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MT

Dwar il-Grupp ta' Livell Għoli
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni stabbilixxa Grupp ta' Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea sabiex
jappoġġja l-missjoni politika u istituzzjonali tiegħu fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u biex
jiżviluppa ideat innovattivi biex tittejjeb id-demokrazija Ewropea u jissaħħaħ l-impatt u l-influwenza
tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u tal-KtR fil-proċess Ewropew. L-HLG huwa ppresedut mill-President
Emeritus tal-Kunsill Ewropew, Herman Van Rompuy, u huwa magħmul minn sitt membri oħra: l-eks
Kummissarji Ewropej Joaquín Almunia u Androulla Vassiliou, l-eks Membri tal-Parlament Ewropew
Rebecca Harms u Maria João Rodrigues, il-President tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ, Silja
Markkula, u l-Professur Tomasz Grzegorz Grosse, Università ta’ Varsavja. Il-Grupp ta' Livell Għoli
huwa appoġġjat minn Žiga Turk bħala s-Segretarju Eżekuttiv tiegħu, u minn grupp ta' Konsulenti
Esperti Għolja li jinkludi lil Jim Cloos, Jacques Keller-Noëllet, John Loughlin, Anna Terrón I Cusi, u Wim
van de Donk. Il-mandat tal-Grupp ta' Livell GĦoli jikkoinċidi mat-tul tal-Konferenza dwar il-Futur talEwropa, li jwassal għall-għoti ta' dan ir-rapport lill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.
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Sommarju Eżekuttiv
Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa għandha hi stess tkun eżerċizzju fid-demokrazija. Fuq kollox,
din trid tkun dwar il-futur tad-demokrazija tagħna. Hija biss Unjoni li hija demokrazija vibranti, fdata
u appoġġjata mill-Istati Membri, ir-reġjuni, il-bliet, l-irħula, is-soċjetà ċivili, in-negozji u, fl-aħħar iżda
mhux l-inqas, iċ-ċittadini tagħha, li tista’ taqdi rwol aktar b’saħħtu daqstant bżonjuż fix-xena globali.
Il-fiduċja f’dan il-pilastru ewlieni tas-soċjetà tagħna tinsab taħt pressjoni qawwija – saħansitra fi kriżi
– fl-Ewropa u lil hinn minnha.
Meta nitkellmu dwar id-demokrazija Ewropea, qed nitkellmu dwar id-demokrazija fi ħdan l-Istati
Membri kif ukoll fl-Unjoni nnifisha. Il-fiduċja tnaqqret fil-livelli kollha ta’ governanza. Hemm
proċedimenti legali pendenti kontra żewġ pajjiżi minħabba li kisru t-Trattati. Irridu nipproteġu u
nirresponsabbilizzaw aħjar lin-nies. Ħafna ċittadini ma jħossuhomx protetti biżżejjed mill-awtoritajiet
kollha kontra kull tip ta’ żvilupp ta’ theddid, li sar aktar evidenti minn mindu faqqgħet il-“kriżi
multipla” fl-2008. Trid terġa’ tinkiseb il-fiduċja. Iċ-ċittadini jridu aktar kontribut fit-teħid taddeċiżjonijiet u jitolbu output aħjar u riżultati aħjar mill-politiki fl-oqsma kollha li huma ta’ tħassib
immedjat għal ħajjithom illum u għada. Il-wegħdiet u l-aspettattivi ambizzjużi għandhom ikunu
bbilanċjati ma’ dak li huwa possibbli u li jista’ jinkiseb. Id-drittijiet għandhom jimxu id f’id marresponsabbiltajiet fil-livelli kollha, miċ-ċittadin sal-Unjoni. Pereżempju, l-Istati Membri ma
għandhomx jistennew il-vantaġġi tal-Unjoni jekk dawn idgħajfu l-funzjonament tagħha. Il-biża’
għandha tiġi ttrasformata f’tama.
Ir-rivoluzzjoni diġitali, b’mod partikolari l-iżvilupp b’saħħtu tal-midja soċjali, biddlet radikalment ilfunzjonament tad-demokrazija tagħna. Din toffri għadd kbir ta’ possibbiltajiet ġodda biex
nikkomunikaw flimkien u naċċessaw informazzjoni infinita. Iżda l-internet dgħajjef ukoll lassigurazzjoni tal-kwalità tradizzjonali tal-informazzjoni, naqqas l-istandard tad-dibattitu u mela lispazju pubbliku b’deludju ta’ slogans semplistiċi, aħbarijiet foloz u polarizzazzjoni. Dan issostitwixxa
l-komunitajiet veri li jilqgħu fi ħdanhom il-persuni kif inhuma u li jieħdu ħsieb lil xulxin, bi bżieżaq
virtwali li ma jagħtu lill-membri tagħhom l-ebda għeruq reali.
Aktar minn qatt qabel hija meħtieġa soċjetà ċivili b’saħħitha biex tifforma ġlieda kontra lframmentazzjoni u l-individwalizzazzjoni primittiva. Aktar minn qatt qabel, il-verità teħtieġ ċans biex
tirreżisti l-gideb. Aktar minn qatt qabel, hemm bżonn ta’ ġustizzja u koeżjoni soċjali, filwaqt li jiġi
rikonoxxut li l-pandemija u kriżijiet oħra qed jaffettwaw lin-nies b’mod daqshekk differenti. Aktar
minn qatt qabel huma meħtieġa istituzzjonijiet pubbliċi affidabbli biex tissaħħaħ il-fiduċja fil-politika
u l-politiċi. Il-leġiżlazzjoni nazzjonali u Ewropea trid tipproteġi aħjar kontra dan id-distakk u
tippromovi l-istil ta’ ħajja u l-koeżjoni soċjali tagħna, sabiex l-ebda persuna u l-ebda post ma jitħallew
jibqgħu lura.
Id-demokrazija fi ħdan l-UE hija speċjali minħabba li hija Unjoni ta’ ċittadini u ta’ Stati. Din in-natura
doppja ma tistax titqabbel mal-organizzazzjoni tad-demokraziji nazzjonali. U l-UE lanqas ma tista’
titqies bħala organizzazzjoni internazzjonali. Għandha l-istituzzjonijiet tagħha stess b’leġittimità
demokratika biex tieħu deċiżjonijiet leġiżlattivi sovranazzjonali, u ġudikatura Ewropea li tieħu
preċedenza fuq dawk nazzjonali f’oqsma fi ħdan il-kompetenzi tagħha stess. Peress li l-Unjoni la hija
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organizzazzjoni internazzjonali u lanqas stat nazzjon, il-kwistjonijiet ta’ fiduċja taċ-ċittadini, leffiċjenza eżekuttiva u l-impatt globali ma jistgħux jiġu solvuti billi naħsbu li hija waħda jew l-oħra.
Minflok, jeħtieġ li ssir ħidma biex tissaħħaħ id-demokrazija Ewropea, inklużi l-partiti politiċi Ewropej.
Il-problema tad-demokrazija tal-UE hija, naturalment, konsegwenza kemm tad-daqs tagħha – li
twassal għal nuqqas ta’ prossimità – kif ukoll tad-diversità tagħha – li twassal għal nuqqas tas-sens ta’
appartenenza. Il-membri ta’ demos huma lesti li juru livell ogħla ta’ solidarjetà u fiduċja. Madankollu,
b’żieda fil-vjaġġi tan-negozju u tax-xogħol, munita komuni, turiżmu, skambji kulturali, skemi talErasmus, u anke avvenimenti sportivi kontinentali, qed toħroġ bil-mod identità Ewropea. Id-distanzi
qed jiċkienu u qed insiru nafu lil xulxin aħjar. Madankollu, dan il-proċess ma jistax jiġi mgħaġġel. Ilġenerazzjoni żagħżugħa li kibret f’Ewropa aktar miftuħa u mobbli tgħinna nittamaw fil-futur.
Dan it-tisħiħ tad-demokrazija Ewropea jista’ jinkiseb l-ewwel u qabel kollox fit-Trattati attwali,
permezz ta’ interpretazzjoni dinamika tat-testi. Għad hemm ħafna potenzjal mhux sfruttat
hawnhekk, mhux l-inqas biex tiżdied l-effettività tat-teħid tad-deċiżjonijiet, pereżempju billi jsir użu
aħjar tal-maġġoranzi kkwalifikati. Is-saħħa, id-diġitalizzazzjoni, il-klima, is-sigurtà u kwistjonijiet oħra
jeħtieġu approċċ Ewropew konġunt u sostnut biex ikunu effettivi. Fl-ispirtu tas-sussidjarjetà, lapproċċ Ewropew konġunt u f’diversi livelli jfisser li f’dawn l-isforzi jiġu involuti l-livelli ta’ gvern li
jaqdu bl-aħjar mod l-interessi taċ-ċittadini u li jistgħu jindirizzaw bl-aħjar mod il-problemi, inklużi llivelli sottonazzjonali. Irridu wkoll ninvolvu aktar żgħażagħ, mhux biss fl-elezzjonijiet iżda f’kull forma
ta’ tfassil, eżekuzzjoni u rieżami tal-politiki, kif ukoll fis-soċjetà ċivili.
Iċ-ċittadini nfushom iridu jingħataw aktar opportunitajiet biex jikkontribwixxu fid-determinazzjoni ta’
fejn tixtieq tmur l-Unjoni, permezz ta’ forom ġodda ta’ parteċipazzjoni responsabbli u involviment
kostruttiv. Il-livelli kollha ta’ poter jistgħu jitgħallmu mill-esperjenza tal-Konferenza dwar il-Futur talEwropa f’dan ir-rigward (panels diġitali, pjattaformi taċ-ċittadini u oħrajn). Taħt l-ebda ċirkostanza lKonferenza m’għandha tkun avveniment ta’ darba. Din għandha ssir mod strutturat u regolari ta’ kif
jintlaħqu ċ-ċittadini.
It-tisħiħ tad-demokrazija Ewropea b’mod ġenerali jrid jiġi minn isfel għal fuq, permezz ta’
responsabilizzazzjoni demokratika akbar taċ-ċittadini u permezz ta’ rappreżentanti eletti lokali u
reġjonali, li ċ-ċittadini jafdaw ħafna aktar mir-rappreżentanti politiċi oħra. Barra minn hekk, il-politiċi
lokali u reġjonali jikkostitwixxu grupp ta’ aktar minn miljun persuna eletta li jistgħu jnaqqsu ddistanza b’mod organiku u jtejbu l-prossimità, kemm bejn in-nies u “Brussell” kif ukoll fost il-popli talEwropa. Fl-aħħar nett, l-UE trid timxi lejn “governanza f’diversi livelli” reali, fejn il-livelli kollha talgvern jikkooperaw ma’ xulxin u mal-livell Ewropew. Ċertament, kull pajjiż jorganizza l-istrutturi
sottonazzjonali tiegħu b’mod differenti u din hija kompletament kwistjoni ta’ sovranità nazzjonali.
Madankollu, f’isem il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jiġu kkonsultati
aktar u aħjar, speċjalment fil-bidu tal-proċessi leġiżlattivi, u jkunu involuti aħjar fl-implimentazzjoni
tal-politiki f’oqsma fejn l-Unjoni għandha kompetenzi. Dawn jistgħu jipprovdu feedback siewi dwar ilkwalità u l-effiċjenza tas-soluzzjonijiet sabiex ikunu jistgħu jittejbu, u jkunu jistgħu jinvolvu aktar
faċilment liċ-ċittadini fil-funzjonament tad-demokrazija fil-livelli kollha.
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) għandu rwol indispensabbli bħala koordinatur u faċilitatur f’dan
kollu li ntqal hawn fuq. Il-KtR innifsu jrid jaqdi rwol ambizzjuż, fi ħdan it-Trattati attwali, fil-fażijiet ta’
tħejjija, teħid ta’ deċiżjonijiet, implimentazzjoni u feedback tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Għal dan il-
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għan, irid jintlaħaq ftehim interistituzzjonali mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni
Ewropea sabiex il-pożizzjonijiet tal-Kumitat, u tal-awtoritajiet reġjonali u lokali li jirrappreżenta
istituzzjonalment, ikunu jistgħu jitqiesu aħjar. Il-KtR innifsu jrid jerġa' jikkunsidra wkoll ilfunzjonament tiegħu stess f’dan id-dawl, sabiex itejjeb l-effiċjenza u l-impatt tiegħu.
UE aktar b’saħħitha, ġewwa u barra, hija UE aktar demokratika, u viċi versa. Ir-rekwiżit bażiku biex
dawn l-ideat jissarrfu f’azzjoni huwa li l-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tkun suċċess, u trid
titfaċċa demokrazija Ewropea msaħħa li ġenwinament tirrifletti l-governanza unika f’diversi livelli talEwropa u li tinvolvi liċ-ċittadini. Skont il-każ, jista’ jkun meħtieġ aktar żmien għal dan milli kien
oriġinarjament antiċipat. L-affarijiet m’għandhomx isiru b’għaġġla. Hemm ħafna x’nitilfu.
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1 DEMOKRAZIJI RAPPREŻENTATTIVI TAĦT
PRESSJONI KULLIMKIEN

Id-demokrazija bħala forma ta' gvern u bħala sett ta' valuri wriet li hija mod effiċjenti ħafna ta' kif jiġu
organizzati s-soċjetajiet sa mir-rivoluzzjoni xjentifika. Din tipprovdi bilanċ tajjeb ħafna bejn, minn
naħa, il-libertà u l-kreattività individwali, u, min-naħa l-oħra, ordni li jippermetti kollaborazzjoni
effiċjenti fost dawn l-individwi. Dan irriżulta fi tkabbir mingħajr preċedent tal-libertà u l-prosperità.
Ftit wara t-tmiem tal-Gwerra Bierda deher li t-tranżizzjoni ta' kwalunkwe sistema lejn demokrazija
libera kienet biss kwistjoni ta' żmien u li l-istorja kienet se tintemm hemmhekk.
Madankollu, minn dak iż-żmien 'l hawn, id-demokraziji ffaċċjaw diversi sfidi. Irriżulta li żviluppi
ekonomiċi u militari rapidi huma possibbli wkoll f'sistemi mhux demokratiċi, bħaċ-Ċina. Xi pajjiżi
wrew li ma tantx jilqgħu d-demokrazija liberali bi stil tal-Punent għal varjetà ta' raġunijiet storiċi.
Minbarra dawn l-isfidi għat-twemmin fis-supremazija tad-demokrazija liberali bħala sistema politika,
id-demokraziji tal-Punent qed jaraw ukoll id-dominanza tagħhom tonqos fl-affarijiet xjentifiċi,
ekonomiċi u militari globali. Internament, l-istati demokratiċi qed jiffaċċjaw diversi tipi ta'
skuntentizza miċ-ċittadini tagħhom stess.
Dan il-kapitolu jiġbor fil-qosor il-pressjonijiet fuq id-demokrazija b'mod ġenerali u juri kif anke l-valuri
sottostanti tagħha huma mhedda. Barra minn hekk, juri kif qed tiġi kkontestata bħala forma ta'
gvern, parzjalment minħabba li l-proċeduri demokratiċi mhumiex qed jiġġeneraw leġittimità
daqskemm kienu, peress li ċ-ċittadini għandhom aspettattivi dejjem akbar ta' dak li għandha
tipprovdi d-demokrazija. Fl-aħħar nett, iżda mhux l-inqas importanti, it-teknoloġiji tal-komunikazzjoni
li jippermettu kull tip ta' kollaborazzjoni umana nbidlu b'mod drammatiku mill-invenzjoni talinternet.

1.1 Id-demokrazija bħala sett ta' valuri u sistema tal-gvern
Id-demokrazija tassumi ċertu pedament ċivili u kulturali li fuqu tista' tiffjorixxi. Fil-qalba tiegħu hemm
il-valuri. Din it-taqsima tiddiskuti kif dawn jinsabu taħt pressjoni.
1.1.1

L-oriġini u l-evoluzzjoni tad-demokrazija

Id-demokrazija twieldet f'Ateni fil-bidu tas-seklu 6 QK. Solon introduċa grad ta' ugwaljanza bejn iċċittadini tal-belt u mbagħad Klistene involva l-poplu direttament fit-tmexxija tal-gvern. Għalhekk diġà
kienet saret distinzjoni bejn id-demokrazija bħala valur (Solon) u d-demokrazija bħala sistema ta'
gvern (Klistene). Abbażi ta' dawn il-premessi, jista' jingħad li l-istorja tad-demokrazija moderna ma
tistax tiġi diżassoċjata minn dik tal-Ewropa, b'xi influwenzi ewlenin bħall-universaliżmu ĠudeoKristjan, ir-Rinaxximent u r-Riformazzjoni, l-Illuminiżmu, u t-teorija ta' Tocqueville dwar iddemokrazija liberali. Kien hemm ukoll xi avvenimenti storiċi ewlenin, bħar-Rivoluzzjoni "Glorjuża"
Ingliża tal-1688, ir-Rivoluzzjoni Amerikana tal-1776, ir-Rivoluzzjoni Franċiża tal-1789, ir-rivoluzzjonijiet
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tal-1848 fl-Ewropa, il-ġlieda għall-vot universali u l-libertajiet fundamentali (il-libertà tal-istampa, illibertà ta' assoċjazzjoni, il-libertà ta' organizzazzjoni, eċċ.) segwiti, wara l-1945, mill-ġlieda għaddrittijiet ekonomiċi u soċjali.
Id-demokrazija hija bbażata fuq l-idea tad-dinjità tal-persuna umana, mifhuma bħala xi ħadd
b'għeruq f'komunità ta' persuni u li huwa miftuħ għal persuni oħra b'mod organiku. Forom antiki taddemokrazija, bħal dik ta' Ateni, kienu jillimitaw is-sħubija f'din il-komunità għaċ-ċittadini adulti rġiel
Griegi li kienu jgawdu l-libertajiet sħaħ taċ-ċittadinanza, iżda kienu jeskludu oħrajn bħan-nisa, it-tfal,
l-iskjavi u l-barranin. Id-demokrazija moderna għandha l-għeruq tagħha fil-kunċett Ġudeo-Kristjan li
kull bniedem għandu dinjità inerenti. Dan il-kunċett ġie żviluppat aktar mill-idea tal-Illuminiżmu,
enfasizzata b'mod partikolari minn Kant, li d-dinjità tiġi espressa bl-eżerċitar tar-raġuni permezz talawtonomija personali. Dan kien jimplika d-dritt ta' parteċipazzjoni fl-affarijiet pubbliċi, iżda għallewwel kien limitat għall-irġiel 'il fuq minn ċerta età li kienu sidien ta' proprjetà. Kien biss
gradwalment li dan id-dritt twessa' biex jinkludi liċ-ċittadini adulti kollha ta' nazzjon.
L-arranġament tas-soċjetà li jipprovdi l-kuntest għaċ-ċittadinanza u d-dritt ta' parteċipazzjoni flaffarijiet pubbliċi huwa l-komunità magħrufa bħala n-nazzjon, u l-istabbiliment istituzzjonali għal dan
l-eżerċizzju huwa l-istat. L-istati u n-nazzjonijiet ilhom jeżistu għal perjodi twal tal-istorja. Entitajiet
bħall-Imperu Qaddis Ruman kienu multinazzjonali, u dan huwa l-każ bir-Renju (li għadu) Unit. Skont
storiċi bħal Leah Greenfeld1 u Linda Colley2 , in-nazzjon modern beda jeżisti matul ir-Riformazzjoni u
sussegwentement bħala riżultat tal-ftehim ta' Westfalen tal-1648. Jean Bodin żviluppa l-kunċett ta'
sovranità tal-Istat, li huwa kkonċepixxa bħala wieħed u indiviżibbli, u Westfalen saħħaħ dan il-kunċett
tas-sovranità billi ddikjara li l-istati sovrani m'għandhomx jinterferixxu fl-affarijiet ta' xulxin, li huwa lbażi tas-sistema moderna tar-relazzjonijiet internazzjonali. Madankollu, huwa biss fir-Rivoluzzjoni
Franċiża li l-koppja stat nazzjon ġiet ivvintata, u din wasslet għall-ideoloġija tan-nazzjonaliżmu
modern li jsostni li kull nazzjon għandu jkollu l-istat tiegħu stess u li l-fruntieri tal-istat għandhom
ikunu bl-istess termini ta' dawk tan-nazzjon3 .
L-istat nazzjon adotta diversi forom politiċi: dik federali, unitarja, reġjonalizzata, deċentralizzata, eċċ.
Barra minn hekk, mhuwiex neċessarjament demokratiku. Dan kien jinkludi stati bħall-Ġermanja
Nażista, l-Italja Faxxista, Spanja Frankoista, il-Portugall ta' Salazar u l-Junta Griega, biex ma nsemmux
il-bosta reġimi komunisti u dittatorjati li kienu u għadhom jeżistu. Madankollu, id-demokrazija
rappreżentattiva liberali hija waħda mill-forom li ħa; invenzjoni tassew Ewropea li hija parti millwirt komuni tagħna.
Il-pressjonijiet relatati mal-istat nazzjon għandhom żewġ aspetti: minn naħa, l-istat nazzjon
individwali mhuwiex entità kbira biżżejjed għal kollaborazzjoni ekonomika u soċjali, u għalhekk l-istati
nazzjon qed jingħaqdu f'entitajiet akbar bħall-Unjoni Ewropea. Min-naħa l-oħra, xi wħud jaraw dan
bħala attakk fuq arranġamenti li huma jqisu bħala "naturali" u li jidhru li ħadmu għal sekli sħaħ.

