kumpaniji biex
jieħdu xi vantaġġ ta’ taxxa
minn pajjiż kontra l-ieħor.
Issa, ma rridux li dawn ilkumpaniji jitilqu mill-Ewropa u jmorru f’pajjiżi barra
mill-Unjoni Ewropea u
jieħdu dan il-vantaġġ. Allura sa nagħmlu eżerċizzju, li
se naraw li l-ebda ġurisdizzjoni ma tipprova tieħu
vantaġġ billi jkollha jew tbaxxi l-istandards iktar ‘l isfel
minn dawk li hemm ﬂ-Unjoni Ewropea. Dawk il-pajjiżi
li jagħmlu hekk, jew li ma
jikkoperawx
mal-Unjoni
Ewropea jiġu black listed u
lkoll nafu li ħadd ma jrid
jitlef ir-reputazzjoni ta’ pajjiżu.
Hemm ’l fuq minn disgħin
pajjiż li ġew magħżulin biex
jikkolaboraw
mal-Unjoni
Ewropea u jibdew jiddiskutu mal-esperti tal-Unjoni
Ewropea bil-għan li ma
jiġux black listed għax jilħqu
l-istandards Ewropej.
Nistgħu ngħidu li Malta
għandha biex tkun kburija
bix-xogħol li għaddej bħalissa matul il-Presidenza
għax verament qed turi xi
ssarraf.

Il-bloggers kattivi u ħamalli fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista
Sur Editur,
Minn dejjem u kemm-il darba talPN jippretenduha u jilagħbuha li
huma “nies tar-ruħ”, kif iħobb
isejħilhom l-Avukat Joseph Micallef
Stafrace ﬂ-artikli tiegħu imprezzabbli ﬁ It-TORĊA. Iżda kif jaf kull
Malti u Għawdxi hu fuq in-naħa
tagħhom, speċjalment dawn iżżminijiet, li jeżistu bloggers kattivi.
Din il-verità kulħadd jafha u żgur
ma jmeriha ħadd.
Il-qlajjiet, malafami, gideb u qerq
ma waqfux matul dawn l-aħħar
erba’ snin ta’ tmexxija Laburista, u
magħhom it-tixwix f’Malta u lil
hinn minnha. Dan l-aħħar sa waslu
deffsu t-tfal tal-maħbub Prim Ministru Joseph Muscat u anke xtaqulu

l-mewt! Fejn jonqsok tasal!
Hekk dejjem jagħmlu tal-PN u lforċini tagħhom misħutin, kull meta
ﬁl-gvern ikun hemm il-Partit Laburista.
Tassew li d-deputati u l-mexxejja
tal-PL jissaportuhom u ħaqqhom
kull inkuraġġiment, għax dawk li
jilgħabuha, mill-ġdid, kif isejħilhom
Dr Micallef Stafrace “in-nies talKnisja” ma waqfux joħorġu ħdura u
mibegħda u jgħawġu l-fatti u jgħidu
nofs veritajiet matul dawn l-erba’
snin ta’ leġiżlatura Laburista.
Għamlu hekk anke ﬁ żmien ilPerit Dom Mintoff saħansitra sa
għajtu: ’Sallbu, Sallbu’! Dawn in“nies tal-Knisja”!
Minkejja dan kollu, kemm-il

darba ż-żejt tela’ f’wiċċ l-ilma b’każi
bħal dawk tal-falliment li għamlu
tal-PN tal-Enemalta, il-waver li taw
fuq l-Isptar Mater Dei, il-każ ﬁl-Qorti t’Għawdex tar-raġel tal-eks Ministru Giovanna Debono u dan l-aħħar
il-kobbla mħabbla li ﬁha nqabad ilPerit Toni Bezzina fejn jidħol l-ambjent li hu suppost ħafna għal qalbu!
Mhux biżżejjed meta kienu ﬁlgvern tal-Partit Nazzjonalista għalqu elf għajn fejn jidħol l-ambjent
kemm qrib il-baħar u dak rurali bilbini mostruż li ħallew isir, issa wkoll
mill-Oppożizzjoni, bħal dan il-Perit
li ried jirrovina l-ambjent taħt l-Imdina.
Iżda huma msieken ta’ “ﬁgli

prediletti di Paolo”, din ukoll ta’ Dr
Joseph Micallef Stafrace, issa ħarqithom qalbhom għall-art ODZ, qabel kienu għomja u magħhom xi
għaqdiet. Fi żmien il-PN ﬁl-gvern
kienu muti!
Hekk jagħmlu jekk Alla ħares qatt
jerġgħu jkunu ﬁl-gvern. Mill-għada
stess tar-rebħa, jpattuha tas-snin li
jkunu għamlu ﬂ-Oppożizzjoni.
Għalhekk iridu t-tmexxija tal-pajjiż
biex ikomplu fejn ħallew ﬂ-2013,
meta l-poplu qallhom daqshekk u
kif se jerġa’ jgħidilhom ﬂ-Elezzjoni
Ġenerali li ġejja li huma mlebilbin li
jirbuħa biex jerġgħu jaħtfu Kastilja.
Minn għalihom!
BLOGGER,
Tas-Sliema

