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EDWARD SCICLUNA /Ministru għall-Finanzi

I

l-ġimgħa li għaddiet, kelli sessjoni ﬁl-Parlament
Ewropew bħala l-Presidenza tal-Kunsill għall-Aﬀarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, li hu magħruf bħala lECOFIN biex nirrapporta
dwar il-baġits tal-Unjoni
Ewropea għas-sena 2015.
Dan huwa dwar l-awditjar ta’ baġit enormi Ewropew li jikkonsisti minn ’l fuq
minn €150 biljun li jintefqu
mat-28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea.
Baġits li jagħmlu ħafna
ġid, jibnu ħafna toroq, jagħtu ħafna taħriġ u programmi ta’ xogħol li huwa wkoll
estensiv anke f’settur bħall-

biedja
u
kull
settur
tal-ekonomija.
Tista‘ tgħid li dan l-inﬁeq
f’kull pajjiż qiegħed hemm
biex iwitti, biex fejn hemm
nuqqas ta’ żvilupp isir iktar
żvilupp li jwassal allura biex
jintefqu iktar ﬂus.
Dawn il-ﬂejjes iridu jintefqu b’mod għaqli u eﬀettiv
għalhekk
f’Lussemburgu
għandna istituzzjoni għal
tal-apposta, dik li hija l-Qorti tal-Awdituri u li xogħolhom huwa li jiskrutinizzaw
din in-nefqa kollha kemm
hi.
Dan ovvjament iwassalhom biex jirrapportaw kollox ﬁr-rapport ﬁnanzjarju

annwali tagħhom kif ukoll
rapporti oħra. Sew il-Kunsill u kif ukoll il-Parlament
Ewropew, iż-żewġ istituzzjonijiet li jinteressaw ruħhom f’din l-ispiża riedu li
jaraw dan ir-rapport u jagħtu l-approvazzjoni tagħhom,
dik li bl-Ingliż ngħidu jagħtu id-discharge lill-Qorti talAwdituri.
Dan isir biex dan ir-rapport ﬁnanzjarju, iva, ġie approvat u allura jitneħħa lpiż minn fuq spallejn il-Qorti tal-Awdituri bil-liabilities li
jkun hemm magħhom.
Ma’ dan ir-rapport dejjem
ikun hemm ukoll dik il-famuża ﬁgura perċentwali,

ta’ kemm minn dik l-ispiża
kollha kienet irregolari, l-error rate.
Meta ngħidu irregolari
ma jﬁssirx li kien hemm xi
frodi, dik hija xi ħaġa oħra u
dik hija f’idejn l-istituzzjoni
OLAF biex tara dan.
F’dan il-każ qed nirreferi
għal irregolaritajiet li ma jintefqux skond il-proċeduri u
linji gwida li l-Kummissjoni
tal-Unjoni Ewropea għandha miftiehma biex tara li din
in-nefqa tkun tajba.
Importanti wkoll huwa lfatt li l-ﬂus li jintefqu jkollhom il-valur u l-beneﬁċċji
ta’ dak li jonfqu t-tax payers,
jiġiﬁeri
n-nefqa
tkun

eﬀettiva.
Fuq kollox dawn huma
kollha ﬂus li joħorġu millbwiet taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea kollha inkluż
aħna l-Maltin.
Aħna
nagħtu
l-parti
tagħna mit-taxxa fuq ilvalur miżjud (VAT) u minn
taxxi oħrajn li bejn wieħed u
ieħor jammontaw għal €85
miljun ﬁs-sena. Dan huwa
perċentwal
(10%)
talprodott gross domestiku li
jagħti kull pajjiż.
Irridu naraw ukoll x’indikaturi jintużaw, is-sistemi
ﬁl-post, biex naraw kif intefqu.
Din hija xi ħaġa enormi,
nefqa enormi, baġit kbir u
allura jirrikjedi baġit kbir
għalih biex jitwettaq.
Id-diskussjoni ﬁl-Parlament Ewropew kienet waħda interessanti.
Fosthom kien hemm min
xtaq per eżempju li jkun
hemm iktar case studies ta’
pajjiżi, b’eżempji ta’ min
kellu suċċess u l-mod ta’ kif
jistgħu jonfqu u x’riżultati
tajbin kellhom minn din innefqa.
Kien hemm ukoll min issuġġerixxa ħaġa u min issuġġerixxa oħra.
Dan huwa suġġett li lKunsill u l-Parlament iridu
jaħdmu id f’id ħalli jaraw li
kull Ewro li jagħti ċittadin
Ewropew jieħu lura l-beneﬁċċju tiegħu.

misterjuż.
Bih tista’ tinżel jew titla’ ’l
fuq. Iżda għalija li nemmen,
naf li nista’ nitla’ ’l fuq biss.”
X’kuraġġ!
Jew, għadha tidwi f’widnejja, ftit jiem ilu, il-karba ta’
omm ta’ tlett’itfal li tilﬁthom
u lil żewġha f’terrimot ﬂ-Italja: “Il-ħajja hi diﬃċli u kultant inġusta ħafna, iżda kull
wieħed minna hu msejjaħ
biex jgħix il-ħajja ta’ imħabba, ta’ mogħdrija, ta’
paċenzja. L-iskrittura ma
tiskużax imkien li wliedi u
żewġi ma jmutux huma u
jmut ħaddieħor....”
U din il-mara mbikkija
għexet il-valur tas-solidarjetà għax intefgħet tgħin
biex jinħarġu nies minn taħt
it-tifrik.
Li impressjonani hu li taħt
it-tifrik kien hemm id ta’ tifel ħaj, ħarġitu u rabbietu hi
bħallikieku tagħha.
X’kien jiġri minn dan ittifel kieku ma sabx omm