1

L. Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity (In-Nazzjonaliżmu: Ħames Perkorsi għall-Modernità) (Harvard
University Press, 1992)
2 L. Colley, Britons: Forging the Nation 1707-1837 (Il-Brittaniċi: Isawru n-Nazzjon 1707-1837) (New Haven u Londra: Yale
University Press, 1992).
3 J. Breuilly, Nationalism and the State (In-Nazzjonaliżmu u l-Istat), Manchester University Press, 1985.
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1.1.2

Forom bikrija ta' demokrazija

Madankollu, m'hemm xejn naturali ħafna dwar id-demokrazija, kif turi l-istorja; m'għandniex indejqu
wisq il-perspettiva tagħna. Kien hemm ħafna forom ta' demokrazija jew ta' predemokrazija qabel ma
din fl-aħħar ġiet relatata mal-bliet u l-istati (moderni). Fil-ktieb reċenti tiegħu "The Decline and Rise
of Democracy" 4 (Il-waqgħa u l-qawmien tad-demokrazija), Stavasage jiżvela ġenealoġija intriganti tal"ħajja demokratika", pereżempju fit-territorji Amerikani, bi strutturi li kienu "aktar demokratiċi minn
dak li kienu jafu l-konkwistaturi Ewropej fil-pajjiżi ta' oriġini tagħhom" (Stavasage, 2020:3). Il-biċċa lkbira ta' dawn kienu ftit jew wisq forom "politiċi" ta' parteċipazzjoni, marbutin mill-qrib malkomunitajiet li kienu jaqdu.
Dawn il-forom "bikrija" ta' demokrazija jvarjaw b'mod pjuttost sostanzjali minn dawk li nsejħulhom
"moderni", iżda xorta jistgħu jgħallmuna kemm kienu importanti l-kunċetti ta' "komunità" u ta'
"parteċipazzjoni" mill-bidu tal-istorja. L-ewwel nett, dawn it-tipi ta' demokrazija bikrija juru varjetà
ħafna akbar mill-"mudell standard" tad-demokrazija li oriġina l-aktar mill-kontinent Ewropew. Diġà
f'dawk iż-żminijiet, il-mexxejja kellhom jaċċettaw li kienu mistiedna jieħdu dawn il-komunitajiet
b'mod aktar serju sal-punt li kellhom aktar għażliet ta' "ħruġ". Stavasage sab li meta l-mexxejja sabu
ruħhom f'pożizzjoni dgħajfa meta mqabbla ma' dawk li kienu jiggvernaw, id-demokrazija bikrija
ffjorixxiet. Għalhekk jidher li hemm riżultat aħħari bejn demokraziji b'saħħithom u awtoritajiet
dgħajfa. Din il-perspettiva tiftaħ il-possibbiltà li wieħed jara l-governanza demokratika millperspettiva tal-komunitajiet li jsawruha: b'xejriet u prattiki għoljin – u xi drabi wkoll pjuttost inklużivi
– ta' parteċipazzjoni, ta' sjieda u ta' sens ta' appartenenza. Stavasage qed jaċċenna b'mod espliċitu
lejn il-possibbiltà li wieħed ifittex ideat ta' ispirazzjoni f'demokraziji żgħar u "bikrija" sabiex jiġi evitat
li d-demokraziji moderni u kbar li "sejrin lura" jibqgħu sejrin aktar lura.
Jista' jkun utli li tittieħed ispirazzjoni mill-aspetti komunitarji ta' kulturi demokratiċi u ċiviċi preċedenti
(is-sens ta' appartenenza, is-sens ta' parteċipazzjoni) sabiex jiġu analizzati u msaħħa l-kapaċitajiet ta'
demokraziji reġjonali u lokali kontemporanji. Ikun żball li wieħed jaħseb li ruħ id-demokrazija
Ewropea topera biss fi Strasburgu, fi Brussell u fil-bliet kapitali nazzjonali differenti. Id-demokrazija
Ewropea mhijiex biss demokrazija f'diversi livelli, iżda hija wkoll demokrazija b'diversi perspettivi, li
fiha għandu jkun hemm lok għad-dimensjonijiet "lokali" u "kulturali". Il-parteċipazzjoni demokratika
ma tistax tiffjorixxi mingħajr impenn għal komunità reali. Jekk dan jiġi injorat, jista' jkun waħda mirraġunijiet għall-kriżi demokratika.
It-titjib tal-ispirtu demokratiku taċ-ċittadini Ewropej jista' jseħħ ukoll fl-oqsma tas-soċjetà ċivili li ta'
spiss jiġu injorati bħall-organizzazzjonijiet tat-"tielet settur" u l-mikrodemokraziji li fihom iċċittadinanza tiġi mgħallma, prattikata u fejn tikber barra mill-qasam formali tad-demokrazija politika.
Din hija eżattament l-isfera li, għal żmien twil wisq, tqiegħdet fid-dell tad-dikotomija dominanti tassuq u tal-istat li sawret b'mod tant prominenti d-diskussjoni dwar il-governanza Ewropea, u injorat ilbażijiet li darba kienu fertili tal-komunitajiet ta' Tocqueville u tal-organizzazzjonijiet ċiviċi bħala bażi

4

S. Stasavage, The Decline and Rise of Democracy. A global history from antiquity to todayIl -waqgħa u l-qawmien taddemokrazija. Storja globali mill-antikità sal-lum) (Princeton u Oxford, Princeton University Press, 2020).
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għal tip speċifiku ta' spirtu u prattiki demokratiċi li fil-biċċa l-kbira jikkontribwixxu, bil-mod speċifiku
tagħhom, għall-bonum commune (il-ġid komuni). 5
1.1.3

Il-kompiti tad-demokrazija

Id-demokrazija tista' tiġi ddefinita minn dak li hi (it-Taqsima 1.1.4) u minn dak li tagħmel (hawnhekk).
Din taqdi tliet kompiti ewlenin:
● tiggarantixxi r-rispett lejn għadd ta' valuri li min-naħa tagħhom jappoġġjawha;
● tiżgura l-organizzazzjoni u t-tħaddim tas-setgħa politika; u
● tissodisfa l-ħtiġijiet taċ-ċittadini, kif espressi liberament permezz tal-vot universali.
Dawn it-tliet fergħat huma marbuta b'mod kumpless u n-nuqqas ta' waħda minnhom huwa biżżejjed
biex jitqajjem dubju dwar jekk gvern huwiex ġenwinament demokratiku.
It-tentazzjoni li wieħed jilgħab bil-kliem, li qabel kienet limitata għaċ-ċirku tal-pajjiżi Marxisti-Leninisti
taħt it-tikketta ta' ‘demokraziji tal-poplu', dan l-aħħar infirxet lil hinn minnhom. Pereżempju, ir-rigress
tar-Russja jew tat-Turkija minn ortodossija demokratika ispira lix-xjenzjati politiċi biex jivvintaw itterminu "demokratorjat". Dan it-terminu jirreferi għal realtà politika ibrida, li fiha d-dehra taddemokrazija tibqa' ftit jew wisq intatta, filwaqt li permezz ta' proċessi fil-biċċa l-kbira moħbija lawtoritajiet jattakkaw il-libertajiet ċivili u l-istat tad-dritt biex jikkontrollaw l-opinjoni pubblika, jeħilsu
mill-avversarji tagħhom u jibqgħu fil-poter permezz ta' qerq kostituzzjonali. Anke fi ħdan l-UE f'dawk
li xi wħud isejħu "demokraziji illiberali", l-attakki fuq il-libertajiet – l-aktar il-libertà tal-istampa u lindipendenza tal-ġudikatura – wasslu għal azzjoni legali mill-Kummissjoni Ewropea.
Dawn l-eżempji kollha juru li ż-żewġ espressjonijiet tad-demokrazija – sistema ta' valuri u sistema ta'
gvern – huma marbuta b'mod inseparabbli u li waħda ma tistax teżisti mingħajr l-oħra. Huwa f'dan ilkuntest li se tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-forom differenti tad-demokrazija deliberattiva6 , filwaqt li
huwa mifhum li l-varjanti kollha msemmija hawn taħt jirrispettaw il-prinċipji u l-valuri demokratiċi
bażiċi permezz, fost affarijiet oħra, tal-viġilanza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.
1.1.4

Il-prinċipji tad-demokraziji rappreżentattivi liberali u l-isfidi tagħhom

Id-demokrazija rappreżentattiva liberali għandha l-oriġini tagħha fl-Illuminiżmu Ewropew u hija
bbażata fuq għadd ta' prinċipji u prattiki. Dawn huma miġbura fil-qosor7 kif ġej fil-kolonna tax-xellug
bl-isfidi relatati tagħhom elenkati fuq il-lemin:

1

Prinċipju

Sfidi

Parteċipazzjoni politika mifruxa minn ċittadini
adulti, inklużi membri ta' gruppi ta' minoranza
li jinkludu minoranzi razzjali, etniċi, reliġjużi,

L-interess fil-parteċipazzjoni qed jonqos.

5

Ara fost l-oħrajn Raghuran Rajan, The Third Pillar. How Markets and the State leave the community behind. (It -Tielet
Pilastru. Kif is-swieq u l-Istat iħallu l-komunità lura)
6 Dak li għandhom komuni d-demokrazija parteċipattiva u dik rappreżentattiva hija d -deliberazzjoni miftuħa u ħielsa fissoċjetà. Il-kwistjonijiet jiġu diskussi, il-pożizzjonijiet jiġu spjegati u l-kompromessi u soluzzjonijiet jiġu mfittxija.
7 https://www.encyclopedia.com/international/legal-and-political-magazines/liberal-democracy
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lingwistiċi u ekonomiċi.
2

Votazzjonijiet sigrieti u elezzjonijiet regolari
frekwenti.

L-interess fil-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet, kemm
b'mod attiv kif ukoll b'mod passiv, qed jonqos.

3

Libertà wiesgħa tal-individwi li jiffurmaw u
jappoġġjaw partiti politiċi, b'kull partit ikun
ħieles li jippreżenta l-fehmiet tiegħu u jifforma
gvern.

It-teknoloġiji l-ġodda jagħmluha dejjem aktar faċli
għaċ-ċittadini biex joħolqu partiti ġodda – ilpermanenza u r-rekord tal-partiti b'hekk jitnaqqsu;
is-sehem tal-voti li jmorru għand partiti stabbiliti
tradizzjonali qed jonqos madwar l-Ewropa.

4

Il-gvernijiet li jistgħu jibdlu, jinterpretaw u
jinfurzaw il-liġijiet biex jissodisfaw (fil-limiti) ilpreferenzi tal-maġġoranza.

F'xi pajjiżi hemm tentazzjonijiet biex jitneħħew illimiti għar-regola tal-maġġoranza. Il-fondazzjoni
kostituzzjonali, il-karti tad-drittijiet tal-bniedem, u
prinċipji bħall-istat tad-dritt jew id-diviżjoni tassetgħat huma mhedda peress li jistgħu jinbidlu
b'maġġoranza kbira biżżejjed.

5

Garanziji effettivi tad-drittijiet individwali u talminoranzi, speċjalment f'oqsma bħal-libertà
tal-kelma, tal-istampa, tal-kuxjenza, tarreliġjon, tal-assemblea, u trattament ugwali
quddiem il-liġi.

B'mod partikolari fir-rigward tal-internet, il-libertà
tal-espressjoni hija kkontestata minħabba kampanji
ta' diżinformazzjoni, aħbarijiet foloz u operazzjonijiet
ta' influwenza ta' atturi barranin. F'kultura fejn innies huma allerti għal dak li jiġri madwarhom, illibertà tal-ħsieb, l-espressjoni u l-assoċjazzjoni huma
llimitati mill-kultura fejn wieħed jirtira l-appoġġ
tiegħu u mill-pressjoni bejn il-pari.

6

Setgħat governattivi limitati, li jinżammu taħt
kontroll minn garanziji kostituzzjonali inkluża sseparazzjoni tas-setgħat

Hemm tentazzjonijiet f'demokraziji illiberali li s setgħat eżekuttivi, leġiżlattivi u ġudizzjarji ma jiġux
isseparati iżda kkonċentrati f'partit politiku wieħed, li
jsostni li għandu maġġoranza b'saħħitha.

1.1.5

Il-karatteristiċi ewlenin tad-demokrazija rappreżentattiva liberali

Id-demokrazija rappreżentattiva liberali għandha tliet karatteristiċi ewlenin - il-leġittimità, irresponsabbiltà u t-trasparenza - u kull karatteristika qed tiffaċċja għadd ta' kwistjonijiet:
Karatteristika

Sfidi

Leġittimità: ir-rappreżentanti eletti jiksbu lleġittimità tagħhom mill-elezzjoni tagħhom millkostitwenza li jirrappreżentaw (għall-kuntrarju talleġittimità derivata minn kwalunkwe sors ieħor – iddritt divin tar-rejiet, il-partit, il-forza brutali). Dwar ilkwistjoni tal-leġittimità, it-teoristi tal-governanza
bħal Fritz Scharpf argumentaw li, jekk il-governanza
twassal għal riżultati aħjar tal-politika, din tipprovdi
leġittimità tar-riżultat (li hija gvern għan-nies) anke
jekk ikun hemm nuqqas ta' leġittimità fil-kontribut
(gvern tan-nies). Dan japplika speċjalment għallgovernanza u d-demokrazija tal-Unjoni Ewropea.

L-elezzjonijiet innifishom ma jidhirx li jiġġeneraw ittip ta' leġittimità li kienu jagħmlu fil-passat. Problema
oħra tal-governanza (aktar milli tal-gvern) hija li
tinvolvi "partijiet ikkonċernati" u "gruppi ta' interess"
speċifiċi li jistgħu jirrappreżentaw biss sezzjonijiet
tas-soċjetà aktar milli s-soċjetà kollha kemm hi. Ilmistoqsija hija, kif tista' tissaħħaħ ir-rappreżentanza
f'sistema ta' governanza, u b'hekk tissaħħaħ illeġittimità tagħha minn perspettiva demokratika?

Reponsabbiltà: ir-rappreżentanti tan-nies huma
responsabbli għan-nies. L-aktar mod ovvju li bih in-

Din is-sistema qed tiġi attakkata f'ħafna pajjiżi. Kif
jesprimu Benz u Papadopoulos: "X'tip ta' riżorsi
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nies jeżerċitaw din ir-responsabbiltà huwa permezz
tal-kaxxa tal-vot, iżda jistgħu jinżammu responsabbli
wkoll mill-qrati jew minn livelli oħra ta' gvern – issistema ta' kontrolli u bilanċi.

għandhom il-kostitwenzi biex jivverifikaw l-attivitajiet
ta' dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet [fis-sistemi ta'
governanza] u jagħmluhom effettivament
responsabbli għall-eżiti tat-tfassil tal-politika filgovernanza?".

Trasparenza: billi ma jaħdmux b'mod sigriet u billi
jaqsmu l-informazzjoni, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet
jistgħu jinżammu responsabbli miċ-ċittadini
tagħhom, filwaqt li jiżguraw li tiġi evitata l korruzzjoni.

B'mod partikolari fuq l-internet, din il-karatteristika
qed tiddeġenera fi voyeuriżmu, ġurnaliżmu mhux
leġittimu, qliegħ tal-ħama u skandli … għaddetriment ta' dibattitu politiku serju. In-networks ta'
influwenza ta' spiss ma jkunux ċari u jkunu
magħluqin għad-dinja ta' barra u l-ħidma interna
tagħhom mhux dejjem tkun viżibbli għad-dinja ta'
barra.

Dawn it-tliet karatteristiċi kollha kemm huma llum huma kkontestati mill-populisti, u minn ċittadini
oħra. Fuq il-bażi ta' distakk – kemm jekk reali kif ukoll jekk allegat – bejn l-elit u l-poplu, iddemokrazija rappreżentattiva tradizzjonali qed tiġi sfidata dejjem aktar favur l-involviment dirett u
permanenti taċ-ċittadini fil-proċess demokratiku f'diversi forom: vot b'referendum qabel (inizjattiva
taċ-ċittadini) jew wara l-avveniment (referendum biex jiġi kkonfermat jew irrifjutat ir-riżultat). Dan
jimplika demokrazija parteċipattiva mifruxa f'diversi suri u forom. Dan wassal, fost affarijiet oħra,
għad-domanda għal rwol akbar għall-awtoritajiet lokali u reġjonali f'isem il-prossimità maċ-ċittadin u
biex il-mexxejja jsiru aktar responsabbli (il-mandat tagħhom ikun inqas sigur, peress li jiddependi mirriżultati).

1.2 Il-kriżi tad-demokrazija
Bit-tmiem tal-Gwerra Bierda fil-bidu tas-snin disgħin, l-idea tad-demokrazija liberali u
rappreżentattiva tal-Punent dehret li rebħet vittorja finali. Ħafna ħasbu li kienet biss kwistjoni ta'
żmien qabel ma d-dinja kollha ssegwi u ssir demokratika. It-titolu tal-ktieb famuż ta' Fukuyama
esprima dan kollu: The End of History (Tmiem l-Istorja) kien wasal. Għall-UE, li l-proġett tagħha kien
ibbażat fuq it-twemmin ta' umanità miexja lejn il-postmodernità, dan deher kważi wisq tajjeb biex
ikun veru. U rriżulta li hekk kien.
Dejjem kien pjuttost inġenwu li wieħed jimmaġina d-demokrazija liberali miexja bil-mod iżda b'mod
trijonfali lejn futur radjanti. Saħansitra ferm qabel is-snin disgħin kien hemm għadd ta' mistoqsijiet
dwar l-iżvilupp futur tagħha. Tista' tiżgura ġlieda effiċjenti kontra t-theddid għall-futur tal-pjaneta? Xi
ngħidu dwar iż-żieda ta' partiti tal-lemin estrem f'pajjiż bħal Franza? Xi ngħidu dwar l-effetti talmoviment fejn in-nies huma allerti għal dak ta' madwarhom fuq id-demokrazija? Xi ngħidu dwar issetgħa tar-"raba' setgħa", l-istampa? Il-messaġġ universalista tad-demokrazija tal-Punent kif
jirrikonċilja mal-passat kolonjali reċenti tiegħu?
Issa, tletin sena wara, id-demokrazija tidher li tinsab fi kriżi madwar id-dinja. Tal-inqas it-tip ta'
demokrazija kif nafuha: demokrazija li topera fi stat nazzjon, tirrispetta l-espressjoni ta' fehmiet u
interessi differenti u tippermetti l-arbitraġġ bejniethom, permezz ta' rappreżentanti politiċi magħżula
mill-elezzjonijiet. Demokrazija fejn l-objettiv tal-logħba politika huwa li tfittex l-aħjar interess komuni,
li mhuwiex l-istess bħall-interessi ta' kulħadd.
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Din il-kriżi ma tistax tkun mingħajr effett fuq l-Unjoni Ewropea, li dejjem tħabtet mal-mod kif kellha
ssarraf il-prinċipji tad-demokrazija klassika għan-natura sui generis tagħha, fejn id-distanza bejn ilkorpi governattivi u ċ-ċittadini hija naturalment usa' minn dik fi stat nazzjon, iktar u iktar fi ħdan
reġjun jew komunità lokali. Għal ħafna nies, dak li jiġri fil-laqgħat tal-UE fi Brussell, fil-Lussemburgu
jew fi Strasburgu huwa aktar diffiċli biex jinftiehem minn dak li jseħħ f'pajjiżhom stess.
Allura x'ġara? Biex inwieġbu din il-mistoqsija, għandna nħarsu lejn is-sintomi li jiżvelaw il-kriżi taddemokrazija u l-kawżi possibbli. Id-distinzjoni mhux dejjem hija ċara daqs il-kristall. Xi drabi jkun
diffiċli li wieħed jgħid jekk xi ħaġa hijiex kawża jew sintomu, u xi sintomi mbagħad isiru kawżi ġodda.
Għandna nżidu li l-kriżi tad-demokrazija tieħu diversi suri u forom madwar id-dinja u anke fl-UE. Kull
komunità mdejqa tkun imdejqa bil-mod tagħha. Iżda hemm xejriet sottostanti ġenerali li ġeneralment
ikunu magħrufa bħala r-raġuni għall-kriżi.
1.2.1

Sintomi

Il-kriżi tad-demokrazija rappreżentattiva liberali tidher l-ewwel nett f'għadd ta' żviluppi fattwali li
jistgħu jiġu osservati faċilment u li jistgħu jitkejlu:
1. Il-parteċipazzjoni tal-votant b'mod ġenerali għandha t-tendenza li tonqos. Dan huwa minnu
anke fl-Ewropa, li tradizzjonalment għandha rati ta' parteċipazzjoni ogħla minn pereżempju l Istati Uniti. Dan ċertament japplika għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, anke jekk rajna
żieda żgħira fil-parteċipazzjoni fl-2019. Ir-rati ta' parteċipazzjoni huma partikolarment baxxi
fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, li aċċedew biss f'elezzjonijiet ħielsa u ġusti komparattivament
reċentement. Ħafna żgħażagħ jemmnu li l-elit politiku ma jagħtix biżżejjed spazju biex ikunu
involuti fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet u li l-opinjoni tagħhom ma tiġix ikkunsidrata bisserjetà. Wieħed jista' jargumenta li l-votanti m'għandhomx ħajra jivvutaw għaliex b'mod
ġenerali huma kuntenti b'kif jiżviluppaw l-affarijiet. Iżda r-raġuni aktar probabbli, minbarra
sempliċi "għeja tal-votant", hija nuqqas ta' sodisfazzjon dejjem akbar bil-proċess u ssensazzjoni li "l-vot tiegħi ma għadux importanti". Għalhekk hemm is-sejħiet għal aktar
"demokrazija diretta", pereżempju fil-forma ta' referendums.
2. Ix-xenarju politiku huwa dejjem aktar frammentat u volatili. L-għadd ta' partiti politiċi qed
jiżdied, u qed jinħolqu partiti politiċi ġodda kontinwament li mbagħad ma jidhrux aktar. Ilpartiti stabbiliti tradizzjonali qed jitħabtu u s-sehem tagħhom tal-voti qed jiċkien aktar u
aktar.
3. In-nuqqas ta' sodisfazzjon bil-funzjonament tad-demokrazija jwassal għal nuqqas ta' fiduċja
dejjem akbar fil-korpi eletti u xi drabi għal sejħiet għal demokrazija diretta. Minħabba li lkonsultazzjonijiet maċ-ċittadini mhumiex dejjem definiti sew fil-funzjonament tagħhom u firrelazzjoni tagħhom mad-demokrazija rappreżentattiva, dawn jistgħu jwasslu għal
frustrazzjoni min-naħa taċ-ċittadini li ma jarawx rispons dirett għas-suġġerimenti u l-ilmenti
tagħhom. Dan imbagħad iwassal għal movimenti ta' protesti, dimostrazzjonijiet u kultant
vjolenza fit-toroq. F'dan ir-rigward, il-moviment tas-Sdieri Sofor fi Franza huwa
partikolarment impressjonanti. Bħal movimenti oħra bħal dawn, għandu element qawwi ta'
ribelljoni kontra l-elit. Naraw ukoll oppożizzjoni bejn in-nies "minn Imkien", biex nużaw itterminu ta' David Goodhart, li jħossuhom komdi kullimkien bid-diplomi u l-ħiliet tagħhom,
għall-kuntrarju tan-nies "minn Xi Mkien" li għandhom għeruq sodi fl-ambjent ta' darhom u la
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għandhom ir-rieda u lanqas il-kapaċità li "jifirxu għall-isfera globali". F'xi pajjiżi, il-kumplessità
dejjem akbar tad-dinja twassal għal sejħa mġedda għal "stat b'saħħtu" u għal "raġel
b'saħħtu" biex terġa' tinkiseb l-ordni fil-valuri tal-"maġġoranza silenzjuża". Sinjal taż-żminijiet
huwa s-sejħa minn xi wħud biex l-aġġettiv "liberali" jitħassar minn "demokrazija liberali".
4. F’After Europe, Krastev jiġbor id-diversi elementi deskritti hawnhekk billi jitkellem dwar tliet
paradossi li sempliċement insemmu f’dan l-istadju mingħajr ma nelaboraw fuqhom b’mod
aktar sħiħ:
●

Il-paradoss tal-Ewropa tal-Lvant: minflok ma naraw l-"effett ta' Brussell" virtuż, f'xi pajjiżi
qed naraw "illiberaliżmu" dejjem akbar u sejħa għar-ritorn għall-valuri tradizzjonali
relatati mal-familja tradizzjonali u mal-"Kristjaneżmu". U qed naraw votanti pro-Ewropej
li jeleġġu gvernijiet ewroxettiċi.

