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ĦARSA ĠENERALI LEJN IL-POLITIKA TAL-IŻVILUPP

Il-politika tal-iżvilupp tinsab fil-qalba tal-politiki esterni tal-Unjoni Ewropea. L-UE
gradwalment wessgħet l-ambitu oriġinali tagħha dwar l-Istati tal-Afrika, tal-Karibew u tal-
Paċifiku u bħalissa qed taħdem ma' xi 160 pajjiż madwar id-dinja. Il-qerda tal-faqar hu l-
objettiv primarju tal-politika tal-iżvilupp tal-UE. Il-miri addizzjonali kienu jinkludu d-difiża
tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u t-
trattament tal-isfidi ambjentali u tal-klima. L-UE hija l-akbar donatur għall-iżvilupp fid-dinja.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE): mandat ġenerali u prinċipji
gwida fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE;

— L-Artikoli 4(4) u 208 sa 211 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE);

— L-Artikoli 312 sa 316 tat-TFUE: kwistjonijiet baġitarji;

— Ftehim ta' Cotonou (fir-rigward tal-grupp ta' Stati tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku
(AKP)) u diversi ftehimiet ta' assoċjazzjoni bilaterali (skont l-Artikolu 217 tat-TFUE):
ftehimiet speċifiċi ta' kooperazzjoni.

QAFAS POLITIKU U FINANZJARJU

A. L-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli
Fil-livell internazzjonali, l-Aġenda 2030 (Nittrasformaw id-dinja tagħna: l-Aġenda 2030 għall-
Iżvilupp Sostenibbli) li ġiet approvata fi New York f'Settembru 2015 tistabbilixxi l-qafas globali
ġdid li jgħin biex jinqered il-faqar u jinkiseb żvilupp sostenibbli sal-2030. Tkompli fuq l-
Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju (MDGs) u tidentifika sensiela ġdida ta' 17-il Għan ta' Żvilupp
Sostenibbli (SDGs) flimkien ma' 169 objettiv korrispondenti. L-Aġenda 2030 tintegra wkoll
l-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa tan-Nazzjonijiet Uniti adottata f'Lulju 2015 li tistipula l-
mezzi differenti mezzi meħtieġa biex tkun implimentata l-Aġenda 2030 u li biha l-UE terġa'
timpenja ruħha biex tilħaq l-objettiv ta' nfiq ta' 0,7 % tal-ING tagħha fuq l-għajnuna għall-
iżvilupp. L-UE pparteċipat bis-sħiħ fit-tfassil tal-Aġenda 2030 il-ġdida u tinsab impenjata
li tippromwovi din l-aġenda permezz tal-politiki interni u esterni tagħha. Fir-rigward tad-
dimensjoni interna, f'Novembru 2016, il-Kummissjoni ppubblikat komunikazzjoni intitolata "Il-
passi li jmiss għal futur Ewropew sostenibbli", li tintegra l-SDGs fil-qafas tal-politika Ewropea
u fil-prijoritajiet attwali tal-Kummissjoni. F'Novembru 2016 ukoll, il-Kummissjoni ppubblikat
Komunikazzjoni dwar id-dimensjoni esterna fejn ipproponiet ir-reviżjoni tal-Kunsens Ewropew
ġdid dwar l-Iżvilupp tal-2005, li jikkunsidra l-bidliet fil-qafas ta' politika globali u fil-kuntest
internazzjonali li qed jinbidel.