“ġdida”? Veru każ li t-toroq
ta’ Alla ħadd ma jifhimhom.
U t-tbatija tibqa’ misteru.
Il-ħajja se tibqa’ mimlija tbatija.
It-tbatija l-oppost tal-pjaċir iżda mhux bilfors l-oppost tal-hena jew il-ferħ.
Fostna, madwarna, qrib
tagħna, ﬁl-familji, ﬁċ-ċirku
tal-ħbieb jibqgħu l-weġgħat,
l-inġustizzja, l-biżgħat, ittkissir minn ġewwa, id-dipressjoni. Forsi mhux tbatija
din għall-familji tagħna?
Ħajr lil dawk li jwieżnu lil
min hu ﬁl-bżonn. Ħajr lil
dawk li jkattru l-valur tassolidarjetà.
Noﬀru permezz ta’ din ilkitba umli tagħna, l-id talħbiberija lil dawk li jħossuhom mkissrin, imfarrkin,
f’xifer l-irdum. U prosit
għall-Community
Chest
Fund u l-organizzazzjonijiet
l-oħrajn li jemmnu li quddiem it-tbatija ma tistax tibqa’ impotenti, ċass. Ma

nħallux lit-tbatija tkissirna.
Ejjew nirbħu lit-tbatija bittkattir tal-valur tas-solidarjetà.
Permezz tas-solidarjetà,
aħna l-bnedmin nuru li kapaċi nifhmu lil bnedmin oħra bħalna li qegħdin ibatu, u
permezz tal-għajnuna tagħna, jew b’xi għotja jew inkella billi noﬀru għajnuna
partikolari, nkunu qed intaﬀu mil-piż tqil li huma
jkunu qed iġorru.
Il-Maltin u kif ukoll lGħawdxin għandhom qalb
tad-deheb, għax kemm waqt
ġbir ta’ fondi għal Istrina u
kif ukoll f’xi attività fejn ikun hemm bżonn li nagħtu
ftit milli għandna, il-poplu
Malti u Għawdxi dejjem
għen f’kampanji għal-ALS,
il-Malta Community Chest
Fund u oħrajn. Meta aħna
ngħinu, inkunu qed nigarantixxu post ﬁl-ġenna.
IL-MUNDU,
Il-Marsa

L-ispettru tat-tbatija
Sur Editur,
Hawn min jgħid li ﬁt-tbatija l-bniedem juri verament
min hu.
Meta nbatu, jew meta
nħarsu lejn min qiegħed ibati, nintebħu kemm aħna
dgħajﬁn. U kemm ġieli hu
ftit li xejn dak li nistgħu
nagħmlu. Iżda mhux hekk.
Dan li ġej hu mqanqal
minn dak li rajt u ħassejt tul
il-maratoni għall-ġbir ta’
fondi għal min qiegħed ibati
b’diversi forom, fejn għal
darba oħra spikkat il-qalb
ġeneruża tal-poplu Malti, u
kemm hu sensittiv għallbżonnijiet tal-oħrajn.
Smajt min jgħid fuq it-TV
li l-bniedem jista’ jbati, imma jgħix dak il-mument
b’ċertu serenità u grazzja, u
din twasslu għal stil ta’ ħajja
ġdida, tisﬁja, tiġdid.
Iżda dlonk ftakart f’Nietzche li jgħid li mhix tant ittbatija ﬁha nﬁsha li tkisser
il-bniedem, imma l-fatt li

għalih tant hi bla sens. Iżda
ftakart ukoll ﬁl-Kristjaneżmu li jagħti tifsira lit-tbatija
u għalhekk itaﬃha.
Meta ﬂ-1982, ﬁ Franza,
tilfu ħajjithom 50 tifel u tiﬂa
f’inċident tat-traﬃku, gazzetta għażlet dan it-titlu ﬁrrapport: “Fejn kien Alla lbieraħ ﬁlgħaxija?” Hemm lideja li Alla li jbati f’kull
wieħed u waħda minnha.
Il-mistoqsija:
“Għaliex
imutu l-innoċenti, dawk li
m’għandhomx ħtija?” Tista’
tiġi mwieġba b’ﬁdi, b’telqa
li the good die young.
Il-fenomenu
tat-tbatija
jkiddni. Iżda meta nara tant
nies li minkejja t-tbatija huma ferħana, nistaqsi: “U jien
li mhux qiegħed inbati daqshekk, għaliex forsi mhux
tant kuntent?” Jista’ jkun li
lit-tbatija ntuha sens?
Laqatni darba tfajjel ta’
ħdax-il sena, marid bil-marda tal-kanċer li fuq it-TV
qal: “Il-mard hu bħal sellum