●

Il-paradoss tal-Ewropa tal-Punent jiddeskrivi sitwazzjoni fejn ħafna nies qed isejħu bilqawwi għad-demokrazija, iżda mingħajr ma jieħdu sehem b'mod attiv fl-elezzjonijiet jew
fl-istituzzjonijiet, billi joħorġu għall-elezzjonijiet jew jivvutaw, jew mingħajr ma jaċċettaw
il-prinċipji ta' demokrazija rappreżentattiva.

●

Il-paradoss ta' Brussell jiżvela rifjut dejjem akbar tal-kunċett ta' meritokrazija li kien
element ewlieni tad-demokraziji liberali tagħna u li huwa muri sew mis-servizz ċivili
Ewropew fejn ir-reklutaġġ huwa bbażat fuq eżamijiet ta' dħul diffiċli ħafna. Forsi r-rifjut
jista' jkun relatat ukoll mal-applikazzjoni mhux sodisfaċenti tal-prinċipji meritokratiċi.

Fl-istess ħin, qed naraw għadd ta' karatteristiċi ta' mġiba li qed jinfirxu. Il-mentalitajiet qed jevolvu, u
hemm dimensjoni antropoloġika fil-kriżi tad-demokrazija.
1. Fil-livell tal-individwi, jidher li hemm diżaggregazzjoni taċ-ċivilità, tad-djalogu u tat-tolleranza,
li mhux biss tidher fil-midja soċjali l-ġdida iżda hija msaħħa minn algoritmi li jiffavorixxu lpolarizzazzjoni. Dak li huwa ċert huwa li t-ton u l-mod il-ġdid ta' "diskussjoni" ibaxxi l-kwalità
tad-dibattitu demokratiku, li jirrikjedi kompromess, ir-rispett tad-drittijiet tal-minoranzi, u laċċettazzjoni tal-arbitraġġ fil-livell politiku.
2. B'rabta ma' dan, naraw trasformazzjoni taċ-ċittadini f'konsumaturi tad-drittijiet u tas-servizzi,
diżassoċjati mit-tfittxija għal viżjoni komuni u għanijiet komuni. L-istat ma għadux meqjus
minn ħafna bħala l-qafas biex jinstab il-bilanċ bejn interessi kunfliġġenti iżda bħala l-magna li
għandha tissodisfa rekwiżit individwali jew "ibbażat fuq il-komunità". Fenomeni bħall-kultura
fejn in-nies huma allerti għal dak li jiġri madwarhom jirriflettu tendenza li "wieħed jieħu laffarijiet f'idejh" u li jittratta kwalunkwe insult perċepit direttament, billi ma jibqax jappoġġja
l-parti ħatja.
3. Fil-livell tas-soċjetà u tal-politika, hemm xejra inkwetanti lejn tidwir ta' dak li Levitzky u
Ziblatt, f'How democracies die (Kif imutu d-demokraziji), isejħu "aggressività istituzzjonali": li
tuża d-drittijiet legali li għandek bla ħniena, kemm tista', irrispettivament mill-konsegwenzi
għall-oħrajn. Demokrazija rappreżentattiva li tiffunzjona tajjeb tirrikjedi "tolleranza
reċiproka" u "tolleranza istituzzjonali", li jiffunzjonaw bħala garanziji kontra l-kollass ta'
viżjoni komuni u t-tfittxija għal kompromess. Il-protesti vjolenti kontra l-miżuri tal-COVID
huma sintomu inkwetanti ta' dan.

15

4. Hemm fenomenu ieħor relatat li Van Reybrouck jiddeskrivi f'Contre les élections (Kontra lelezzjonijiet). Dan jikkonċerna l-mod kif id-demokrazija qed tintlagħab illum: ir-renju tal-flus
f'kampanji elettorali, il-polarizzazzjoni artifiċjali biex tiġi demonizzata n-naħa l-oħra, ilmanipulazzjoni kostanti u l-konfużjoni tal-midja dwar kwistjonijiet ta' immaġni, is-slogans u lperspettiva għal żmien qasir, il-ħolqien ta' kasta politika ta' atturi politiċi full-time, is-sens ta'
esklużjoni ta' politiċi aspiranti żgħażagħ, diskrepanza dejjem akbar bejn il-kwalitajiet
meħtieġa biex persuna tiġi eletta u dawk li huma meħtieġa biex jitmexxa l-pajjiż.
Naturalment, il-fenomenu mhuwiex ġdid; Mark Twain diġà kkummenta li "Jekk irridu
nitgħallmu x'inhu tassew il-bniedem, fil-fond, kulma għandna nagħmlu huwa li nosservawh fi
żmien l-elezzjoni." Kieku x'jgħid illum? It-teżi ta' Van Reybrouck hija li dan kollu huwa dovut
għall-enfasi eċċessiva fuq l-elezzjonijiet bħala l-element ewlieni tad-demokrazija: "Ninsabu
fil-proċess li neqirdu d-demokrazija tagħna billi nillimitawha għall-elezzjonijiet..."
1.2.2

Kawżi

X'wassal għal din is-sitwazzjoni? Filwaqt li ma hemm l-ebda spjegazzjoni uniformi, nistgħu nipprovaw
nidentifikaw għadd ta' fatturi ewlenin.
1. F'laqgħa mal-President Santer fl-1995, il-Kanċillier Kohl tkellem dwar id-dgħufija progressiva
tal-istrutturi soċjali bħall-partiti politiċi (b'mod partikolari l-partiti prinċipali l-kbar, il-knejjes u
t-trade unions). "Jekk dawn jikkollassaw, se jkollna problema reali tad-demokrazija", żied
jgħid. Kif juru l-iżviluppi tal-lum, kliem Kohl kien qed ibassar il-futur. Il-vantaġġ ta' dawk listrutturi huwa li jipprovdu xi forma ta' filtru u fora ta' diskussjoni għal domandi u interessi
kunfliġġenti. Dawn jiżguraw ukoll minimu ta' stabbiltà u appoġġ għall-funzjonament taddemokrazija u tas-soċjetà. Dan huwa wkoll punt li jenfasizzawh Levitzky u Ziblatt. Fl-Istati
Uniti, wara l-Gwerra Ċivili, id-Demokratiċi u r-Repubblikani sabu bażi komuni fuq kwistjonijiet
ewlenin u aġixxew bħala filtri biex iżommu lill-estremisti fil-familji tagħhom stess 'il bogħod. 8
2. Waħda mill-għeruq tal-problemi li niltaqgħu magħhom ċertament tinsab fittrasformazzjonijiet soċjoekonomiċi li seħħew fil-pajjiżi tal-Punent mis-snin sittin. Tfaċċaw
sfidi ġodda bil-kriżijiet taż-żejt, il-kriżi tal-istat soċjali, il-wasla tan-neoliberaliżmu u lglobalizzazzjoni. Jidher li qed jiżdiedu l-inkwiet u n-nuqqas ta' sodisfazzjon fost il-votanti li
jfittxu soluzzjonijiet għal żmien qasir, spiss abbażi ta' wegħdiet kbar u l-avvanz ta' talbiet
settorjali.
3. Il-globalizzazzjoni hija fatt u kellha ħafna konsegwenzi pożittivi: il-libertà tal-moviment
b'nollijiet tal-ajru aktar baxxi, il-kummerċ dejjem akbar, opportunitajiet ġodda, klassi medja
ġdida fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw . Iżda dan wassal ukoll għal eżiti aktar negattivi tal-anqas
għal partijiet mis-soċjetà u għal stati inqas b'saħħithom. L-inugwaljanza dejjem akbar fissoċjetajiet kif iddokumentata fi studji bla għadd (iżda wkoll xi drabi il-perċezzjoni sempliċi ta'
inugwaljanza dejjem akbar) firdet is-soċjetajiet u ħolqot riżentiment min-naħa tal-klassijiet
anqas privileġġjati, inkluża klassi medja f'ħafna diffikultajiet. Punt ta' min jagħmlu huwa li
meta d-demokrazija liberali tfaċċat għall-ewwel darba, ir-rappreżentanti eletti tagħha setgħu
8

Sfortunatament, dan il-fehim reċiproku kien ibbażat fuq it-tneħħija tal-vot tas-Suwed madwar l-istati tan-Nofsinh ar . D a n
beda jintemm fl-istess żmien meta l-President Johnson għadda l-leġiżlazzjoni tiegħu dwar Soċjetà Kbira li biddlet
radikalment ix-xenarju politiku u wasslet għal polarizzazzjoni dejjem akbar bejn id -Demokratiċi li tilfu n-Nofsinhar u lpartit Repubblikan li beda jxaqleb dejjem aktar lejn il -lemin.
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jiddistribwixxu mill-ġdid 5 % tal-PDG; issa qed nitkellmu aktar dwar 50 % tal-PDG. Għalhekk
in-nies huma saħansitra aktar imdejqin b'dak li huma jqisu bħala distribuzzjoni mill-ġdid
inġusta.
4. Wieħed mir-riżultati huwa r-rifjut dejjem akbar tal-elit li huma l-benefiċjarji l-kbar ta' fruntieri
miftuħa u dinja globali. Il-globalizzazzjoni ħolqot biża' ta' tneħħija tad-dritt tal-vot u t-telf tal"identità" u tal-awtonomija ta' dak li jkun. Id-demokrazija taħdem fi ħdan l-istati nazzjon; iżda
x'jiġri jekk dawn tal-aħħar donnhom ma jibqgħux kapaċi jmexxu l-affarijiet, jieħdu
deċiżjonijiet, imexxu l-ekonomija tagħhom kif jidhrilhom?
5. Dawn l-iżviluppi ċertament huma aċċellerati mir-rivoluzzjoni diġitali u mill-qawmien ta' midja
soċjali ġdida. Dawn jippermettu lill-individwi jikkomunikaw direttament u juru r-rabja u lfrustrazzjoni tagħhom, mingħajr ebda filtru jew ostaklu. Jippermettu wkoll lin-nies fi
kwalunkwe reġjun tad-dinja jaraw kif jgħixu oħrajn. Dawn jiffaċilitaw ukoll it-tixrid ta'
aħbarijiet foloz u messaġġi ta' firda u għalhekk il-manipulazzjoni tal-proċess demokratiku, kif
jidher fl-iskandlu tal-Cambridge Analytica.
1.2.3

Soluzzjonijiet

Huwa diffiċli li wieħed jasal għal konklużjonijiet ġeneralizzati minn din l-analiżi. Madankollu, diġà se
nwissu kontra dak li wieħed jista' jsejħilhom soluzzjonijiet tajbin foloz. Kif qal darba Einstein, "Għal
kull problema hemm soluzzjoni li hija ċara u sempliċi u ħażina."
F'dan l-istadju aħna se nsemmu biss ftit minn dawn bis-slogans simplistiċi tagħhom:
•

Id-demokrazija diretta ("Tort tad-demokrazija rappreżentattiva")

•

It-tentazzjoni teknokratika ("Tort tad-demokrazija")

•

Il-populiżmu ("Tort tal-elit u tar-rappreżentanti politiċi tagħhom.")

•

Id-demokrazija illiberali ("Tort tal-oppożizzjoni u tal-minoranzi")

Għandna nkunu konxji wkoll tal-aspetti tal-kultura fejn in-nies huma allerti għal dak ta' madwarhom
bis-slogan "Tort tal-oħrajn li jridu jissikktu" li jista' jiġi kkaratterizzat wkoll bħala simplistiku.
Filwaqt li l-istampa li toħroġ mill-analiżi tidher pjuttost kerha, dan huwa minħabba li konna qed
niffokaw esklussivament fuq in-nuqqasijiet fis-sistema tagħna u x-xejriet inkwetanti. Din hija
prekundizzjoni biex nistaqsu l-mistoqsijiet it-tajbin u biex eventwalment jiġu rrakkomandati miżuri
għar-riforma tad-demokrazija tagħna u biex din tiġi adattata għad-dinja moderna.

1.3 Sfidi biex jiġu ssodisfati l-aspettattivi tan-nies
Id-demokrazija tiġi aċċettata jekk taħdem b'mod fejn is-sovranità u l-poter aħħari jkunu mal-poplu
(demokrazija tal-kontribut) u jekk tagħti riżultati lil dawk il-persuni (demokrazija tar-riżultati). Irriżultati jistgħu jkunu tanġibbli jew intanġibbli.
1.3.1

Riżultati intanġibbli

Iċ-ċittadini jistennew li d-demokrazija tagħtihom libertà, parteċipazzjoni, rappreżentanza, u
ugwaljanza – drittijiet ugwali – għal kulħadd. Soċjetà demokratika għandha bħala l-punt tat-tluq
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tagħha l-eżistenza ta' preferenzi differenti fost iċ-ċittadini tagħha, u aħna fiduċjużi li se tkun tista'
tiġġenera ftehimiet bl-aktar mod inklużiv possibbli. Is-soċjetajiet demokratiċi għandhom ikunu
sistemi ta' kooperazzjoni.
Il-gvern huwa mistenni wkoll li jkun soġġett għall-istat tad-dritt, li jieħu deċiżjonijiet dwar il-ġid
komuni f'konformità mal-preferenzi tal-maġġoranza filwaqt li jirrispetta l-interessi tal-minoranzi, li
jkun responsabbli b'mod permanenti lejn ir-rappreżentanti taċ-ċittadini, u li kull ċertu żmien ikun
soġġett għall-approvazzjoni tagħhom, filwaqt li jħalli l-poter b'mod paċifiku meta jitlef il-fiduċja talvotanti.
Fl-Ewropa, il-garanziji tal-libertà, ir-rispett għad-drittijiet individwali, u l-ugwaljanza fil-parteċipazzjoni
politika inerenti f'sistema demokratika ġew marbuta wkoll mal-forniment tas-sigurtà, fl-aktar sens
wiesa' ta' sigurtà tal-bniedem, u mal-aspettattiva ta' avvanzi fl-ugwaljanza soċjali.
F'termini tar-riżultati li nitolbu mid-demokrazija tagħna, nistgħu nqajmu l-kwistjoni ta' jekk l-Unjoni
Ewropea żżidx il-protezzjoni taċ-ċittadini tagħha. Aħna nifhmu din il-protezzjoni bħala d-difiża tallibertajiet tagħhom fi ħdan qafas tal-garanzija tas-sigurtà tal-bniedem, filwaqt li nħarsu lejn jekk din
trawwimx il-benesseri soċjali jew, għall-kuntrarju, tkissirx oqfsa nazzjonali antiki ta' protezzjoni
mingħajr ma tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' oħrajn aktar robusti. U nistgħu nqajmu xi mistoqsijiet
dwar kif (u jekk) l-UE tista' tgħin biex issolvi t-tensjonijiet madwar l-idea li s-sovranità qed tbati llum
kemm fl-istati kif ukoll fix-xena internazzjonali, u kif tista' tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-kapaċità li
jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-ġid komuni f'dinja globalizzata.
1.3.2

Riżultati tanġibbli

Ir-riżultati tanġibbli jikkonċernaw is-sistema politika li tipprovdi opportunitajiet għall-iżvilupp, ilprogress materjali, it-tfittxija għall-kuntentizza eċċ.
Il-protezzjoni soċjali u l-ugwaljanza fost iċ-ċittadini kollha oriġinarjament ma kinux elementi
kostitwenti tad-demokrazija liberali fil-bidu tagħha, iżda b'mod partikolari fl-Ewropa dawn ġew
assoċjati b'mod inseparabbli magħha mill-perjodu ta' wara l-gwerra dinjija 'l hawn. Madankollu, iddata kwalitattiva u r-riċerka jindikaw tnaqqis fit-tul tal-perċezzjoni pubblika fir-rigward tal-protezzjoni
u l-koeżjoni soċjali, li ssaħħaħ mir-Reċessjoni l-Kbira tal-2008. Huwa importanti li, f'dan il-kuntest, lUE tidher bħala aġent tal-globalizzazzjoni aktar milli bħala tarka protettiva kontra r-riskji tagħha u
għandha ssib modi u mezzi kif tirrettifika din l-immaġni.
Minkejja l-aderenza formali mal-"mudell soċjali Ewropew" fl-aktar sens wiesa' – u dgħajjef – ta' din lespressjoni, l-Unjoni mhijiex akkreditata bid-difiża tagħha f'termini konkreti. L-iżbilanċi bejn il-politika
ekonomika tal-Komunità u b'mod partikolari s-suq uniku minn naħa, u s-swieq tax-xogħol u s-sistemi
nazzjonali ta' protezzjoni soċjali min-naħa l-oħra, huma kbar ħafna. Flimkien ma' dan hemm issensibilizzazzjoni li wieħed qed jikkompeti f'ekonomija globali ma' atturi li għalihom id-dimensjoni
soċjali mhijiex fattur li għandu jiġi kkunsidrat. Iċ-ċittadini kollha jistgħu jaraw kif l-atturi privati (u listati), li ġabru riżorsi finanzjarji enormi b'mod li sempliċiment ikun illegali fl-UE, kisbu wkoll is-setgħa
li jiddefinixxu x-xejriet ekonomiċi jew jistabbilixxu kundizzjonijiet ġodda tas-suq tax-xogħol. Xi wħud
minnhom li ġejjin minn dittatorjati u stati bi standards etiċi kundannabbli saħansitra approprja w
setturi simboliċi ħafna bħall-kultura u l-isports.
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L-isfida fir-regolizzazzjoni tal-globalizzazzjoni u t-titjib tal-pożizzjoni relattiva tagħna fid-dinja
multipolari tirrikjedi saħħa akbar. L-attribuzzjoni ta' kompetenza u kapaċitajiet għal-livell tal-UE
għandha tiġi ggarantita meta r-riżultati jistgħu jinkisbu biss f'dan il-livell, jew fejn tkun meħtieġa xi
azzjoni addizzjonali fil-livell tal-UE (fil-kuntest ta' kompetenzi kondiviżi) sabiex jinkisbu l-objettivi
miftiehma. L-użu tar-riżorsi kollha pprovduti mit-Trattati, li huma konsiderevoli, jippermetti progress
sinifikanti. Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali adottat reċentement għaċ-ċittadini Ewropej kollha
huwa l-ewwel pass f'din id-direzzjoni. Il-protezzjoni tal-ambjent u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima
huma fost l-istejjer kbar ta' suċċess tal-UE, iżda l-indirizzar tat-tisħin globali se jirrikjedi sforzi
konġunti saħansitra akbar fil-livelli kollha minn kwalunkwe sfida ambjentali oħra, u se joħloq sfidi
ġodda għall-proċessi demokratiċi tagħna, biex ma nsemmux l-isforzi meħtieġa fil-bqija tad-dinja.
Għall-ewwel darba f'dan is-seklu, kriżi profonda, il-pandemija tal-COVID-19, tista' tirrappreżenta
opportunità biex nimxu 'l quddiem. Is-solidarjetà interna fix-xena internazzjonali ġiet imsaħħa, ilġestjoni komuni tal-aċċess għat-tilqim tista' ssir storja ta' suċċess. Id-deċiżjonijiet ekonomiċi biex
jappoġġjaw l-irkupru huma bla preċedent, f'termini kwantitattivi, iżda wkoll mil-lat istituzzjonali u
politiku. Qed tiġi promossa b'mod strateġiku mill-Unjoni qabża kwalitattiva lejn mudell ta' żvilupp
sostenibbli f'konformità mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU madwar l-aġendi diġitali
u ekoloġiċi, filwaqt li tissaħħaħ is-sigurtà tal-bniedem u għalhekk potenzjalment tingħata spinta lilleġittimità tal-mudell Ewropew f'diversi livelli. Id-dimensjoni internazzjonali ta' aġenda bħal din issa
qed tiġi ddefinita, kemm fil-livell politiku kif ukoll bl-allokazzjoni tal-fond uniku ġdid għall-azzjoni
esterna u l-iżvilupp (NDICI – Ewropa Globali).
Għadu kmieni wisq biex wieħed jitkellem dwar impatt u riżultati. Is-suċċess jikkontribwixxi b'mod ċar
għat-tisħiħ tal-kapaċità tas-sistema demokratika tagħna biex jinkiseb ġid komuni aħjar fid-dinja
globalizzata, filwaqt li l-falliment jipperikola serjament il-kredibbiltà tal-Unjoni.
L-impatt tal-azzjoni proposta fuq il-ġustizzja soċjali għandu jkun kunsiderazzjoni ċentrali biex jiġi
żgurat is-suċċess. Iżda s'issa din hija l-aktar ħolqa dgħajfa tal-katina.
It-titjib tal-governanza f'diversi livelli fl-Unjoni Ewropea jista' jsaħħaħha bħala sistema demokratika.
Il-governanza għandha rwol x'taqdi; in-networks jistgħu jitwessgħu u jissaħħu (b'mod proattiv). Dan
jista' jgħin biex jitnaqqsu l-ispejjeż tal-parteċipazzjoni u titrawwem id-demokrazija tal-UE. Il-prinċipju
tas-sussidjarjetà jeħtieġ li jaħdem kemm 'l isfel kif ukoll 'il fuq biex jagħti r-riżultati li nistennew
minn tali demokrazija. Id-demokrazija Ewropea se titkejjel skont it-twettiq tal-wegħda ta' żvilupp
sostenibbli u ġust f'dinja globali, inkluża l-protezzjoni soċjali.