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
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B. Il-Kunsens Ewropew ġdid dwar il-Politika għall-Iżvilupp
Wara diskussjonijiet interistituzzjonali intensivi, il-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp il-ġdid
propost ġie ffirmat fis-7 ta' Ġunju 2017 mill-President tal-Parlament Ewropew, il-Prim Ministru
ta' Malta f'isem il-Kunsill u l-Istati Membri, il-President tal-Kummissjoni Ewropea u r-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà/Viċi President
tal-Kummissjoni. Il-Kunsens il-ġdid jistipula l-prinċipji ewlenin, u l-istrateġija biex jintlaħqu l-
miri għall-iżvilupp sostenibbli, li għandhom jiggwidaw il-politika ta' żvilupp fl-UE u fl-Istati
Membri tul il-15-il sena li jmiss. Il-Kunsens il-ġdid jerġa' jafferma bil-qawwa li l-qerda tal-faqar
tibqa' l-objettiv primarju tal-politika Ewropea għall-iżvilupp.
C. L-Aġenda għall-Bidla tal-UE
Approvata mill-Kunsill tal-UE f'Mejju 2012, id-dokument politiku tal-UE "L-Aġenda għall-
Bidla" jressaq proposti ċari intiżi biex iżidu l-impatt tal-politika tal-iżvilupp tal-UE. Din
tistabbilixxi "il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-
governanza tajba", u "it-tkabbir inklużiv u sostenibbli" bħala ż-żewġ pilastri fundamentali tal-
politika tal-iżvilupp. It-test jiddikjara wkoll li r-riżorsi għandhom jiġu mmirati lejn "il-pajjiżi l-
aktar fil-bżonn", inklużi Stati fraġli u pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs). Iddaħħal il-prinċipju l-
ġdid ta' "differenzjazzjoni" li għandu l-għan li jadatta l-volumi u l-istrumenti tal-għajnuna skont
il-ħtiġijiet speċifiċi u r-riżultati governattivi ta' kull pajjiż. L-Aġenda għall-Bidla, influwenzat
bil-qawwa l-preparazzjoni ta' programmi ta' assistenza għall-perjodu 2014-2020.
D. Effikaċja tal-għajnuna u l-koerenza tal-politiki
Il-politika Ewropea tal-iżvilupp tippromwovi biċ-ċar l-armonizzazzjoni tal-politiki u l-
integrazzjoni aħjar tal-pajjiżi sħab fil-proċessi ta' allokazzjoni finanzjarja u fil-proċessi
ta' ppjanar. Sabiex tagħmel dan, l-UE, fl-2007, adottat "Kodiċi ta' Kondotta dwar
it-Tqassim tax-Xogħol fil-Politika tal-Iżvilupp" u fl-2011"Il-Qafas Operattiv dwar l-
Effikaċja tal-Għajnuna". Dawn l-isforzi huma konsistenti mal-azzjonijiet internazzjonali
bħala risposta għad-Dikjarazzjoni ta' Pariġi tal-2005 tal-OECD, li tippromwovi, "is-sjieda,
armonizzazzjoni, allinjament, riżultati u responsabbiltà reċiproka" fl-għajnuna għall-iżvilupp.
Il-qafas internazzjonali għall-effikaċja tal-għajnuna ġie rivedut darbtejn, fl-Aġenda ta' Azzjoni
ta' Akkra (2008) u fis-Sħubija ta' Busan għal kooperazzjoni effettiva għall-iżvilupp (2011). Iż-
żewġ reviżjonijiet kellhom l-appoġġ qawwi tal-UE. L-ewwel laqgħa ta' livell għoli tas-Sħubija
Globali għal kooperazzjoni effettiva għall-iżvilupp inżammet fil-Messiku f'April 2014, u kellha
l-għan li tqiegħed l-effikaċja tal-iżvilupp fil-qalba tal-aġenda wara l-2015. It-tieni laqgħa ta'
livell għoli nżammet f'Nairobi fil-Kenja lejn tmiem Novembru 2016.
Fl-2005, l-UE adottat ukoll il-programm ta' "Koerenza tal-politiki għall-iżvilupp" (PCD), li
kien japplika għal 12-il qasam differenti ta' politika, u li aktar tard kien raggrupat f'ħames
oqsma fundamentali: (1) Il-kummerċ u l-Finanzi, (2) L-Indirizzar tat-tibdil fil-klima, (3) Il-
Garanzija tas-sigurtà alimentari globali, (4) Il-Migrazzjoni tkun ta' vantaġġ għall-iżvilupp, u
(5) It-tisħiħ tar-rabtiet u s-sinerġiji bejn is-sigurtà u l-iżvilupp, fil-kuntest ta' Aġenda globali
għall-konsolidazzjoni tal-paċi. Rapport biennali tal-Kummissjoni jirreġistra l-progress tal-UE
fil-qasam tal-PCD; l-aktar rapport reċenti kien ippubblikat f'Awwissu 2015. Il-Parlament ta'
spiss jiddelibera dwar dan is-suġġett u għandu rapporteur permanenti apposta għall-PCD.
E. Qafas leġiżlattiv u finanzjarju
F'dawn l-aħħar snin l-istrumenti finanzjarji tal-UE għall-azzjoni esterna kienu riveduti b'mod
sostanzjali u simplifikati. Għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2007-2013 tagħha, l-UE
bidlet 30 programm u 90 linja baġitarja fi tmien strumenti għall-iżvilupp. Għall-QFP 2014-2020,
dawn l-istrumenti ġew kemxejn modifikati f'termini ta' struttura – inħoloq Strument ta' Sħubija
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(PI) ġdid (ara t-Tabella nru 1 aktar 'l isfel) - iżda saru wkoll tibdiliet biex il-kooperazzjoni ssir
aktar differenzjata u aktar effikaċi, sempliċi u flessibbli.
F. L-istrumenti finanzjarji ewlenin għall-azzjoni esterna