1.4 Sfidi diġitali
Bħal kwalunkwe sistema oħra li tinvolvi l-bnedmin, id-demokraziji jiddependu ħafna mill-kapaċità ta'
komunikazzjoni. L-avvanzi tal-passat fit-teknoloġija tal-komunikazzjoni kellhom impatt importanti fuq
kif ġew organizzati s-soċjetajiet tal-bniedem. Il-midja tal-karta, tal-istampa u tal-massa kienu
strumentali għall-ħolqien u għall-funzjonament tad-demokrazija. Dan huwa wkoll il-każ illum ilġurnata: l-internet illum qed joffri modi radikalment differenti ta' komunikazzjoni u dan qed joħloq
sfidi ġodda għas-sistemi demokratiċi tagħna.
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1.4.1

Il-ħolqien tal-kunsens

Il-funzjoni ta' kwalunkwe sistema politika hija li tippermetti kollaborazzjoni paċifika u volontarja ta'
grupp (li jkollu koeżjoni interna u interess komuni) sabiex l-akbar numru ta' riżorsi umani possibbli
jkunu diretti biex il-komunità tkun tista' tiffjorixxi u biex jiżguraw li jkun hemm l-inqas għadd ta'
persuni possibbli li ma jkunux attivi jew li jkunu okkupati b'xogħol mhux produttiv. Il-persuni li ma
jkunux attivi huma dawk li l-kapaċitajiet u t-talenti tagħhom ma jintużawx. L-attivitajiet mhux
produttivi huma l-isfurzar, il-kunflitt intern, is-soppressjoni tal-kunflitti meħtieġa u importanti (bħallpulizija), u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti meħtieġa u importanti (bħas-sistema ġudizzjarja).
Sa ftit ilu, ir-riżultat ewlieni tal-kollaborazzjoni umana kien materjali, ikkonċernat b'attivitajiet bħallproduzzjoni tal-ikel u tal-fjuwil u l-manifattura tal-prodotti. Is-soċjetajiet saru organizzati biex
jimmassimizzaw il-produttività ta' dawn l-attivitajiet u ħolqu istituzzjonijiet – bħal ġemgħat, tribujiet,
villaġġi, stati bliet, imperi, stati nazzjon, u unjonijiet ta' stati – biex jippermettu l-kollaborazzjoni
volontarja biex jinkisbu dawn l-għanijiet. Id-demokrazija hija istituzzjoni bħal din. Din tgħin biex
jinkisbu l-għanijiet billi tissodisfa t-tliet kompiti tagħha: li tiggarantixxi r-rispett għal sett ta' valuri, li
tiżgura l-organizzazzjoni u t-tħaddim tas-setgħa politika, u li tissodisfa l-ħtiġijiet taċ-ċittadini.
Dawn l-istituzzjonijiet kollha ġew integrati, ikkoordinati, u regolati bl-għajnuna tal-komunikazzjoni –
permezz tal-kondiviżjoni jew l-iskambju ta' informazzjoni. Il-miti, il-leġġendi, ir-reliġjon u l-kultura
jirrappreżentaw informazzjoni li integrat il-valuri f'soċjetà. Id-drawwiet, il-kalendarji, u lkomunikazzjoni bejn il-pari ppermettew il-koordinazzjoni tal-attivitajiet f'soċjetà. Il-liġijiet, id-digrieti
u d-deċiżjonijiet kienu informazzjoni li rregolat soċjetà.
Għal din ir-raġuni, l-innovazzjonijiet fil-mezzi ta' komunikazzjoni għandhom impatt fuq listituzzjonijiet li qed jibnu n-nies, kemm fuq id-daqs kif ukoll fuq it-tipi ta' istituzzjonijiet. Irrivoluzzjoni intellettwali tal-Greċja l-antika ma kinitx tkun possibbli mingħajr il-kapaċità li jinkitbu lideat tal-ġenerazzjonijiet preċedenti sabiex dawk ta' warajhom setgħu jibnu fuqhom. L-Imperu
Ruman ma kienx ikun possibbli mingħajr network ta' toroq li ppermetta komunikazzjoni rapida mhux
biss ta' truppi u qamħ, iżda wkoll ta' flus, aħbarijiet, informazzjoni kummerċjali, il-vanġelu Nisrani, u,
naturalment, ordnijiet. Ir-rivoluzzjoni ta' Gutenberg ipprovdiet teknoloġija għal demokrazija fuq skala
akbar.
Id-demokrazija hija mod effiċjenti ħafna kif tiġi organizzata soċjetà minħabba li toħloq kunsens għalliggvernar u b'hekk timminimizza l-ispejjeż ġenerali meħtieġa mill-użu tal-forza. Il-kunsens jirrikjedi
komunikazzjoni – biex dawk li jiggvernaw jiġu infurmati bil-kwistjonijiet u l-problemi ta' dawk li huma
ggvernati, u biex dawk li huma ggvernati jiġu infurmati dwar l-ideat, il-pjani u d-deċiżjonijiet ta' dawk
li jiggvernaw u jippermettu l-parteċipazzjoni tagħhom fit-teħid ta' deċiżjonijiet. It-teorija talinformazzjoni tagħmilha ċara ħafna li l-valuri, il-kuntest, u t-tħassib kondiviżi jagħmlu lkomunikazzjoni aktar faċli. Jekk aktar nies ikunu infurmati aħjar, jista' jkun hemm involviment ta'
aktar imħuħ kapaċi. Madankollu, l-informazzjoni u l-komunikazzjoni jistgħu wkoll joħolqu u
jamplifikaw l-opinjoni kuntrarja. Huwa għalhekk li deliberazzjoni ħielsa u miftuħa hija importanti biex
jiġu kkonfrontati diversi ideat u fehmiet, aktar u aktar f’soċjetajiet rikki fil-komunikazzjoni9 .

9

Habermas isejjaħ din it-“teorija tad-diskors tad-demokrazija” – https://doi.org/10.1017/UPO9781844654741.008
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Minħabba l-forom inqas żviluppati tat-teknoloġiji tal-informazzjoni tagħhom, il-proċessi demokratiċi
bikrija kienu limitati għal komunitajiet u gruppi żgħar – bħal deċiżjonijiet dwar liema ħaddiema tassengħa kienu se jmexxu fraternità. Bl-invenzjoni ta' karta mhux għalja u tal-gazzetti, l-istruttura
regolatorja setgħet tibda topera abbażi ta' dokumenti affidabbli, deċiżjonijiet bil-miktub, minuti
trasparenti, eċċ. Il-ġerarkiji f'demokrazija rappreżentattiva setgħu jiddependu minn komunikazzjoni
affidabbli bejn livelli differenti. Barra minn hekk, in-nies kienu infurmati aħjar u setgħu jiġu stabbiliti
kuntest u tħassib kondiviżi usa' minn dak li kien possibbli b'mezzi bil-fomm. Barra minn hekk, in-nies
setgħu jiġu informati permezz ta' liġijiet u kodiċijiet bil-miktub (dwar kwistjonijiet ġenerali), kotba
(dwar l-għarfien ġenerali) u gazzetti (dwar affarijiet kurrenti). Kien biss wara li l-karta u l-istampar
saru ġeneralment disponibbli li s-sistemi politiċi fl-Ewropa bdew jinbidlu minn sistemi medjevali,
aristokratiċi, fewdali, u ġerarkiċi f'sistemi demokratiċi fuq skala kbira.
Id-demokrazija tirrikjedi komunikazzjoni vertikali tajba – bejn dawk li huma ggvernati, dawk li
jiggvernaw u l-livelli ta' bejniethom. Id-demokrazija tirrikjedi wkoll komunikazzjoni orizzontali tajba
fost il-membri kollha tas-soċjetà biex tistabbilixxi kuntest u tħassib kondiviżi. It-teknoloġiji mibnija
madwar ix-xandir fuq il-karta, l-istampa u l-midja tradizzjonali pprevedew dawn iż-żewġ
dimensjonijiet.
L-internet inizjalment wiegħed saħansitra aktar minn dan il-proċess ta' demokratizzazzjoni. Meta
beda jiżviluppa fl-atmosfera hippy tan-Nofsinhar ta' California, deher li kien qed jiftaħ il-perspettiva
ta' xi tip ta' utopja tat-teknoloġija fejn iċ-ċittadini infurmati tajjeb u konnessi sew setgħu jużaw itteknoloġija biex jagħmlu d-demokrazija aktar diretta, biex ikollhom komunikazzjoni aħjar bejniethom
u mar-rappreżentanti tagħhom, u biex jesprimu l-preferenzi tagħhom b'mod aktar dirett. L-internet
tabilħaqq wassal xi ftit minn dan; iċ-ċittadini jistgħu jkunu infurmati aħjar, jistgħu jikkollegaw ma'
oħrajn ħafna aktar faċilment, u għandhom il-possibbiltà li jieħdu deċiżjonijiet ħafna aktar infurmati.
Iżda l-wegħdiet inizjali ta' teknoutopja ma ġewx eżattament issodisfati.
1.4.2

Id-demokrazija fl-era tal-karta

Il-karta u l-pressa tal-istampar kienu skarsi. L-iskarsezza tal-aċċess għall-komunikazzjoni kienet qed
tixpruna l-kwalità minn naħa u l-koeżjoni min-naħa l-oħra. Mhux kulħadd seta' jippubblika kotba jew
jikseb ħin ta' xandir fuq it-televiżjoni. Dan kien riżervat għal ftit – idealment għall-elit. Sistema ta'
gwardjani – l-edituri – kienet tiżgura li xi ideat jiġu stampati u oħrajn le. Persuna waħda jista' jkollha
vot wieħed, iżda mhux kull persuna kienet f'pożizzjoni li tinfluwenza dak il-vot. L-iskarsezza – innumru ta' gazzetti, ta' stazzjonijiet tat-televiżjoni u ta' stazzjonijiet tar-radju kien limitat – kienet qed
tikkontribwixxi wkoll għall-koeżjoni. Il-midja tal-massa biss setgħet toħloq tħassib kondiviż u kuntest
kondiviż – in-nazzjon kollu kien qed isegwi l-istess aħbarijiet fuq it-televiżjoni u bejn wieħed u ieħor
kellu l-istess idea ta' dak li kien għaddej.
L-informazzjoni u l-komunikazzjoni huma kundizzjoni meħtieġa iżda mhux suffiċjenti biex tinħoloq
demokrazija. L-użu ċentralizzat tat-teknoloġija tal-informazzjoni jagħti wkoll is-setgħa lil reġimi
mmexxija ċentralment u mhux demokratiċi, tal-anqas sakemm is-setgħa tat-teknoloġija ma ssirx
disponibbli għan-"nies" u n-"nies" ikunu lesti li jużawha. Madankollu, din ir-rieda tista' tvarja f'kulturi
differenti. Dan huwa aktar evidenti f'soċjetajiet aktar individwalistiċi bħall-Punent, u inqas f'oħrajn
aktar kollettivistiċi fl-Asja.
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L-iskarsezza tal-komunikazzjoni ffavorixxiet ukoll id-demokrazija rappreżentattiva. Kien biss b'mod
eċċezzjonali li ċ-ċittadini setgħu jikkomunikaw direttament mal-livelli ta' tmexxija, pereżempju
permezz ta' referendums u elezzjonijiet. Il-komunikazzjonijiet aktar rikki fis-sustanza kienu limitati
għar-rappreżentanti. Dan ħoloq filtru tal-ideat u nisperaw ukoll l-għażla meritokratika ta' dawn irrappreżentanti.
F'demokrazija tabilħaqq kull persuna għandha vot wieħed, iżda dan huwa infurmat minn elit tal-midja
li ħadem mill-qrib mal-elit politiku. Bil-kunsens tal-poplu u bid-deċiżjoni tal-poplu, id-demokrazija filfatt tkun immexxija minn alleanza tal-elit intellettwali u politiku. Id-demokraziji kienu mifruxa fuq
spazju ta' komunikazzjoni uniku – fejn in-nies kienu jitkellmu l-istess lingwa u fejn kienu esposti għallistess informazzjoni. Flimkien, dawn il-fatturi ppermettew deliberazzjoni komuni tal-komunità
demokratika.
Permezz ta' għażla meritokratika ta' persuni u ideat, kienu possibbli sistemi demokratiċi
rappreżentattivi li fihom in-nies kienu sovrani, iżda fejn kien għad hemm għażla pożittiva kemm tannies kif ukoll tal-ideat li jmexxu. Komunikazzjoni skarsa u editjata permezz ta' għadd limitat ta' kanali
appoġġjat ukoll il-mudell ta' partiti politiċi stabbli u relattivament kbar, li kull wieħed minnhom kellu
aċċess għal ftit mezzi tal-midja ta' ideoloġija kompatibbli. Madankollu, din ma kinitx sistema perfetta
jew kompletament ġusta.
1.4.3

Id-demokrazija fl-era diġitali

L-internet jissostitwixxi l-iskarsezza tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni – li kienet element ewlieni
li xpruna l-għażla pożittiva fid-demokraziji – bl-abbundanza. Kull persuna għad għandha vot wieħed,
iżda kull persuna jista' jkollha wkoll stazzjon tat-televiżjoni wieħed (fuq YouTube), gazzetta waħda
(fuq WordPress), u tista' tkun editur (tirrakkomanda l-qari ta' Facebook). Is-simbjożi tal-partiti politiċi
l-antiki u tal-midja l-antika hija xi ħaġa tal-passat, kif ukoll il-ġerarkiji u l-għażla meritokratika li kienu
riżultat ta' deliberazzjoni fi spazju komuni ta' komunikazzjoni, u spiċċat is-sistema li fiha l-aktar nies
kapaċi kellhom aktar influwenza. B'eċċezzjoni waħda: il-kumpaniji teknoloġiċi issa għandhom setgħa
bla preċedent.
L-internet individwalizza l-komunikazzjoni u l-aċċess għall-informazzjoni, u b'hekk ikkontribwixxa
għall-qerda ulterjuri tal-komunitajiet li kienu jirrappreżentaw l-elementi fundamentali ta' soċjetajiet
akbar minn familja. Hemm inqas u inqas ħtieġa li l-individwu jiġi integrat f'komunità tal-ħajja reali,
bħal villaġġ jew trade union ta' fabbrika lokali, sabiex jikseb jew jagħti għajnuna u appoġġ. L-internet
ħoloq ukoll inugwaljanzi bejn dawk li huma diġitalment litterati, prinċipalment iż -żgħażagħ u lprofessjonisti minn żoni urbani, u dawk li huma akbar fl-età, spiss minn żoni rurali u diġitalment
illitterati.
L-internet qed jeqred ukoll il-kunċetti ta' distanza u lokalità. Qabel, in-nies kienu jikkomunikaw ma'
oħrajn mill-istess raħal, parroċċa, distrett tal-belt jew klassi soċjali. Permezz tal-midja tal-massa, lispazju ta' komunikazzjoni ġie estiż għal dawk li jitkellmu bl-istess lingwa, filwaqt li l-internet qed
jeqred dawn il-konfini wkoll. Il-komunikazzjoni man-nies fil-bini ta' ħdejk issa hija faċli daqs dik ma'
dawk f'kontinent ieħor. Anke l-ostaklu tal-lingwa qed jispiċċa bi traduzzjoni awtomatizzata u diretta.
L-internet mhux biss qed ifixkel il-midja, iżda qed jikkontribwixxi wkoll għat-tfixkil tal-partiti politiċi li
diġà ġew ikkontestati minn bidliet fl-istrutturi soċjali tas-soċjetajiet industrijali. Fil-fatt, il-partiti
22

politiċi huma organizzazzjonijiet ibbażati fuq l-informazzjoni wkoll. Huma jiġu stabbiliti u jaħdmu
permezz tal-informazzjoni (bullettini, programmi, diskorsi …). Is-sintomi tal-kriżi tal-partit politiku
demokratiku jinkludu s-sehem dejjem jonqos ta' voti għall-partiti tradizzjonali (f'sistemi
proporzjonali) u l-faċilità li jiġu stabbiliti partiti politiċi ġodda.
Algoritmi personalizzati (xprunati minn forom mifruxa u li jaċċelleraw malajr ta' Intelliġenza Artifiċjali)
li jiddeterminaw il-konsum tal-midja u tal-aħbarijiet ta' individwu (li spiss huma eku tal-opinjonijiet
tiegħek stess) jistgħu jipperikolaw serjament il-kunċett Habermassjan ta' sfera "pubblika" u
"komuni", u tabilħaqq jirriskjaw il-"balkanizzazzjoni" ulterjuri tiegħu. Din ix-xejra hija amplifikata millprovvista eċċessiva ta' informazzjoni li toħloq diffikultajiet fir-rigward tal-għażla ta' sorsi kredibbli u
tista' toħloq konfużjoni.
L-eliti intelletwali meritokratiċi li kellhom vuċi akbar fid-demokraziji tradizzjonali qed jiddgħajfu.
Illum, dawk f'pożizzjoni li jmexxu lis-soċjetajiet skont il-valuri u t-twemmin tagħhom stess huma lgħadd żgħir ta' mexxejja ta' kumpaniji kbar tal-internet. Billi jaġġustaw l-algoritmi tagħhom u
jeditjaw l-aħbarijiet f'servizzi bħal Facebook, Twitter u YouTube, u billi jaġġustaw ir-riżultati tat-tiftix
ta' Google, huma jistgħu jmexxu lis-soċjetajiet fid-direzzjoni li jaħsbu xierqa. Tal-anqas fl-UE, għandu
jiġi stabbilit regolament biex tittaffa din is-sitwazzjoni u tiġi kkontrollata s-setgħa tagħhom. L-Att
dwar is-Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq Diġitali huma pass f'din id-direzzjoni.
Is-sitwazzjoni attwali mhijiex ġdida – elit dejjem kien f'pożizzjoni li jifforma l-kultura ta' soċjetà billi
jaħtar edituri tal-midja u billi jisponsorja xogħlijiet ta' kultura u tal-arti. Iżda sal-lum, il-membri ta' tali
eliti kienu nies integrati sew fil-komunitajiet lokali u fil-ħajja soċjali ta' belt jew ta' stat. L-eliti attwali
ta' influwenza, min-naħa l-oħra, huma ftit magnati intraprendenti tal-internet li jistgħu, bi ftit
aġġustamenti tal-algoritmu, jinfluwenzaw l-elezzjonijiet u l-politiki.
Meta kien hemm bidla radikali fil-mezzi ta' komunikazzjoni bħar-rivoluzzjoni ta' Gutenberg fil-passat,
il-ġerarkiji u l-eliti eżistenti setgħu jiġu sfidati. Iżda dak li segwa ma kienx l-għajbien ta' dawn iż-żewġ
istituzzjonijiet soċjali, iżda pjuttost ir-ristrutturar tagħhom. B'kuntrast ma' dan, għad trid tiġi
żviluppata infrastruttura ġdida għad-demokrazija miċ-ċivilizzazzjoni tal-internet, billi jinstabu modi kif
tiġi stabbilita l-ordni tal-ideat u tan-nies skont il-mertu tagħhom. Sadanittant, għandu jiġi appoġġjat
dibattitu pubbliku sod billi tiġi appoġġjata midja ta' kwalità, li tagħti aktar spazju lill-esperti u lill-fatti
milli lill-opinjonijiet tal-pubbliku. Il-midja soċjali għandha tkun ikkompeimentata minn rwol aktar
b'saħħtu għall-istampa professjonali.
1.4.4

Analiżi SWOT

L-infrastruttura tal-komunikazzjoni li tradizzjonalment sejset is-soċjetajiet demokratiċi u ppermettiet
lid-demokraziji jiffunzjonaw inbidlet b'mod drammatiku. Mhuwiex probabbli li l-bidla tista' titreġġa'
lura. L-ambjent il-ġdid tal-komunikazzjoni li ġabet magħha r-rivoluzzjoni diġitali huwa analizzat hawn
taħt:
Punti pożittivi

Nuqqasijiet

Abbundanza ta' informazzjoni, aċċess għall-għarfien
għal kulħadd.

L-ebda gwardjan tal-midja.
L-ebda għażla permezz ta' rappreżentanza.
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Komunikazzjoni faċli ma' kulħadd.

Diżinformazzjoni.

Kejl faċli tal-opinjoni pubblika.

Bżieżaq tal-informazzjoni.

L-ebda gwardjan tal-ideat.

Spazji komuni tad-deliberazzjonijiet meqruda.
L-atomizzazzjoni tas-soċjetà mingħajr responsabbiltà
individwali.
Awtoritarjaniżmu "Big Brother".

Opportunitajiet

Theddid

Nies infurmati aħjar jieħdu aktar responsabbiltà
personali.

Konċentrazzjoni tas-setgħa fi ftit kumpaniji.

Demokrazija diretta, referendums elettroniċi,
konsultazzjonijiet pubbliċi.

It-teknoloġija bħala għodda għall-awtoritarjaniżmu
sottili.
Dinja Ġdida Kuraġġuża.

Governanza parteċipattiva.
Użu tat-teknoloġija biex tiġi appoġġjata l-anarkija.
Kollaborazzjoni u networking globali.
Bini ta' komunità globali.

Telf ta' bilanċ fis-soċjetà bejn il-pubbliku u l-privat, illivell lokali u dak globali.

L-internet għamel aktar informazzjoni u għarfien disponibbli għaċ-ċittadin minn qatt qabel. Dan jagħti
s-setgħa liċ-ċittadin, iżda ċ-ċittadin iħoss ukoll li din is-"setgħa" hija miraġġ li jirriżulta mill-illużjoni li
wieħed huwa infurmat u mgħarraf. Għalhekk hemm ir-riskju li l-ispazju komuni ta' deliberazzjoni fi
stat nazzjon jiġi sostitwit b'konsum individwalizzat ta' informazzjoni u l-ħolqien ta' tribujiet ta' persuni
tal-istess fehma fuq il-midja soċjali. B'kuntrast mal-komunitajiet storiċi, il-"bżieżaq" fuq l-internet ma
joħolqux sens ta' appartenenza, dmir jew responsabbiltà li jipprovdu bażi għas-solidarjetà u l-fiduċja
fost il-membri, u fejn dik il-fiduċja kollha tkun bażi għal fiduċja f'komunitajiet akbar. Il-kuntest
kondiviż huwa aktar dgħajjef, hemm inqas tħassib kondiviż, u l-ispazju tan-nazzjon jew tal-lingwa
jipprovdi inqas limitu. Għad iridu jiġu ffurmati ġerarkiji u eliti ġodda.
Irridu nifhmu l-isfidi li qed naffaċċjaw. Il-komunitajiet nazzjonali, reġjonali u lokali li sostnew il-valuri li
fuqhom hija msejsa d-demokrazija qed jisparixxu. Id-demokraziji nfushom jitħallew jipproteġu l-valuri
li fuqhom huma bbażati. Madankollu, minkejja dawn il-konsegwenzi aktar negattivi tal-wasla talinternet, l-opportunitajiet huma wkoll enormi. L-internet tejjeb bil-kbir il-kollaborazzjoni f'kull qasam,
mix-xjenza sal-arti. Għandna nsibu modi kif nagħmlu użu tajjeb minnu fl-isfera politika wkoll.

1.5 L-isfidi bħala opportunitajiet
Huwa cliché li kull kriżi tissejjaħ opportunità, iżda f'każijiet ta' sistemi ta' rispons, dan huwa tabilħaqq
il-każ. Id-demokrazija hija sistema politika li tirrikonoxxi b'mod espliċitu li l-użu tal-forza għandu jiġi
minimizzat u li dawk li jiggvernaw għandhom ikunu "tan-nies u għan-nies". L-istrutturi politiċi u ta'
tmexxija demokratiċi għandhom sistema integrata li twieġeb għall-pressjonijiet u għall-isfidi. Irriżultat ta' dan huwa li d-demokrazija ilha tadatta għall-isfidi sa mill-bidu tagħha. Filwaqt li xi prinċipji
baqgħu l-istess minn żmien ir-Rivoluzzjoni Ingliża Glorjuża, dik Amerikana jew Franċiża, il-politiki tal24

lum huma differenti għalkollox minn dawk ta' tliet jew erba' mitt sena ilu. Dan jispjega l-ottimiżmu
dwar kif id-demokraziji jistgħu jadattaw għall-isfidi stabbiliti hawn fuq. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ilKonferenza dwar il-Futur tal-Ewropa stess hija sforz biex tittejjeb id-demokrazija fl-Ewropa u biex
twieġeb għal dawn l-isfidi.
B'mod partikolari, l-isfida diġitali tista' titqies bħala waħda li tagħmel il-lokalità u r-reġjun obsoleti –
billi teqred il-kunċett tal-ispazju, tad-distanza u tal-komunità lokali. Iżda l-proċess talindividwalizzazzjoni tas-soċjetà tal-Punent seħħ ħafna qabel, bil-migrazzjoni mill-villaġġi u mill-irħula
lejn il-bliet u bis-servizzi soċjali impersonali li ssostitwixxew l-organizzazzjonijiet tal-karità lokali, lgħajnuna tal-viċinat u l-koeżjoni usa' tal-familja. Jekk il-midja soċjali fuq l-internet uriet xi ħaġa, din hi
li n-nies għandhom bżonn konnessjoni mal-oħrajn, li jissoċjalizzaw. Hemm ħafna affarijiet nieqsa fiddimensjoni tal-midja soċjali tar-rivoluzzjoni diġitali, iżda dan jipprovdi evidenza li n-nies għadhom
iridu konnessjoni ma' nies oħra.
Il-fergħa diġitali tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa turi kif l-internet jista' jintuża biex jintlaħqu
n-nies, filwaqt li jgħaqqad id-distanza vertikali u l-ġerarkiji tas-setgħa, kif ukoll id-distanzi orizzontali,
ġeografiċi u lingwistiċi fost in-nies tal-Ewropa. L-organizzazzjonijiet kollha, iżda forsi l-KtR b'mod
partikolari, jistgħu jiddependu mill-ħtieġa ta' konnessjoni tan-nies u joffru saff diġitali ta' bini ta'
komunità fuq in-network eċċellenti tal-politiki lokali u reġjonali. Wieħed mill-pijunieri tax-xjenza talkompjuter, Marvin Minsky, qal li "kompjuter huwa bħal vjolin". Jiddependi mill-mużiċist u x'se
jagħmel minnu. Dan jgħodd ukoll għall-internet, il-governanza u l-politika. Hija meħtieġa
infrastruttura ġdida bbażata fuq l-internet għad-demokrazija tagħna, iżda din mhijiex se toħroġ
waħedha. Hija kompitu għar-riċerka xjentifika teknoloġika u soċjali, iżda wkoll għallesperimentazzjoni prattika u l-kuraġġ politiku, u inizjattivi bħall-pjan ta' azzjoni attwali tal-UE għaddemokrazija.
F'dan il-kuntest, l-edukazzjoni għandha rwol importanti x'taqdi biex id-demokrazija tkompli tiġi
mifhuma u żvilupata permezz tat-tagħlim u r-riċerka. B'mod partikolari, l-università hija invenzjoni
Ewropea li nfirxet madwar id-dinja, u l-universitajiet huma "naturalment" Ewropej fil-mod kif
jipprattikaw u jgħallmu ċ-ċittadinanza Ewropea. Matul il-pandemija tal-Covid-19, dan l-aħħar
skoprejna mill-ġdid il-valur fundamentali tal-verità u x-xjenza u, minħabba l-isfidi l-ġodda li qed
tiffaċċja d-demokrazija, l-universitajiet għandhom responsabbiltà saħansitra akbar fir-reżistenza tattentattivi biex jiġu mminati t-tfittxija permanenti għall-verità, il-valur tax-xjenza u l-importanza tarraġuni u tal-inkjesta xjentifika ħielsa. Iċ-ċivilizzazzjoni tagħna tiddependi minn dawn il-valuri
fundamentali u l-edukazzjoni hija mod kif jiġu protetti.
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2 L-INTEGRAZZJONI EWROPEA: ESPERIMENT TA'
SUĊĊESS FID-DEMOKRAZIJA LI QED TIFFAĊĊJA
SFIDI ĠODDA
2.1 Introduzzjoni
Il-kapitolu preċedenti jħares lejn id-demokrazija b'mod ġenerali. Issa wasal iż-żmien li nħarsu lejn ilkwistjoni aktar speċifika tad-Demokrazija Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija magħmula minn stati
demokratiċi. In-natura demokratika ta' dawn l-istati hija dik li nsejħu "id-demokrazija fl-Ewropa". Fillivell nazzjonali, il-mudell predominanti ta' organizzazzjoni demokratika fl-Ewropa huwa dak ta'
sistema parlamentari fejn il-gvernijiet jiġu ffurmati abbażi ta' maġġoranza eletta fil-parlament. Flistess ħin, l-Istati Membri adottaw diversi modi ta' kif tiġi organizzata d-demokrazija lokali u reġjonali,
skont jekk humiex stati federali jew unitarji u sa liema punt huma reġjonalizzati u deċentralizzati.
Hawnhekk tapplika d-deskrizzjoni ġenerali tad-demokrazija rappreżentattiva: il-modi kif iddemokrazija tiġi organizzata fil-livelli nazzjonali u sottonazzjonali hija kwistjoni għall-Istati Membri
nfushom. Madankollu, peress li huma wkoll parti mis-sistema Ewropea ta' governanza, il-mod kif
dawn il-livelli huma relatati mal-UE huwa wkoll kwistjoni ta' tħassib Ewropew ġenerali.
L-enfasi tal-attenzjoni tagħna hawnhekk hija primarjament fuq kemm hija demokratika l-Unjoni
Ewropea nnifisha, dik li nsejħulha d-"demokrazija tal-Ewropa". Sabiex din tiġi vvalutata, jeħtieġ li
jitqiesu l-pedament u l-iżvilupp tal-UE bħala sistema politika u ta' governanza. Għalhekk, l-ewwel
parti ta' dan il-kapitolu hija ddedikata għal kif il-proġett ta' integrazzjoni Ewropea, li nħoloq wara tTieni Gwerra Dinjija, introduċa mod ġdid ta' kif wieħed iħares lejn ir-relazzjonijiet bejn l-istati. Lintegrazzjoni Ewropea kienet imsejsa fuq il-valuri u l-kunċetti tad-demokrazija liberali, tad-drittijiet
tal-bniedem u tal-istat tad-dritt. It-tieni parti tħares lejn kif l-UE nnifisha tiffunzjona bħala tip ta'
"demokrazija tranżnazzjonali" u liema sfidi qed tiffaċċja llum. Bħala konklużjoni, huwa ssuġġerit li,
matul is-snin, l-UE żviluppat sistema ġdida u sofistikata ta' governanza demokratika li hija unika fiddinja, u li hija bbażata fuq in-natura doppja tal-UE: unjoni ta' stati u ta' popli.

2.2 In-natura tal-integrazzjoni Ewropea
2.2.1

Tluq ġdid wara t-Tieni Gwerra Dinjija

L-Unjoni Ewropea nħolqot wara t-Tieni Gwerra Dinjija biex ittemm il-gwerer rikorrenti bejn l-istati
Ewropej u biex tistabbilixxi l-pedament għal unjoni dejjem eqreb tal-popli tagħha, ibbażata fuq irrispett għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, u l-iżvilupp tal-prosperità ekonomika. L-istati
Ewropej kienu ilhom fi gwerra ma' xulxin għal sekli sħaħ. Fuq perjodu ta' 75 sena, il-Ġermanja u
Franza kienu ffaċċjaw lil xulxin fil-Gwerra Franko-Prussjana, fl-Ewwel Gwerra Dinjija, u fit-Tieni
Gwerra Dinjija. Intilfu għadd ta' miljuni ta' ħajjiet, flimkien ma' qerda enormi ta' proprjetà. Il-bidu talIstaliniżmu, il-Faxxiżmu u n-Nazziżmu kien qered kwalunkwe kunċett ta' drittijiet tal-bniedem u
demokrazija. L-Ewropa kienet saret it-teatru tal-ġenoċidju.
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Anke qabel ma ntemmet il-gwerra bit-telfa tal-Ġermanja u l-Ġappun fl-1945, il-ħassieba kienu qed
jistaqsu x'tip ta' Ewropa għandha tissostitwixxi dik li kienet wasslet għal katakliżmu, qerda, u tbatija
enormi. Fost dawn il-ħassieba kien hemm dawk li kienu ispirati mill-ideali politiċi tal-Moviment
Ewropew li, mis-seklu dsatax, kien ippromova viżjoni tal-Ewropa bbażata fuq unjoni dejjem eqreb talpopli tagħha. Il-Missirijiet Fundaturi tal-Ewropa, Schuman, Adenauer u De Gasperi, ġew minn dan ilmoviment u, wara l-gwerra, kellhom l-opportunità li jimplimentaw il-viżjoni tagħhom. Dawn kienu
appoġġjati fl-isforzi tagħhom mill-Franċiż Jean Monnet, li ġab il-ħiliet teknokratiċi tiegħu flimplimentazzjoni tal-viżjoni tal-Fundaturi. L-idea ta' Monnet kienet li l-ewwel il-materjali meħtieġa
għall-gwerra – il-faħam, l-azzar u l-enerġija atomika – jinġiebu taħt il-kontroll ta' awtorità
sovranazzjonali, l-Awtorità Għolja, prekursur tal-Kummissjoni Ewropea tal-lum, li taħdem mill-qrib
mal-Kunsill tal-Ministri magħmul mir-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri. Dan wassal biex
tinħoloq il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA) fil-bidu tas-snin ħamsin.
Ideat aktar radikali kienu parti mid-dibattiti bikrija, inklużi dawk ta' federalisti Ewropej bħal Alexandre
Marc u Denis de Rougement li raw l-unità Ewropea bħala aspett ta' trasformazzjoni rivoluzzjonarja
usa' tas-soċjetajiet Ewropej skont linji personalisti u federalisti radikali (li dawn idefinixxu bħala le
fédéralisme integral), iżda dawn ġew irrifjutati mill-istatisti ewlenin ta' dak iż-żmien peress li kienu
wisq rivoluzzjonarji. Il-falliment tal-Komunità Politika Ewropea u tal-Komunità tad-Difiża Ewropea flAssemblea Franċiża fl-1954 ġab fi tmiem kwalunkwe idea ta' mixja lejn il-mudell ta' Stati Uniti talEwropa. Il-Konferenza ta' Messina fl-1955 poġġiet l-enfasi fuq l-integrazzjoni ekonomika u wasslet
biex sentejn wara jinħolqu l-Komunità Ekonomika Ewropea u l-EURATOM, bl-iffirmar tat-trattati ta'
Ruma. It-tensjoni sottostanti bejn l-elementi sovranazzjonali u intergovernattivi baqgħet
karatteristika tal-integrazzjoni Ewropea minn dak iż-żmien 'l hawn. Aktar 'il quddiem nerġgħu lura
għall-iżvilupp progressiv ta' mudell Ewropew ġdid li jwassal għal taħlita ġdida taż-żewġ elementi.
2.2.2

Integrazzjoni bbażata fuq il-valuri u l-istat tad-dritt

Irrispettivament mill-konfigurazzjoni promossa mill-atturi differenti, u mgħawġa kemm hi mgħawġa
t-trajettorja tal-integrazzjoni Ewropea, il-proġett kien ibbażat fuq diversi karatteristiċi distintivi li listati Ewropej kellhom komuni. Fost dawn hemm il-wirt tal-liġi u l-filosofija Greko-Rumani, il-fehim
Ġudeo-Kristjan tad-dinjità tal-persuna umana u t-tfassil mill-ġdid ta' dawn il-valuri matul irRiformazzjoni, l-Illuminiżmu u r-Rivoluzzjoni Industrijali. Sfortunatament, dawn qasmu wkoll lesperjenza tal-gwerer kontinwi msemmija hawn fuq.
L-Unjoni Ewropea għenet biex jintemmu dawn iċ-ċikli ta' kunflitt, gwerra u repressjoni. Dan huwa
forsi l-akbar suċċess tagħha. Mill-1945, ma kien hemm l-ebda gwerra kbira fl-Ewropa tal-Punent. Filfatt, l-UE kienet fattur b'saħħtu biex jintemm il-kunflitt li kien ilu għaddej sekli sħaħ fl-Irlanda ta' Fuq,
u kellha rwol importanti fit-tranżizzjonijiet minn dittatorjati għal demokraziji fin-Nofsinhar tal-Ewropa
– fi Spanja, fil-Portugall u fil-Greċja. Kienet ukoll fattur importanti biex tgħin biex jintemmu l-Gwerer
tal-Balkani fis-snin disgħin fis-sens li d-dħul f'UE paċifika u prosperuża kien kalamita b'saħħitha għallmembri ta' dik li qabel kienet il-Jugoslavja. L-UE kienet importanti wkoll biex tipprovdi mudell għallpajjiżi li qabel kienu komunisti tal-Ewropa tal-Lvant u Ċentrali wara l-kollass tal-Unjoni Sovjetika filbidu tas-snin disgħin.
Madankollu, l-UE ma llimitax ruħha biex tiżgura l-paċi, minkejja li dan kien element importanti ħafna.
Minbarra li jiġi żgurat li qatt ma jerġa' jkun hemm gwerra Ewropea oħra, il-viżjoni morali kbira tal-
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Missirijiet Fundaturi kienet li jippromovu d-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u d-demokrazija
liberali abbażi tal-kunċett tad-dinjità assoluta ta' kull bniedem individwali. Il-kunċett tad-dinjità talpersuna umana kien ġie mkasbar min-Nazziżmu u mill-Faxxiżmu iżda wkoll mill-Komuniżmu. Id"demokraziji tal-popli" imposti mill-USSR ma kienu demokratiċi xejn. Id-demokraziji veri jeħtieġu
sistema tal-liġi u tad-drittijiet tal-bniedem li tiffunzjona. Il-Kunsill tal-Ewropa li nħoloq fl-1948
ipprovda l-bażi għal dawn il-kunċetti permezz tad-diversi konvenzjonijiet u karti tiegħu, iżda l-Unjoni
Ewropea għamlet pass ieħor billi żviluppat is-sistema tal-liġi tagħha stess permezz tal-Qorti Ewropea
tal-Ġustizzja.
Mudell ta' progress ekonomiku u soċjali
Il-mudell Ewropew ġab ukoll il-prosperità ekonomika u s-solidarjetà. Ftit hemm dubju li l-irkupru talEwropa ta’ wara l-gwerra, assistit mill-Pjan ta’ Marshall, stabbilixxa s-sisien għall-istati soċjali
prosperużi tal-perjodu ta' wara l-gwerra. Dan l-irkupru inizjalment iffavorixxa dak li Alan Milward
sejjaħ "is-salvataġġ Ewropew tal-istat nazzjon". L-istati nazzjon fil-fatt komplew jeżistu bħala stati
demokratiċi, u l-UE ggarantixxiet l-eżistenza kontinwa tagħhom. Iżda r-raggruppament il-ġdid talistati fil-qalba tal-Ewropa – is-sitta oriġinali – għen ukoll lil xulxin biex jikbru u jifjorixxu. L-appell kien
tali li l-Komunità attirat aktar stati u bdiet tikber, l-ewwel bir-Renju Unit, l-Irlanda u d-Danimarka fl1973, segwiti mill-Greċja fl-1981 u minn Spanja u l-Portugall fl-1986, l-Awstrija, il-Finlandja, u l-Iżvezja
fl-1995, u mill-2004 'il quddiem, infetħet għall-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, Ċipru, Malta, ir-Rumanija,
il-Bulgarija u l-Kroazja. L-appartenenza għall-UE tqieset bħala riċetta kemm għat-tranżizzjoni lejn iddemokrazija kif ukoll għall-prosperità u l-protezzjoni soċjali.
Għalhekk, l-integrazzjoni Ewropea kienet forza b'saħħitha għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku u ftit
hemm dubju li l-ħolqien ta' Suq Uniku fl-1993 u l-adozzjoni sussegwenti ta' munita unika ġabu
benefiċċji ekonomiċi sinifikanti għall-Istati Membri u għaċ-ċittadini tagħha. Dan jidher speċjalment
f'dawk il-pajjiżi fil-periferija Ewropea bħall-Irlanda, il-Greċja, il-Portugall u partijiet minn Spanja u lItalja li ġew appoġġjati fl-iżvilupp tagħhom permezz ta' fondi reġjonali u ta' koeżjoni Ewropej. F'dan il grupp ta' Stati Membri, l-Irlanda hija forsi l-aktar eżempju notevoli ta' trasformazzjoni bħal din, wara
li evolviet minn wieħed mill-ifqar pajjiżi tal-Ewropa għal wieħed mill-aktar pajjiżi sinjuri tagħha.
Benefiċċji ekonomiċi bħal dawn għal darb'oħra saru evidenti wara l-istadju ta' tkabbir li integra lpajjiżi li kienu lliberaw lilhom infushom mill-Komuniżmu fil-bidu tas-seklu wieħed u għoxrin. Issuċċessi tal-proġett Ewropew f'dan ir-rigward jistgħu jitkejlu permezz tal-ħeġġa murija minn xi wħud
mill-ġirien tagħha – l-istati Balkani li jifdal u anke t-Turkija u l-Marokk – biex jingħaqdu magħha.
L-UE tħabtet quddiem il-globalizzazzjoni, li ġabet kemm benefiċċji kif ukoll sfidi, iżda ftit hemm dubju
li l-UE taġixxi bħala tip ta' tarka li tippermetti lill-membri tagħha jiffaċċjaw aħjar l-isfidi esterni.
Mingħajr Ewropa aktar integrata, kien ikun ħafna aktar diffiċli għall-pajjiżi individwali, saħansitra
setgħat ekonomiċi b'saħħithom bħall-Ġermanja, li jiffaċċjaw dawk l-isfidi.
2.2.3

Id-demokrazija reġjonali u lokali: fattur ewlieni tad-demokrazija Ewropea

Kif imsemmi fil-Kapitolu 1, id-demokrazija rappreżentattiva liberali żviluppat mal-wasla tal-istat
nazzjon. Id-"demokrazija tranżnazzjonali" Ewropea introduċiet mod ġdid kif din tista' tiġi
kkomplementata. Iżda, mis-snin tmenin, kien hemm sensibilizzazzjoni akbar dwar espressjonijiet oħra
ta' demokrazija bħad-demokrazija reġjonali u lokali. Il-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-
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Ewropa, fergħa tal-Kunsill tal-Ewropa, ipproduċa testi importanti bħall-Karta Ewropea dwar lAwtonomija Lokali li tirrikonoxxi l-leġittimità demokratika tal-gvern lokali, li xi drabi l-prerogattivi
tiegħu jeħtieġ li jiġu protetti kontra l-indħil mil-livelli tal-gvern nazzjonali (jew reġjonali). Fl-UE, ilprinċipju tas-sussidjarjetà, li huwa minqux fit-Trattati, kompla jiżviluppa dan, kif deskritt hawn taħt u
fil-Kapitolu 3. Kien hemm sensibilizzazzjoni dejjem akbar dwar il-ħtieġa li jingħalaq id-distakk filfiduċja bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u ċ-ċittadini. F'dan il-kuntest, kien hemm sejħiet biex l-awtoritajiet
sottonazzjonali u l-politiċi reġjonali u lokali, bħala l-atturi politiċi l-eqreb taċ-ċittadini u li jgawdu logħla rati ta' fiduċja, ikunu involuti fil-proċess tat-tfassil tal-politika tal-UE. Fiż-żmien tal-Konferenza
Intergovernattiva ta' Maastricht, mobilizzazzjoni kbira tar-reġjuni madwar l-Ewropa ppruvat tinkludi
xi forma ta' "Tielet Livell" ta' governanza tal-UE, li jagħti lir-reġjuni post kostituzzjonali stabbilit malmejda tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE. Dan ma rnexxiex parzjalment minħabba li kien jobbliga lillIstati Membri biex jimxu lejn armonizzazzjoni wiesgħa tal-istrutturi tal-gvern.
Il-kompromess kien li jinħoloq il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) bħala korp konsultattiv bl-istess
status kostituzzjonali bħall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE). Madankollu, il-KtR żviluppa
fuq linji differenti ħafna mill-KESE. L-ewwel nett, huwa magħmul minn politiċi reġjonali u lokali eletti
direttament u, b'riżultat ta' dan, għandu leġittimità demokratika li l-KESE m'għandux. It-tieni, wara t Trattat ta' Lisbona, ir-rwol u l-funzjonijiet istituzzjonali tiegħu żdiedu gradwalment fl-importanza u
issa, mal-Parlament Ewropew u mal-parlamenti nazzjonali, huwa "gwardjan" tal-prinċipju tassussidjarjetà bid-dritt u d-dmir li jiddefendi s-sussidjarjetà u l-prerogattivi tiegħu stess quddiem ilQorti Ewropea tal-Ġustizzja. It-tielet, il-KtR jirrappreżenta l-livell ta' demokrazija li huwa l-eqreb taċċittadini Ewropej. Għalkemm ftit hemm probabbiltà li l-istatus kostituzzjonali tiegħu jinbidel
radikalment (dan ikun jirrikjedi bidla kbira fit-Trattat) għad hemm lok għat-tisħiħ tar-rwol tiegħu fi
ħdan il-parametri li ġew stabbiliti mit-Trattati eżistenti.
Fl-aħħar nett, ta' min insemmu d-diversi esperimenti fil-kooperazzjoni transfruntiera madwar lEwropa li emendaw il-pożizzjoni ċentrali tal-istat nazzjon u ħeġġew perspettiva Ewropea usa' dwar
kwistjonijiet pubbliċi. Dawn għandhom il-potenzjal għal aktar esperimentazzjoni fil-governanza
demokratika u li jsibu modi ġodda kif jiġu indirizzati kwistjonijiet li jmorru lil hinn mill-fruntieri. F'dan
il-qasam, il-KtR wera mhux biss kreattività iżda wkoll impatt konsiderevoli fuq il-leġiżlazzjoni
Ewropea. Il-ħolqien tar-"Raggruppament Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali" (REKT) bħala
entitajiet legali fl-2006 kien ir-riżultat dirett ta' proposta leġiżlattiva tal-KtR li tippermetti lir-reġjuni u
lill-awtoritajiet lokali jaħdmu flimkien bejn il-fruntieri fl-oqsma ta' kompetenza tagħhom mingħajr
awtorizzazzjoni minn qabel mill-Istati Membri tal-UE. Dan kien pass ewlieni fit-tisħiħ tal-integrazzjoni
Ewropea. Illum jeżistu aktar minn 80 REKT. Eżempju interessanti ieħor huwa l-Ftehim tal-Ġimgħa lKbira tal-1998 fl-Irlanda ta' Fuq li ħoloq sett ta' istituzzjonijiet, parzjalment immudellati fuq dawk flUE, maħsuba biex jegħlbu l-kunflitti fl-Irlanda ta' Fuq bejn ir-Repubblika tal-Irlanda u r-Renju Unit.
Dak li għamel dan il-ftehim possibbli kienet is-sħubija simultanja fl-UE kemm tal-Irlanda kif ukoll talBrittanja. Dan ippermetta lill-atturi tal-kunflitt jiżviluppaw modi ġodda ta' ħsieb dwar kunċetti bħassovranità nazzjonali, it-territorju u, tabilħaqq, il-fruntieri. Naturalment, dan issa huwa mhedded
minħabba l-Brexit u d-diffikultajiet tal-fruntiera tal-art bejn iż-żewġ partijiet tal-Irlanda.
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2.3 It-twelid ta’ forma ġdida ta’ Demokrazija Transnazzjonali
Ewropea10
Id-demokrazija fil-livell Ewropew hija sistema ta' kontrolli u bilanċi, li tirrifletti n-natura doppja tal-UE:
unjoni ta' stati u popli kif ukoll ċittadini. Din is-sistema bdiet progressivament matul is-snin, wara lmetodu ta' Jean Monnet ta' passi żgħar u riforma funzjonali.
L-istorja setgħet marret f'direzzjoni differenti kieku rnexxew l-proġetti ta' Komunità Politika u
Komunità tad-Difiża li ġew stabbiliti flimkien mal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar fis-snin
ħamsin. F'dak il-każ, l-UE setgħet żviluppat fid-direzzjoni ta' stat federali fil-forma ta' Stati Uniti talEwropa. Ħassieba bħal Altiero Spinelli ppruvaw jerġgħu jqajmu din l-idea fis-snin tmenin. Filwaqt li
dan ma wassalx għal bidla fundamentali fid-direzzjoni, bla dubju kellu effett f'termini tat-tisħiħ talelementi federali li huma parti mis-sistema tal-UE, bħall-passaġġ lejn il-kodeċiżjoni sħiħa għallParlament Ewropew flimkien mal-Kunsill. Madankollu, ir-reżistenza qawwija minn de Gaulle u ħafna
oħrajn li enfasizzaw ir-rwol ewlieni tal-istati nazzjon fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea wassal għal
tensjoni kreattiva kostanti fi ħdan is-sistema, li wasslet għall-iżvilupp ta' forma ġdida ta' entità
politika.
L-UE mhijiex Stat bħal Franza u l-Ġermanja, iżda lanqas mhi organizzazzjoni internazzjonali sempliċi
bħan-NATO jew in-NU. Hija titbiegħed mill-mudell realista ta’ Westfalen tar-relazzjonijiet
internazzjonali, li jqis l-istati bħala li għandhom mudell Bodinjan11 ta’ sovranità ssoluta indiviżibbli.
Dan il-fehim tal-istat, li bl-aħjar mod jippermetti li jinħolqu organizzazzjonijiet fost l-istati sovrani, ta'
spiss jissejjaħ intergovernliżmu. L-approċċ ta' Monnet evita dan billi ffoka fuq kif il-funzjonijiet bħallproduzzjoni tal-faħam u tal-azzar jistgħu jinqasmu bejn l-istati permezz tal-ġbir flimkien tas-sovranità.
Dan wassal għal sensiela ta' passi prammatiċi bbażati fuq l-objettiv ta' unjoni dejjem eqreb tal-popli.
Il-metodu ta' Monnet b'hekk evita l-kunflitti dwar is-sovranità li kkaratterizzaw il-politika "għolja" u
ppermetta l-ħolqien ta' ordni ġuridiku uniku ġdid.
2.3.1

Vjaġġ notevoli lejn ordni ġuridiku ġdid

Huwa importanti li jiġu mfakkra l-passi ewlenin li ttrasformaw lill-Unjoni f'ordni ġuridiku ġdid matul
is-snin:
●

10

11

Il-ħolqien tal-KEFA fl-1952 introduċa l-kunċett ta' sovranità kondiviża. Dan huwa tluq ċar millmudell Westfaljan u Bodinjan li jqis is-sovranità bħala indiviżibbli, suprema u assoluta u
marbuta esklussivament mal-istat nazzjon. Il-ġestjoni tal-politiki tal-faħam u tal-azzar ġiet
ittrasferita lill-Komunità l-ġdida bi rwol ewlieni għall-"Awtorità Għolja" sopranazzjonali lġdida, il-prekursur tal-Kummissjoni tal-lum. Din tal-aħħar ġiet mitluba taħdem mill-qrib malKunsill tal-Ministri, magħmul mir-rappreżentanti tal-gvernijiet nazzjonali. Assemblea

Dan il-Kapitolu tar-Rapport jibbaża fuq il-ħidma pijuniera ta’ Jaap Hoeksma dwar din il-kwistjoni;
https://fedtrust.co.uk/replacing-the-westphalian-system/ u https://www.wolfpublishers.eu/product/4728274/the european-union-a-democratic-union-of-democratic-states
L-idea ċentrali ta' Bodin hija li s -sovranità għandha tkun assoluta, perpetwa, u mhux diviża. Huwa rrikonoxxa li r-rifjut
tiegħu ta' sovranità mħallta kien imur kontra t-teorija politika ta' Aristotele u Polibju u apperentement kontra l -pratti ka
politika Griega u Rumana. https://arcade.stanford.edu/rofl/jean-bodin-sovereignty
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Parlamentari (aktar tard il-Parlament Ewropew) kellha rwol konsultattiv. Inħolqot Qorti
indipendenti tal-Ġustizzja biex tinterpreta l-liġi f'oqsma ta' kompetenza Komunitarja.
●

Fl-1963, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, fil-kawża Van Gend u Loos, iddikjarat li l-Komunità
Ewropea kienet ħolqot ordni ġuridiku awtonomu ġdid ta' relazzjonijiet internazzjonali. Sena
wara, f'Costa kontra ENEL, il-Qorti ssottolinjat l-effett dirett tal-leġiżlazzjoni tal-KE u saħqet
fuq is-supremazija tad-dritt tal-Unjoni fuq il-liġi nazzjonali fi kwistjonijiet Komunitarji. Din ilġurisprudenza ġiet aċċettata b'mod impliċitu mill-Istati Membri minkejja li xi drabi wasslet
għal mistoqsijiet minn xi wħud mill-qrati kostituzzjonali jew supremi fil-Ġermanja, fi Franza u
f'żewġ jew tliet pajjiżi oħra. Illum, it-tribunal kostituzzjonali tal-Polonja jerġa' jqajjem din ilkwistjoni, għalkemm b'mod differenti.

●

Fl-1979, l-ewwel elezzjonijiet diretti għall-Parlament Ewropew ipprovdew mezz ġdid għaċċittadini madwar l-Ewropa biex isemmgħu leħenhom fit-tfassil tal-integrazzjoni Ewropea. Ilmodalitajiet preċiżi ta' kif isiru l-elezzjonijiet jitħallew f'idejn l-Istati Membri. Kwistjonijiet
bħat-tnaqqis fil-parteċipazzjoni tal-votant huma simili għal dawk esperjenzati fl-elezzjonijiet
lokali u nazzjonali.

●

It-Trattat ta' Maastricht fassal it-triq lejn munita unika ġdida, li kienet pass rivoluzzjonarju
lejn aktar integrazzjoni. Dan ħoloq ukoll ċittadinanza Ewropea ġdida, li hija addizzjonali għal,
u ma tissostitwixxix, iċ-ċittadinanza nazzjonali. Il-verżjoni ta' Maastricht taċ-ċittadinanza
kienet iffukata fuq attivitajiet transfruntiera biss. It-Trattat kien importanti wkoll minħabba li
żied il-Protokoll Soċjali, b'nonparteċipazzjoni għar-Renju Unit. Fl-aħħar nett, dan segwa leżempju stabbilit mill-Att Uniku Ewropew tal-1986 fl-introduzzjoni ta' Votazzjoni
b'Maġġoranza aktar Kwalifikata (VMK), fiż-żieda tar-rwol tal-PE, u fiż-żieda ta' kompetenzi
ġodda.

●

It-Trattat ta' Amsterdam kompla f'din il-linja. Dan introduċa l-kunċett ta' demokrazija
direttament fit-Trattat.

●

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, ipproklamata solennement fil-Kunsill Ewropew tal-2000
f'Nizza, tissimbolizza l-emanċipazzjoni taċ-ċittadin fil-qafas tal-Unjoni.

●

It-Trattat ta' Lisbona enfasizza l-importanza tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt, u mar pass
ieħor billi introduċa proċedura ġdida biex jiġi ppenalizzat ksur serju mill-Istati Membri talvaluri msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE (l-Artikolu 7 il-ġdid tat-TUE). Dan iħalli warajh lil
Westfalen u jsaħħaħ il-ħtieġa ta' definizzjoni pożittiva ta' x'inhi l-UE. Lisbona jiġġeneralizza
wkoll il-kodeċiżjoni bħala l-mekkaniżmu awtomatiku għall-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni. Din ilproċedura tirrikjedi proposta mill-Kummissjoni (dritt uniku ta' inizjattiva) u ftehim bejn ilKunsill (VMK) u l-PE (votazzjoni b'maġġoranza).

●

F'dawn l-aħħar snin, il-QĠE żviluppat l-interpretazzjoni tagħha stess ta' dak li hija l-UE. Filġuriżprudenza tagħha tiddikjara li ċ-ċittadinanza tal-Unjoni hija maħsuba biex tkun l-istatus
fundamentali taċ-ċittadini tal-Istati Membri, u b'hekk tneħħi l-limitazzjoni transfruntiera. Illiġijiet nazzjonali ma jistgħux iċaħħdu liċ-ċittadini mid-drittijiet li jmorru maċ-ċittadinanza talUE. Fil-kawżi Puppinck u Junqueras tal-2019, hija ddikjarat li l-UE hija demokrazija awtonoma,
li huwa wieħed mill-valuri ewlenin li fuqhom hija bbażata l-UE.
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2.3.2

Demokrazija tranżnazzjonali

Fil-fatt, l-UE hija tip ġdid ta' ordni ġuridiku li jista' jiġi definit bħala forma ta' demokrazija
tranżnazzjonali bbażata fuq l-istati minn naħa, u fuq il-popli kif ukoll fuq iċ-ċittadini min-naħa l-oħra.
L-organizzazzjoni tad-demokrazija fl-istati u l-funzjonament tad-demokrazija fil-livell tal-UE huma
differenti, għalkemm it-tnejn huma demokratiċi: id-demokrazija nazzjonali hija bbażata l-aktar fuq
sistema ta' maġġoranza parlamentari (b'xi stati Membri tal-UE li għandhom sistema presidenzjali jew
semipresidenzjali), filwaqt li l-UE tiffunzjona bħala sistema ta' kontrolli u bilanċi fejn l-ilħna tal-istati
jiġu espressi permezz tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew mill-gvernijiet nazzjonali (naturalment eletti
b'mod demokratiku) filwaqt li ċ-ċittadini jingħataw possibbiltà addizzjonali li jinfluwenzaw il-ħidma
tal-UE permezz tal-PE elett direttament. Il-Kummissjoni hija istituzzjoni sovranazzjonali u
indipendenti li tiddefendi l-interess Ewropew komuni u għandha tliet rwoli prinċipali: id-dritt uniku
ta' inizjattiva leġiżlattiva, il-gwardjan tat-Trattat, u l-korp eżekuttiv f'xi oqsma. Dan l-arranġament
ippermetta lill-Unjoni tiżviluppa bl-aktar mod straordinarju matul l-aħħar deċennji. Barra minn hekk,
hija sistema li għandha kapaċità għal riforma u titjib progressiv.
Għalhekk, l-UE telqet mis-sistema ta' relazzjonijiet internazzjonali ta' Westfalen li ddominat id-diskors
pubbliku sa mis-seklu sbatax. Minħabba li l-iżvilupp lejn mudell differenti ħafna ta' relazzjonijiet fi
ħdan l-UE kien gradwali, ibbażat fuq approċċ prammatiku, s'issa t-tluq sinifikanti tal-UE mill-mudell
ta' Westfalen ma kienx verament kunċettwalizzat b'mod ċar u ġeneralment aċċettat. Din ma sabet lebda post xieraq fid-dinja, la fid-diskors pubbliku u lanqas fir-riċerka akkademika: la hija stat federali
u lanqas organizzazzjoni internazzjonali. L-ebda kategorija ma tiġbor fiha b'mod xieraq l-essenza talUnjoni. Dan il-mod ta' kif wieħed iħares lejn l-Unjoni għamilha diffiċli ħafna li wieħed jikkomunika
dwarha b'mod korrett. Kif irrimarka famużament darba de Tocqueville, "spiss huwa aktar faċli li ssir xi
ħaġa ġdida milli li jinstab it-terminu xieraq għaliha."
Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi, huwa leġittimu mhux biss li wieħed jitkellem dwar Unjoni ta' stati
demokratiċi liberali (Demokrazija fl-Ewropa) iżda wkoll dwar Unjoni demokratika tranżnazzjonali
(Demokrazija tal-Ewropa). Wasal iż-żmien li t-teorija tiġi allinjata mal-prattika, aktar milli wieħed
jipprova jdeffes il-prattika f'teorija artifiċjali. Dan jippermetti dibattitu aktar seren ibbażat fuq fehim
tajjeb ta' dak li hija llum l-UE u jiftaħ it-triq għal diskussjoni serja ta' passi u riformi ulterjuri possibbli
biex tissaħħaħ id-demokrazija fl-Ewropa u tal-Ewropa.
2.3.3

Il-ħtieġa ta' dibattitu infurmat dwar l-iżviluppi futuri

Id-deskrizzjoni tas-sitwazzjoni preżenti ma tipprekludix bidla futura possibbli tad-direzzjoni inkluż
possibbilment lejn Ewropa aktar federali. Dan ikun jeħtieġ bidla fundamentali tat-Trattati preżenti u
tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Għandu jsir fil-miftuħ, u mhux billi wieħed jassumi li lkostruzzjoni attwali hija ta' natura federali u "jinterpreta" t-trattati f'dik id-direzzjoni. L-idea talmekkaniżmu Spitzenkandidaten hija eżempju tajjeb ta' dan it-tip ta' approċċ. Dan tfaċċa qabel lelezzjonijiet għall-PE tal-2014 għal tliet raġunijiet: biex dawk l-elezzjonijiet isiru aktar rilevanti għallvotanti; biex tingħata aktar viżibbiltà u leġittimità lill-President tal-Kummissjoni; u biex jiżdied il-piż
tal-PE fil-logħba tal-poter interistituzzjonali. Dan ħadem sa ċertu punt minħabba li, b'Jean-Claude
Juncker, il-Partit Popolari Ewropew għażel kandidat li għal snin kien parti mill-Kunsill Ewropew. Fl2019, il-President il-ġdid ma kienx wieħed mill-Ispitzenkandidaten. Il-Kunsill Ewropew ikkunsidra li ma
kien hemm l-ebda rabta awtomatika bejn l-elezzjonijiet għall-PE u l-ħatra tal-President tal-
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Kummissjoni. It-Trattat (l-Artikolu 17.7 tat-TUE) jgħid li ġej: "Waqt li jitqiesu l-elezzjonijiet talParlament Ewropew, u wara konsultazzjonijiet xierqa, il-Kunsill Ewropew, li jaġixxi b'maġgoranza
kwalifikata, għandu jipproponi lill-Parlament Ewropew kandidat għall-funzjoni ta' President talKummissjoni. Dan il-kandidat għandu jkun elett mill-Parlament Ewropew b’maġgoranza tal-membri
tiegħu.” Għalhekk, it-Trattat jipprevedi li l-Kunsill Ewropew jagħżel kandidat abbażi ta' firxa ta' kriterji
u li dan il-kandidat imbagħad jeħtieġ l-approvazzjoni tal-PE. Din hija riflessjoni oħra tan-natura doppja
tal-UE. Il-ħolqien ta' rabta awtomatika bejn l-elezzjonijiet għall-PE u l-għażla tal-President talKummissjoni jqarreb lill-UE lejn il-funzjonament tad-demokrazija fil-livell nazzjonali. Dan id-dibattitu
ċertament se jkompli fis-snin li ġejjin.
L-UE għandha tiġi ġġudikata skont dak li hija kif deskritt fit-Trattati minflok dak li l-proponenti talfederaliżmu, jew saħansitra s-sovranisti puri, jaħsbu li għandha tkun. Il-kunċett ta' "defiċit
demokratiku" fl-UE huwa bbażat fuq it-twemmin li l-UE tista' tkun demokratika biss jekk issir aktar
bħal stat u jekk il-Parlament Ewropew isir is-sors primarju tal-leġittimità demokratika fil-kostruzzjoni,
jew, meta wieħed iħares lejn dan mill-kamp tas-sovranisti, jekk tmur lura għal sempliċi
organizzazzjoni intergovernattiva. Iż-żewġ fehmiet jissottovalutaw il-grad sa fejn l-UE rnexxielha
toħloq ordni ġuridiku ġdid.
2.3.4

Il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità

F'Unjoni ta' stati u ta' popli, huwa importanti li jiġu ddefiniti sew ir-responsabbiltajiet tad-diversi
livelli ta' governanza. Din hija r-raġuni għaliex il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità
stabbiliti fit-trattati huma daqstant importanti. Aħna se niffokaw prinċipalment fuq tal-ewwel.
F'oqsma ta' kompetenza mhux esklużiva tal-UE, l-UE tista' taġixxi biss jekk l-objettivi tal-azzjoni
proposta ma jkunux jistgħu jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-istituzzjonijiet nazzjonali jew lokali. Huwa
importanti li jiġi rrimarkat li l-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa triq bidirezzjonali u li huwa
kkomplementat mill-prinċipju tal-proporzjonalità. Jekk il-livell nazzjonali ma jkunx il-livell adegwat
biex tiġi indirizzata kwistjoni, huwa loġiku li tiġi indirizzata fil-livell tal-UE. Is-sussidjarjetà tikkonċerna
l-azzjoni fil-livell li jipprovdi l-aktar rispons effiċjenti għal problema u għandu jkun qrib kemm jista'
jkun taċ-ċittadini. Dan iqajjem il-kwistjoni tal-interazzjoni bejn il-livelli tal-UE, nazzjonali, reġjonali u
lokali, li tissejjaħ is-sistema ta' governanza f'diversi livelli. It-Taqsima 3.2.3 titkellem aktar dwar kif
dawn il-prinċipji jistgħu jiġu żviluppati aktar.

2.4 Konklużjoni
L-UE hija kostruzzjoni unika li nħolqot b'reazzjoni għat-tagħlimiet meħuda miż-żewġ Gwerer Dinjiji.
Hija bbażata fuq valuri ewlenin bħad-demokrazija liberali, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem. Listruttura ta' governanza tagħha hija definita minn mudell demokratiku li huwa eżerċitat b'żewġ
modi: l-Istati Membri kollha huma demokraziji li jiffunzjonaw, li l-maġġoranza l-kbira tagħhom huma
bbażati fuq maġġoranzi parlamentari; fil-livell tal-UE, id-demokrazija tranżnazzjonali hija espressa
permezz ta' sistema ta' kontrolli u bilanċi li jaqdu n-natura doppja tal-UE, unjoni ta' stati u ta' popli
(jew fil-fatt ċittadini).
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Madankollu, il-perċezzjoni tal-UE minn ħafna ċittadini hija waħda differenti. Jidher ċar li hemm
nuqqas ta' sodisfazzjon bil-mod kif taħdem id-demokrazija Ewropea fil-prattika. Fil-biċċa l-kbira, dan
in-nuqqas ta' sodisfazzjon huwa relatat mal-istess problemi bħal fid-demokraziji tal-istat nazzjon. Dan
għandu jintroduċi ftit realiżmu fit-tama li d-demokrazija Ewropea tista' tittejjeb billi ssir aktar bħal
demokrazija ta' stat nazzjon. Din hija r-raġuni għaliex huwa tant importanti li wieħed jibda bi
spjegazzjoni tar-raġuni għaliex l-UE hija kif inhi, għaliex għandha l-istituzzjonijiet li għandha, u liema
kontrolli u bilanċi jeħtieġ li tipprovdi għall-interessi ta' kulħadd. Dan jagħmilha aktar faċli li jissaħħu lleġittimità u d-demokrazija billi ssir ħidma fuq proċessi politiċi aktar traċċabbli li jinvolvu d-diversi
livelli kollha ta' governanza fl-Ewropa. Huwa meħtieġ li nkunu ferm aktar robusti fl-isfida kontra lattakk fuq il-leġittimità tal-UE, filwaqt li fl-istess ħin niżguraw funzjonament aħjar u aktar trasparenti
tal-mudell Ewropew tad-demokrazija.
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3 MODI U MEZZI GĦAT-TISĦIĦ TADDEMOKRAZIJA FL-UE
3.1 Tweġibiet Ġenerali
3.1.1

L-ambitu għall-azzjoni

Wara li jiġu vvalutati aħjar in-natura u l-iskala stess ta' dak li jissejjaħ defiċit demokratiku, se jiġu
esplorati l-modi u l-mezzi biex tissaħħaħ il-leġittimità demokratika tal-Unjoni filwaqt li jitqiesu lkunsiderazzjonijiet fattwali li ġejjin.
L-istati nazzjonali huma u se jibqgħu, tal-anqas għal żmien twil, iċ-ċentru tal-ħajja demokratika. Iddiversità kbira tas-sistemi demokratiċi u tat-tradizzjonijiet politiċi tagħhom, garantita mit-trattati sa
fejn jirrispettaw il-prinċipji bażiċi, hija espressjoni tal-motto ġenerali "Maqgħuda fid-diversità" u ma
tistax tiġi kkontestata.
Hemm sensazzjoni ġenerali fost il-membri tal-Grupp ta' Livell Għoli li t-tweġiba għall-problemi li "ddemokrazija fl-UE" u "d-demokrazija tal-UE" qed jaffaċċjaw – speċjalment id-demokrazija
rappreżentattiva – għandha tinstab fil-qafas tat-trattati preżenti għal żewġ raġunijiet ewlenin. Lewwel nett, id-diffikultà estrema li jintlaħaq kunsens f'Konferenza Intergovernattiva dwar il-kontenut
ta' kwalunkwe bidla sostanzjali fit-trattati attwali, kif ukoll ir-riskju – jekk b'ċans jinkiseb riżultat bħal
dan – ta' rifjut probabbli min-nies fir-referendum li xi Stati Membri jkunu obbligati jorganizzaw. Ilferiti tar-referendums dwar riformi tat-Trattat li ma rnexxewx fil-passat għadhom ma fiqux. Iżda ttieni nett, ir-raġuni ewlenija għaliex din ir-rotta perikoluża trid tiġi evitata hija l-fatt li hemm modi
oħra kif jiġu indirizzati d-diffikultajiet preżenti.
Bħala konklużjoni, jidher li, għal raġunijiet differenti, kemm fir-rigward tad-"demokrazija fl-Ewropa"
kif ukoll tad-"demokrazija tal-Ewropa", il-marġni għall-introduzzjoni ta' bidliet Kopernikani - jew
saħansitra bidliet strutturali sinifikanti - huwa limitat ħafna. Din hija r-raġuni għaliex ir-riflessjoni
daret lejn titjib aktar realistiku u prammatiku bbażat fuq objettivi ġenerali li huma kompatibbli
mar-restrizzjonijiet legali u politiċi li x'aktarx mhumiex se jisparixxu . Il-bidliet fit-Trattat mhumiex
għan fihom infushom (filwaqt li jistgħu jiġu previsti xi bidliet limitati ħafna fl-aħħar). Hemm lok għattitjib ta' aspetti sostanzjali tal-governanza tal-UE fi ħdan il-qafas eżistenti billi jinkiseb aktar minn dak
li diġà hemm u billi dan jaħdem aħjar. Għalhekk, għandna nibdew billi nħarsu lejn ir-riformi possibbli
fi ħdan is-sistema preżenti u nagħmlu dan b'enfasi fuq it-tisħiħ tar-rabtiet u s-sinerġiji bejn il-livelli
varji ta' governanza, inklużi dawk lokali u reġjonali. Il-linji ta' ħsieb li ġejjin jistgħu jiġu segwiti f'dan ilkuntest.
3.1.2

It-tnaqqis tad-distakk bejn iċ-ċittadini u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet (demokrazija talkontribut)

Karatteristika komuni tad-diversi sforzi lejn it-titjib tad-demokrazija hija li titnaqqas id-diskrepanza
dejjem akbar bejn il-mexxejja u dawk li huma ggvernati u li ċ-ċittadin jerġa' jitqiegħed fil-qalba tal-
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proċess demokratiku. Għal dan il-għan, huwa meħtieġ li jiġi rrestawrat is-sens li ċ-ċittadin huwa parti
integrali mit-teħid ta' deċiżjonijiet u li leħnu huwa importanti, għall-kuntrarju tas-sens ta' telf ta'
kontroll u ta' aljenazzjoni mill-politika li jipprevali llum. Il-kisba ta' dan l-objettiv tfisser li ċ-ċittadin
għandu jkollu s-setgħa kemm li jifforma l-futur tiegħu kif ukoll li jkun protett kontra lmiżapproprjazzjoni tad-demokrazija li xi wħud jaraw bħala, fost kawżi oħra, marbuta mad-dinja
diġitali l-ġdida (ara hawn fuq). Ironikament, il-fatt huwa li llum ħafna ċittadini jitolbu parteċipazzjoni
aktar demokratika, iżda fl-istess ħin jivvutaw għall-partiti li jaraw id-demokrazija purament bħala
strument biex jiksbu l-poter, mingħajr ma jaqblu mal-valuri sottostanti tagħha, u b'hekk jipperikolaw
is-soċjetà miftuħa tagħna. Il-kawżi ewlenin ta' dan il-paradoss għandhom jiġu identifikati u indirizzati.
Waħda minn dawn il-kawżi hija ċ-ċirku vizzjuż negattiv bejn l-esklużjoni soċjali u l-parteċipazzjoni
politika. Id-disparitajiet soċjali huma żvantaġġ għall-funzjonament tajjeb tad-demokrazija minħabba li
n-nies minn sfondi żvantaġġati ta' spiss ma jkunux attrezzati biżżejjed biex jipparteċipaw fid-dibattitu
politiku (li spiss ikun wisq astratt għalihom jew wisq 'il bogħod minnhom) u jkollhom it-tendenza ta'
soluzzjonijiet ta' astensjoni jew semplistiċi. Din hija r-raġuni għaliex il-persuni esklużi għandhom ittendenza li jastjenu minn pjattaformi elettorali u pjattaformi oħra ta' dibattiti u ta' konsultazzjoni
pubblika u għaliex dan in-nuqqas ifixkel il-possibbiltà li t-talbiet tagħhom jitqiegħdu fuq l-aġenda
politika. Fir-rigward tal-klassijiet medji, jekk ma jabbandunawx ix-xena politika, spiss ikunu mħajrin
min-nassa ta' offerti eċċessivi elettorali u l-populiżmu.
Sabiex jingħelbu dawk l-iżvantaġġi, id-demokrazija trid tkun aktar inklużiva. Kif? L-ewwel tweġiba
tinsab fl-iżvilupp ta' politika soċjali li twieġeb b'mod effettiv għal diversi sfidi attwali fis-soċjetà. Anke
jekk l-Istati Membri jkunu fuq quddiem nett biex ilaħħqu ma' dawn l-isfidi, huma għandhom ikunu
jistgħu jiddependu, sa ċertu punt, fuq azzjoni determinata u mmirata mill-UE, li d-dimensjoni soċjali
tagħha ma tissodisfax l-aspettattivi u l-ħtiġijiet oġġettivi marbuta mal-impatt ta' politiki oħra tal-UE
fuq iċ-ċittadini.
Fl-istess ħin, huwa importanti li l-mexxejja politiċi u l-uffiċjali jużaw il-lingwa u l-kunċetti li x'aktarx
jinftiehmu minn kulħadd. L-affarijiet u l-proċessi politiċi tal-UE jridu jkunu aktar traċċabbli, kemm
internament kif ukoll fil-livell tal-UE. Huwa importanti wkoll li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jesprimu lilhom
infushom fi kliemhom stess u jirċievu feedback bl-istess mod sempliċi u dirett. Din l-inklużività
għandha tiġi mfittxija wkoll matul il-ħajja taċ-ċittadin permezz ta' edukazzjoni, taħriġ u informazzjoni
aħjar. F'dan ir-rigward, ġlieda determinata kontra d-diżinformazzjoni u l-aggressività, kif ukoll liżvilupp ta' kultura ta' djalogu u moderazzjoni huma tal-akbar importanza, inkluż barra mill-istrutturi
politiċi, b'mod partikolari fis-settur tal-edukazzjoni u f'kumpaniji privati. Fir-rigward tal-informazzjoni,
huwa importanti li wieħed iżomm f'moħħu li wisq informazzjoni titlef il-fehim u li l-kwalità hija aktar
importanti mill-kwantità. Għandha tintuża l-lingwa li ċ-ċittadini jifhmu. L-UE għandha tisma' liċċittadini u ċ-ċittadini għandhom ikunu f'pożizzjoni li jifhmu dak li jingħad u/jew jiġi deċiż fil-livell
Ewropew.
Il-promozzjoni tal-valuri Ewropej għandha tiġi żviluppata fi sħubija mill-qrib mal-awtoritajiet lokali u
reġjonali, billi wieħed jibbaża fuq il-wirt kulturali Ewropew komuni u permezz tal-edukazzjoni. Ilmoduli tal-edukazzjoni ċivika Ewropej għandhom jiġu żviluppati u użati fil-livelli kollha taledukazzjoni, u l-programmi tat-tip ta' Erasmus u ta' Ewropea Kreattiva għandhom jiġu adattati għal
ħtiġijiet differenti, filwaqt li jiġu żgurati modalitajiet għal kulħadd u tingħata attenzjoni lit -tisħiħ taddemokrazija Ewropea u l-kapaċità li jsir l-aħjar użu mill-għodod diġitali.
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Fl-aħħar nett, fost il-partijiet ikkonċernati ta' dawn l-isforzi kollha biex tiġi rrestawrata t-tifsira vera u
oriġinali tad-demokrazija, wieħed ma jistax jinsa l-partiti politiċi li għandhom rwol deċiżiv x'jaqdu biex
jispjegaw liċ-ċittadin ir-realtajiet ekonomiċi u politiċi tad-dinja tal-lum u juru, f'dan il-kuntest, Il-valur
mhux sostitwibbli tal-proġett Ewropew. Fosthom, ovvjament hemm rwol speċifiku għall-partiti
politiċi Ewropej biex jimmobilizzaw liċ-ċittadini b'appoġġ għall-kawża Ewropea.
3.1.3

Ir-rispons għat-tħassib u l-ħtiġijiet taċ-ċittadini (demokrazija tar-riżultati)

Lil hinn mit-tilwim istituzzjonali li huwa inaċċessibbli għall-persuni ordinarji, il-politiki tal-UE
għandhom l-ewwel u qabel kollox ikunu mmirati biex iwieġbu għat-tħassib, il-ħtiġijiet u l-interessi taċċittadini tagħha. Dan mhux bilfors ifisser bidla fil-kompetenzi rispettivi tal-UE, tal-Istati Membri
tagħha u tal-livelli sottonazzjonali. Tabilħaqq hemm biżżejjed flessibbiltà fl-interpretazzjoni tassistema preżenti biex tippermetti adattament tal-azzjoni tal-UE għar-realtà fil-prattika
(interpretazzjoni dinamika). F'dan ir-rigward, għandhom jittieħdu tagħlimiet mill-immaniġġjar ta'
avvenimenti reċenti bħar-Reċessjoni l-Kbira tal-2008 u l-pandemija attwali tal-COVID-19. L-adozzjoni
ta' pakkett ta' rkupru enormi, l-iżvilupp ta' akkwist konġunt ta' tilqim u l-ħruġ rapidu ta' ċertifikat talUE tat-tilqima kontra l-COVID urew li tista' tittieħed azzjoni innovattiva u effiċjenti fi ħdan il-qafas
istituzzjonali attwali jekk ikun hemm ir-rieda politika li jsir dan.
B'dan il-ħsieb, hemm bżonn ta' aktar ħidma dwar ir-reżiljenza u l-kapaċità tal-UE li taġixxi. Fil-każ
speċifiku tas-saħħa, għandha tiġi esplorata aktar l-idea ta' Unjoni tas-Saħħa, kif ukoll xi
interpretazzjoni dinamika tat-trattati fil-qasam tal-politika tas-sigurtà u d-difiża, l-awtonomija
strateġika (eż. fil-politika ekonomika, tal-enerġija u diġitali), il-politika dwar il-migrazzjoni u l-ażil u lpolitika dwar il-klima.
B'mod aktar ġenerali, stħarriġ tal-opinjoni mwettaq b'mod regolari mill-Ewrobarometru, kif ukoll
stħarriġ reċenti fost il-politiċi lokali eletti, juru li t-tħassib u l-aspettattivi primarji taċ-ċittadini tagħna
fil-ħajja ta' kuljum tagħhom huma l-pagi, l-impjiegi u l-ġustizzja soċjali. Dan ma jistax jiġi injorat u,
għalkemm l-Istati Membri huma fuq quddiem nett fil-biċċa l-kbira ta' dawk il-kwistjonijiet, l-UE
għandha rwol importanti x'taqdi billi toħloq ambjent li jwassal għall-progress meħtieġ sabiex tiżgura
l-appoġġ taċ-ċittadini. It-turija fil-prattika li d-demokrazija tista' twassal riżultati fil-livelli kollha tatteħid ta' deċiżjonijiet politiċi hija kruċjali għas-suċċess tal-eżerċizzju attwali. Jekk f'xi stadju dan ikun
jirrikjedi xi bidla limitata fit-trattati, din tista' tiġi prevista (bħal pereżempju bl-Artikolu 136 tat-TFUE
matul il-kriżi tal-euro).
3.1.4

It-titjib tal-kapaċità tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni

Sabiex twettaq riżultati, l-UE għandha tkun tista' tiddeċiedi. Din hija r-raġuni għaliex l-UE għandha
tagħti ħarsa mill-ġdid lejn il-governanza u l-proċeduri tagħha. Dawn għandhom jinkludu kapaċità
eżekuttiva li tiffunzjona tajjeb u interazzjoni mill-qrib bejn Brussell, u l-livelli nazzjonali u reġjonali. Xi
imblokkar jista' jitneħħa permezz ta' potenzjalitajiet offruti mit-trattati attwali ("les passerelles") biex
il-VMK tiġi estiża f'ċerti oqsma strateġiċi. Strumenti jew proċeduri oħra inklużi fit-trattati attwali, bħal
żieda fid-divrenzjar, kooperazzjoni msaħħa jew astensjoni kostruttiva (dan il-kunċett qed jerġa' lura
fid-diskussjonijiet attwali dwar il-"boussole") jistgħu jgħinu wkoll biex jinstabu soluzzjonijiet rapidi u
flessibbli biex jingħeleb l-imblukkar, sakemm ikun hemm minimu ta' rieda komuni li jintużaw.
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Sabiex tiġi stabbilita din ir-rieda politika, impenn politiku mill-Istati Membri biex jaħdmu f'din iddirezzjoni jista' jkun wieħed mir-riżultati tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Għall-kuntrarju, lgħan tat-trawwim tal-kapaċità tat-teħid ta' deċiżjonijiet jitlob ċerta kawtela fit-tentazzjoni taż-żieda
ta' restrizzjonijiet ġodda bħal rekwiżiti obbligatorji addizzjonali ta' konsultazzjoni.
3.1.5

It-tisħiħ tar-rwol tal-awtoritajiet reġjonali u lokali b'mod ġenerali

Il-prijoritajiet kollha msemmija hawn fuq għandhom jiġu applikati għal-livelli kollha ta' governanza
biex tiġġedded is-sistema Ewropea ta' governanza f'diversi livelli. Iż-żieda fil-prossimità taċ-ċittadini
għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet billi tissaħħaħ l-influwenza tal-livell lokali/reġjonali fiċ-ċikli ta'
politika għandha tkun tħassib kostanti tal-mexxejja politiċi. Fl-istess ħin, huwa importanti li wieħed
iżomm f'moħħu li t-tfassil tad-deċentralizzazzjoni interna jaqa' taħt il-kompetenza esklużiva tal-Istati
Membri, bl-eteroġeneità inevitabbli konsegwenti. Id-demokrazija diretta u d-demokrazija lokali huma
mifhuma u esperjenzati b'mod differenti fi Stati Membri differenti. Irrispettivament mit tradizzjonijiet u l-kulturi differenti tal-Istati Membri f'dan ir-rigward, ġeneralment huwa rikonoxxut li
l-kondiviżjoni tal-poter bejn il-livelli ċentrali u reġjonali/lokali (governanza f'diversi livelli) hija sors ta'
ffrankar fuq skala, filwaqt li fl-istess ħin tippermetti adattament aħjar tal-leġiżlazzjoni għall-ħtiġijiet
tal-awtoritajiet sottonazzjonali.
Eqreb taċ-ċittadin skont id-definizzjoni, aktar effiċjenti, u aktar responsabbli, il-governanza f'diversi
livelli (bl-erba' livelli interkonnessi tagħha – l-UE, l-Istati Membri, il-livell reġjonali u l-livell lokali) hija
karatteristika distintiva tad-demokrazija Ewropea li għandha titqies u titħeġġeġ bħala strument
privileġġjat fi kwalunkwe żvilupp li jirriżulta minn dawn ir-riflessjonijiet. Dan l-istrument ġenerali (ilgovernanza f'diversi livelli) għandu jintuża abbażi ta' metodoloġija komuni li għandha tiġi ddefinita u
żviluppata f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, li r-rwol speċifiku tiegħu
għandu jiġi rikonoxxut u appoġġjat kif xieraq fl-applikazzjoni ta' dawn il-prinċipji fil-prattika
(pjattaformi eċċ.). B'din il-loġika, id-dibattiti kollha li jsiru fil-livell lokali jew reġjonali li l-ambitu
tagħhom jestendi lil hinn mill-Istat Membru kkonċernat għandhom ikunu konnessi b'mod jew ieħor
mad-dibattiti li jseħħu fil-livell Ewropew. Is-sistema Ewropea ta' governanza f'diversi livelli, linterazzjoni 'l fuq u 'l isfel bejn il-livelli differenti, għandha tkun aktar b'saħħitha u organizzata aħjar.
Barra minn hekk, ir-Raggruppamenti Ewropej ta' Kooperazzjoni Territorjali (REKT), li jindirizzaw
problemi ta' tħassib komuni, għandhom jiġu mħeġġa u appoġġjati.
3.1.6

It-tisħiħ tal-involviment dirett taċ-ċittadin fil-proċess demokratiku

Iż-żieda fl-involviment dirett taċ-ċittadini fil-proċessi demokratiċi (jiġifieri l-introduzzjoni ta' elementi
ta' demokrazija parteċipattiva) spiss tiġi kkwotata bħala rispons effettiv għall-fiduċja dejjem tonqos
fl-istituzzjonijiet demokratiċi. Forom ġodda ta' demokrazija parteċipattiva għandhom jiffurmaw parti
mis-soluzzjonijiet biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-istituzzjonijiet kontra pressjoni dejjem akbar fuq
mudelli demokratiċi ta' governanza u valuri.
F'dan il-kuntest, ta' min iħares lejn l-inizjattivi konkreti li ġejjin:
•

Il-ħolqien ta' panels biex jiġu diskussi inizjattivi u ideat għar-riformi, li huwa fost l-oħrajn mezz
li jippermetti liċ-ċittadini jesprimu ruħhom fi kliemhom stess. Is-sejbiet tagħhom għandhom
jiġu ppubblikati u trażmessi lill-awtoritajiet responsabbli. Fl-istess spirtu, jista' jkun utli wkoll
li tiġi esplorata l-idea ta' ċentri lokali biex ixerrdu u jiddiskutu kwistjonijiet tal-UE fil-livelli
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reġjonali u lokali, dment li dawn jiġu organizzati bl-użu ta' għodod diġitali, forsi kkombinati
ma' infrastrutturi eżistenti, u jiġu evitati piżijiet amministrattivi. Madankollu, huwa
importanti li fiż-żewġ każijiet ikun ċar ħafna li r-responsabbiltà finali tat-teħid ta' deċiżjonijiet
taqa' fuq l-awtoritajiet politiċi eletti.
•

B'riflessjoni dwar il-mezzi biex jittejjeb l-użu tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (IĊE), li s'issa
għadha ma ħadmitx tajjeb ħafna, kemm jekk minħabba n-numru limitat ħafna ta' inizjattivi
jew it-temi indirizzati jew minħabba informazzjoni u fehim insuffiċjenti dwar l-għanijiet u lbenefiċċji ta' kull inizjattiva. Jista' possibbilment jinkiseb titjib billi jitnaqqsu l-limiti biex isir
użu minn din il-proċedura. Fl-istess ħin, ġew indikati xi riskji marbuta ma' tnaqqis bħal dan,
bħal li l-IĊE tiġi żvijjata mill-iskop tagħha għall-benefiċċju ta' interessi partikolari. Idea oħra
tkun li l-proċedura tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej tiġi konnessa ma' proċess deliberattiv
speċifiku biex ikun jista' jsir eżami preliminari u kontradittorju tal-fattibbiltà u l-adegwatezza
tal-inizjattiva minn panel ta' ċittadini Ewropej.

•

Enfasi fuq l-importanza li l-livelli lokali u reġjonali jiġu assoċjati fl-implimentazzjoni tal-politiki
jew l-inizjattivi tal-UE li għandhom dimensjoni reġjonali, bħall-politiki strutturali, ledukazzjoni, il-kultura, l-akkomodazzjoni tas-servizzi soċjali, l-ambjent eċċ., filwaqt li jiġu
rrispettati d-drittijiet tal-Istati Membri biex jorganizzaw il-proċeduri tat-teħid ta' deċiżjonijiet
tagħhom stess. Din l-assoċjazzjoni se tenfasizza l-karatteristiċi pożittivi ta' kull livell, l-effetti
potenzjali tal-miżuri tal-UE fuq l-ekonomiji lokali u reġjonali, u proġetti u kooperazzjoni
transfruntiera possibbli . B'mod ġenerali, jekk id-dimensjoni tal-affarijiet Ewropej tiġi
integrata aħjar fl-oqfsa istituzzjonali tal-Istati Membri, dan jista' jgħin biex jiġu indirizzati xi
wħud mill-punti moħbija tas-sistema.

•

L-użu tal-esperjenza u l-lezzjonijiet meħuda mill-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. IlKonferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija forum eċċellenti biex jiġu definiti modi ġodda u
aħjar biex tiġi żgurata demokrazija parteċipattiva/deliberattiva u biex jiġi stabbilit djalogu
kontinwu maċ-ċittadini. B'mod partikolari, il-proposti konkreti mill-Panels taċ-Ċittadini
Ewropej għandhom jiġu vvalutati u kkunsidrati kif xieraq fis-segwitu u fl-implimentazzjoni tarriżultati u r-rakkomandazzjonijiet tal-Konferenza. F'dan il-kuntest, wieħed jista' jimmaġina lħolqien ta' mekkaniżmi tal-UE permanenti jew semipermanenti mmudellati fuq dak użat filKonferenza dwar il-Futur tal-Ewropa (forsi f'forma semplifikata), dment li jkun instab li dawn
ħadmu tajjeb. Filwaqt li dawn il-proċeduri innovattivi huma importanti biex terġa' tingħata lħajja lid-demokrazija, għandu jitqies li huma addizzjonali u komplementari għad-demokrazija
rappreżentattiva, li hija u se tibqa' l-mod ewlieni tal-funzjonament demokratiku tagħna.

•

Fir-rigward tad-demokrazija rappreżentattiva, minbarra l-objettiv ġenerali msemmi hawn fuq
li jitnaqqas id-distakk bejn iċ-ċittadin u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u li ċ-ċittadin jiġi edukat
u infurmat aħjar, jista' jkun interessanti li jiġi esplorat kif jista' jittejjeb il-funzjonament
tagħha, pereżempju billi jintużaw faċilitajiet elettroniċi ġodda b'mod aktar sistematiku filproċessi tal-votazzjoni. F'dan il-kuntest, tqum ukoll il-kwistjoni ta' riformi aktar ambizzjużi,
bħal li l-età tal-vot ttibaxxa għal 16-il sena, li l-merti tagħhom għandhom jiġu eżaminati.

39

3.1.7

Il-valutazzjoni mill-ġdid tar-rwol tas-soċjetà ċivili u tal-midja

Filwaqt li t-trattati jirrikonoxxu r-rwol tas-soċjetà ċivili fil-governanza tajba tal-UE u jisħqu fuq ilħtieġa li l-UE jkollha djalogu miftuħ, trasparenti u regolari mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà, jidher li,
sa ċertu punt, is-soċjetà ċivili qed issir marġinalizzata. Dan huwa ta' dispjaċir minħabba li, meta ddemokrazija tkun taħt pressjoni, il-midja, il-ġurnalisti, u s-soċjetà ċivili b'mod ġenerali, huma dawk laktar immirati.
L-istampa libera, plurali u ta' kwalità fil-livelli kollha, inkluż fil-livell lokali, hija infrastruttura ewlenija
għad-demokrazija, u aktar u aktar fi żmien ta' networks soċjali mifruxa bbażati fuq l-internet u
pjattaformi b'saħħithom iffinanzjati mir-reklamar u mwettqa minn algoritmi mhux trasparenti.
Għalhekk huwa meħtieġ li jiġi eżaminat liema sfidi ġodda qed jiffaċċjaw l-organizzazzjonijiet tassoċjetà ċivili, kif dawk l-isfidi qed jaffettwaw l-effikaċja tagħhom u saħansitra l-eżistenza tagħhom
stess, u kif jistgħu jirreaġixxu għalihom. Fost dawk l-isfidi hemm l-aċċess għall-finanzjament, il-qafas
legali u l-pressjoni regolatorja, il-parteċipazzjoni (in-nuqqas ta' aċċess għal dawk li jfasslu l-politika) kif
ukoll, f'ċerti każijiet, il-fastidju u l-intimidazzjoni.

3.2 Ir-rwol speċifiku tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
Konsegwenza tal-probabbiltà tax-xenarju tat-trattati mhux mibdul hija li jiġi eskluż de facto
kwalunkwe involviment sostantiv formali tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, jew kwalunkwe Awtorità
Lokali u Reġjonali, fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE (bħal kodeċiżjoni, il-veto, il-proċedura
tal-karta ekoloġika, struttura "trikamerali", eċċ.) lil hinn minn dak li diġà jeżisti llum. Fl-istess ħin,
għandu jiġi rrimarkat li l-KtR għandu l-vantaġġ innegabbli (1) li huwa magħmul minn rappreżentanti
eletti, li jagħtih l-istess leġittimità demokratika bħall-atturi istituzzjonali ewlenin l-oħra fis-sistema talUE, (2) li huwa konness direttament mal-awtoritajiet lokali u reġjonali kollha fl-UE u, sa ċertu punt
appoġġjat minnhom, u (3) li huwa l-vuċi u l-kelliem naturali tal-awtoritajiet reġjonali u lokali. Din ilpożizzjoni privileġġata għandha tintuża, minn naħa waħda, biex jinħoloq network influwenti uniku li
jimmobilizza aktar minn miljun politiku elett lokalment u, min-naħa l-oħra, biex tiġi kkonsolidata lpożizzjoni tiegħu fil-logħba istituzzjonali.
3.2.1

Il-KtR bħala l-qalba ta' network eċċezzjonali ta' politiċi eletti lokalment

Id-dibattitu attwali dwar id-demokrazija fl-UE u tal-UE jipprovdi opportunità biex jiġi rikonoxxut u
msaħħaħ ir-rwol ċentrali li l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jista' jkollu kemm bħala koordinatur kif
ukoll bħala komunikatur bejn il-livelli sottonazzjonali, iċ-ċittadini u l-UE. Dan il-kompitu jikkonsisti fuq
kollox fiċ-ċirkolazzjoni tal-informazzjoni fiż-żewġ direzzjonijiet ('il fuq u 'l isfel) jiġifieri billi listituzzjonijiet tal-UE jsiru konxji mill-istat mentali, l-għażliet u l-aspettattivi taċ-ċittadin u billi ċċittadini jiġu infurmati dwar id-diversi sfidi ġenerali li qed tiffaċċja l-UE kif ukoll proposti speċifiċi li
jwieġbu t-tħassib tagħhom. Għall-finijiet tal-effiċjenza, dan ir-rwol kruċjali, li s'issa għadu xi ftit jew
wisq informali, jista' jiġi mfassal u strutturat aħjar billi l-KtR jingħata l-mezzi meħtieġa biex jiġu
stabbiliti punti ta' kuntatt permanenti u korpi ta' koordinazzjoni. Dan se jippromovi sjieda u fehim
akbar ta' dak li tagħmel l-UE u jippermetti lill-politiċi fl-istituzzjonijiet lokali u reġjonali jkunu
ambaxxaturi aktar effettivi tal-UE.
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3.2.2

Il-KtR bħala istituzzjoni politika, bi rwol imtejjeb

Meta wieħed iħares lejn l-erba' stadji ewlenin taċ-ċiklu leġiżlattiv tat-tfassil tal-politika, xi eżempji
ta' kif il-KtR jista' jiġi involut aħjar fit-terminu qasir sa medju, li jistgħu jiġu implimentati permezz ta'
ftehimiet interistituzzjonali, jinkludu:
a)

fl-istadju preparatorju:
•

b)

Involviment akbar tal-KtR fil-proċessi annwali u pluriennali tal-ippjanar, tal-aġenda u talistabbiliment tal-prijoritajiet, bħal dawk previsti taħt il-ftehim interistituzzjonali dwar it-tfassil
aħjar tal-liġijiet – eż. id-Dikjarazzjoni Konġunta annwali dwar il-Prijoritajiet Leġiżlattivi jew ilKonklużjonijiet Konġunti pluriennali dwar l-objettivi u l-prijoritajiet tal-politika.

fl-istadju leġiżlattiv tat-teħid ta' deċiżjonijiet:
•

Meta jikkonsultaw lill-KtR, l-istituzzjonijiet ta' konsultazzjoni għandhom ikunu meħtieġa
jirrispettaw il-kompetenzi istituzzjonali tal-KtR, skont il-prinċipju ta' kooperazzjoni sinċiera,
b'mod partikolari billi jagħtu raġunijiet ċari għall-adozzjoni jew in-nuqqas ta' adozzjoni tarrakkomandazzjonijiet ewlenin tal-KtR;

•

Il-KtR għandu jkun involut aktar fit-tfassil ta' politiki u leġiżlazzjoni f'oqsma bħall-politiki u lattivitajiet tal-UE dwar l-ażil u l-migrazzjoni, il-PAK u s-sajd, il-politiki ambjentali, klimatiċi u
tal-enerġija, kif ukoll kwalunkwe kwistjoni oħra li għandha obbligi finanzjarji sinifikanti
marbuta magħha;

•

Il-KtR għandu jkollu parteċipazzjoni akbar u aktar sinifikanti fil-proċess tas-Semestru
Ewropew, li qed jikber fl-importanza bħala parti mill-koordinazzjoni ġenerali tal-politika talUE u għandu implikazzjonijiet għal-livelli kollha ta' governanza.

Dan l-involviment akbar upstream tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fit-tħejjija, fit-tfassil u fl-abbozzar
tal-leġiżlazzjoni huwa meqjus essenzjali biex jiġi kkonsolidat u msaħħaħ ir-rwol tiegħu. F'dan il-qasam
għandu jittieħed pass deċiżiv billi jiġu adottati miżuri ambizzjużi, li jistgħu jiġu applikati inizjalment filforma ta' proġetti jew testijiet pilota.
c)

fl-istadju tal-implimentazzjoni:
•

d)

Il-prinċipji ta' governanza u sħubija f'diversi livelli għandhom jiġu estiżi u inkorporati fiddispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolatorji tal-politiki kollha li għandhom impatt reġjonali,
peress li bħalissa jinsabu fi ħdan il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE. Dan jiżgura l-applikazzjoni
aktar konsistenti tagħhom f'għadd akbar ta' oqsma ta' politika. Il-KtR talab biex il-prinċipji talgovernanza f'diversi livelli u tas-sħubija jiġu kkodifikati f'Kodiċi ta' Kondotta interistituzzjonali,
u li dawn jiġu riflessi fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

fl-istadju tal-evalwazzjoni:
•

Feedback aktar dirett dwar l-implimentazzjoni tal-politiki u tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-livell
lokali u reġjonali jtejjeb il-kwalità u l-leġittimità tagħhom u jippromovi s-semplifikazzjoni u lkondiviżjoni tal-għarfien interreġjonali meta jiġu implimentati u żviluppati aktar il-politiki talUE. L-inizjattiva RegHub tal-KtR, li tikkonsisti f'network ta' hubs reġjonali li jirrieżaminaw limplimentazzjoni tal-politika tal-UE, timla dan il-lakun u l-istituzzjonijiet tal-UE u dawk li
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jieħdu d-deċiżjonijiet laqgħu l-ħidma tagħha. Bir-riżorsi meħtieġa, dan il-mudell jista'
jitkabbar, u l-KtR jista' jkollu rwol aktar b'saħħtu fl-espansjoni aktar sistematika tar-ritorn talesperjenza "mill-prattika" fil-proċess tat-tfassil tal-politika tal-UE.
•

3.2.3

Il-valutazzjonijiet tal-impatt imwettqa qabel reviżjoni tar-regoli jew tal-programmi tal-UE
għandhom ikunu aktar iffokati u aktar f'waqthom meta jitqies il-kontribut mil-livelli reġjonali
u lokali.
"Sussidjarjetà attiva" bħala mezz ġenerali biex jinkisbu dawk l-objettivi

Flimkien mal-parlamenti nazzjonali, il-KtR għandu rwol importanti fl-iżgurar tar-rispett tal-prinċipju
tas-sussidjarjetà. Il-parlamenti nazzjonali huma involuti fil-proċess tas-sussidjarjetà permezz tasSistema ta' Twissija Bikrija. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jista' jressaq rikors għal annullament
quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja minħabba li jkun hemm ksur tas-sussidjarjetà. Madankollu,
huwa diffiċli li jitkejjel legalment jekk l-Istati Membri jistgħux jiksbu aħjar l-objettiv ta' politika minflok
l-UE. Għalhekk, il-kontroll tal-Qorti tal-azzjoni ta' sussidjarjetà jibqa' pjuttost teoretiku. Għalhekk,
jista' jagħmel aktar sens jekk il-KtR ikun ukoll parti mis-Sistema ta' Twissija Bikrija li tipprovdi rotta
aktar politika lejn l-iżgurar tas-sussidjarjetà.
It-tieni rotta li tista' tiġi segwita tkun li ssir ħidma fuq il-bażi ta' dak li xi analisti jsejħu sussidjarjetà
attiva (jew kostruttiva). Għażla teoretika waħda tista' tkun li d-dispożizzjonijiet dwar is-sussidjarjetà
tat-Trattat jerġgħu jinkitbu, filwaqt li l-livell lokali jitqies bħala l-livell primarju ta' responsabbiltà
politika sakemm ma jiġux ippreżentati raġunijiet u evidenza ċari għal azzjoni fil-livell tal-UE li jitqiesu
bħala konvinċenti. Iżda dan l-approċċ ftit li xejn għandu ċans jirnexxi meta wieħed iqis l-eżistenza ta'
opinjonijiet differenti ħafna madwar is-sustanza, is-sensittività politika estrema tal-kwistjoni u rrinunzja ftit jew wisq miftiehma tal-modifika tat-trattati. Għalhekk, huwa aħjar li tiġi segwita għażla
aktar realistika mmirata lejn il-konsolidazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni bħala attur
stabbli fl-istadju preleġiżlattiv (ara hawn fuq). Għal dan il-għan, il-KtR jeħtieġ li jinnegozja t-termini ta’
ftehim interistituzzjonali ambizzjuż mal-Parlament Ewropew, mal-Kunsill u mal-Kummissjoni Ewropea
inkluż referenza ċara għall-prinċipju ta’ valutazzjonijiet sistematiċi tal-impatt lokali/reġjonali għalloqsma kollha ta’ politika Din il-klawżola se tkun ta' importanza kbira biex tippermetti l-effettività talkontrolli "politiċi" tas-sussidjarjetà u anke, sa ċertu punt, biex tagħti lill-QĠE mezzi ġodda ta' deċiżjoni
b'għarfien sħiħ tal-fatti. B'mod ġenerali, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għandu jaħdem biex
jistabbilixxi mogħdijiet ta' aċċess regolarizzat għall-Kummissjoni Ewropea, bi grupp ta' ħidma konġunt
permanenti tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni/tal-Kummissjoni Ewropea jkun l-aħjar mod biex jinkiseb
dan l-aċċess speċjali.
B'mod aktar ġenerali, il-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jissaħħaħ billi jiġu inkorporati aħjar lawtoritajiet sottonazzjonali u nazzjonali fiċ-ċiklu leġiżlattiv u ta' implimentazzjoni tal-politika b'mod
ġenerali. B'rispett sħiħ tal-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE u b'rispett sħiħ tas-sistemi
nazzjonali differenti, hemm bżonn li l-livelli kollha ta' gvern jiġu inklużi fl-affarijiet Ewropej. Kif
tissottolinja l-Karta għall-Governanza f'Diversi Livelli (KtR 2014), din tista' trawwem mentalità tal-UE
fil-korpi u l-amministrazzjonijiet politiċi tagħna.
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3.2.4

It-titjib tar-riżultati tal-KtR u r-rwol tiegħu fil-proċess ġenerali Ewropew tat-teħid ta'
deċiżjonijiet

Il-pożizzjoni msaħħa tal-KtR fil-proċess leġiżlattiv għandha, b'mod loġiku, timxi id f'id mat-titjib filkwalità tal-opinjonijiet tiegħu, li għandhom ikunu bbażati kemm jista' jkun fuq l-evidenza, sostnuti
minn riċerka solida u sensittiva għall-kuntest, inklużi studji, stħarriġ, konsultazzjonijiet, eċċ. Barra
minn hekk, il-KtR irid ikun aktar kreattiv dwar kif ixerred l-Opinjonijiet tiegħu u lil min. Opinjonijiet li
jingħataw malajr u li fihom informazzjoni ta' kwalità għolja jitqiesu bħala siewja minn istituzzjonijiet
oħra tal-UE u huma aktar probabbli li jispiċċaw fit-test tal-output tal-politika finali. Barra minn hekk,
il-KtR għandu jiġi pprovdut b'riżorsi umani u finanzjarji adegwati biex ikun jista' jwettaq dan ir-rwol
imsaħħaħ b'mod effettiv fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet.
Id-djalogu mal-parlamenti nazzjonali/mal-Konferenza tal-Kumitati għall-Affarijiet Ewropej (COSAC), li
huma l-alleati naturali tal-KtR, għandu jiġi żviluppat u jsir aktar strutturat. Tabilħaqq, it-tnejn li huma
għandhom l-istess kwalità distintiva li huma magħmula minn rappreżentanti eletti li huma fl-aħjar
pożizzjoni biex jifhmu r-relazzjoni kumplessa bejn l-isfera ta' azzjoni tal-Unjoni u r-realtajiet
nazzjonali. Għal dan il-għan, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għandu jkollu kuntatti regolari u formali
u jmexxi negozjati mal-parlamenti nazzjonali permezz tan-network tiegħu, kif ukoll mal-COSAC, linterlokutur ewlieni tiegħu fil-livell Ewropew. Il-ħidma flimkien tista' twassal, fost possibbiltajiet oħra,
għal rapportar konġunt dwar il-kwistjonijiet tat-tħassib fundamentali taċ-ċittadini u riflessjoni komuni
dwar modi kif dawn jiġu akkomodati permezz ta' inizjattivi Ewropej.
Miżura konkreta oħra bil-għan li tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ livelli ta' ħajja demokratika
fl-Istati Membri (nazzjonali u reġjonali) tista' tkun li l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jiġi artikolat aħjar
mas-Sistema ta' Twissija Bikrija. Dan ikun jirrikjedi, fost l-oħrajn, li jiġi estiż il-perjodu ta' tmien
ġimgħat mogħti lill-parlamenti nazzjonali biex jipproduċu opinjoni motivata dwar is-sussidjarjetà (ilProtokoll 2, TUE – l-Artikolu 6), u b'hekk l-amministrazzjonijiet lokali u l-KtR jingħataw aktar żmien
biex jagħmlu pressjoni u jgħaddu l-opinjonijiet tagħhom lill-parlamenti nazzjonali u lill-COSAC.
Wara kollox, il-leġittimità Ewropea hija l-ġabra ta' leġittimitajiet demokratiċi li jsaħħu lil xulxin. L-UE
hija aktar mis-27 Stat Membru tagħha. Hija wkoll il-242 reġjun u d-90,000 awtorità lokali tagħha,
b'aktar minn miljun rappreżentant lokali u reġjonali eletti li jistgħu jipprovdu rabta essenzjali bejn lUE u ċ-ċittadini tagħha. Fi ħdan l-oqfsa kostituzzjonali differenti li jirregolaw id-diviżjoni tas-setgħat,
applikazzjoni xierqa tal-governanza f'diversi livelli u tas-sussidjarjetà hija essenzjali biex jiġi żgurat li lkompetenzi kondiviżi jiġu eżerċitati fil-livell jew fil-livelli li l-aktar kapaċi jipproduċu valur miżjud għaċċittadini u permezz ta' proċessi kkoordinati, effettivi u effiċjenti ta' teħid ta' deċiżjonijiet.
B'riflessjoni ta' din in-natura f'diversi livelli tad-demokrazija Ewropea, jista' jsir xi titjib fi ħdan ittrattati attwali li jista' jsaħħaħ ir-rabtiet u s-sinerġiji bejn id-diversi livelli ta' governanza. B'dan il-mod,
huwa importanti li jiġi żgurat li l-awtoritajiet lokali u reġjonali, u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni li
jirrappreżentahom, ikunu jistgħu jipparteċipaw strutturalment fit-tfassil tal-politiki Ewropej matul iċċiklu leġiżlattiv, bl-objettiv li jiżdied il-valur miżjud tal-leġiżlazzjoni tal-UE għaċ-ċittadini.
***
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Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) huwa l-assemblea politika tal-UE ta’ 329 rappreżentant reġjonali u lokali minn kull wieħed
mis-27 Stat Membru. Il-membri tagħna huma presidenti tar-reġjuni, kunsilliera reġjonali, sindki u kunsilliera lokali eletti –
responsabbli demokratikament lejn ’il fuq minn 446 miljun ċittadin Ewropew. L-objettivi ewlenin tal-KtR huma li jinvolvi
lill-awtoritajiet reġjonali u lokali u lill-komunitajiet li jirrappreżentaw fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE u li jinfurmahom
dwar il-politiki tal-UE. Il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill iridu jikkonsultaw lill-Kumitat fl-oqsma ta’ politika
li jaffettwaw lir-reġjuni u l-bliet. Jista’ jappella quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea bħala mezz biex jiddefendi l-liġi
tal-UE fejn ikun hemm ksur tal-prinċipju tas-sussidjarjetà jew nuqqas ta’ rispett lejn l-awtoritajiet reġjonali jew lokali.
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