Tabella 1: Ħarsa ġenerali lejn l-istrumenti ta' finanzjament
għall-azzjoni esterna tal-UE (QFP 2014-2020)

Strument Ambitu ta' interess Format Baġit
Strument ta'
Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp (DCI)

Amerika Latina, Asja, Asja Ċentrali,
reġjun tal-Golf, Afrika t'Isfel +
sostenn tematiku globali

Ġeografika +
Tematiku EUR 19.7 biljun

Strument Ewropew ta'
Viċinat (ENI)

Sittax-il pajjiż tal-Viċinat Ewropew,
ir-Russja (kooperazzjoni reġjonali u
transfruntiera)

Ġeografiku EUR 15.4 biljun

Strument għall-Assistenza
ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA)Il-Balkani u t-Turkija Ġeografiku EUR 11.7 biljun

Strument ta' Sħubija (PI) Pajjiżi industrijalizzati Ġeografiku EUR 955 miljun
Strument għall-Greenland Il-Gżejjer Faeroe Ġeografiku EUR 184 miljun
Strument Ewropew għad-
Demokrazija u għad-
Drittijiet tal-Bniedem
(EIDHR)

Promozzjoni tad-demokrazija u tad-
drittijiet tal-bniedem Tematiku EUR 1.3 biljun

Strument li
jikkontribwixxi għall-
istabbiltà u l-paċi (IcSP)

Stabbiltà politika u konsolidament
tal-paċi Tematiku EUR 2.3 biljun

Strument għall-
Kooperazzjoni dwar
is-Sikurezza Nukleari
(INSC)

Sikurezza nukleari Tematiku EUR 225 miljun

Barra 'l baġit
Fond Ewropew għall-
Iżvilupp (FEŻ)

AKP u l-pajjiżi u territorji extra-
Ewropej (OCTs) Ġeografiku EUR 29.1 biljun

Minn dawn l-istrumenti, tnejn minnhom huma partikolarment importanti għall-kooperazzjoni
għall-iżvilupp f'termini tal-kobor u tal-ambitu ta' interess tagħhom:
L-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) huwa l-akbar sors ta' finanzjament għall-
iżvilupp fil-baġit tal-UE, li jkopri l-kooperazzjoni għall-iżvilupp mal-Amerika Latina, pajjiżi
speċifiċi fil-Lvant Nofsani, fl-Afrika t'Isfel u fl-Asja Ċentrali, tal-Lvant, tan-Nofsinhar u
tax-Xlokk. Id-DCI għandu wkoll żewġ programmi tematiċi li jkopru l-pajjiżi kollha li
qed jiżviluppaw: il-programm "Beni pubbliċi u sfidi globali" (GPGC), b'allokazzjoni ta'
EUR 5.1 biljun, u l-programm "Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u awtoritajiet lokali" (OSĊ-
LA), b'allokazzjoni ta' EUR 1.9 biljun. Waħda mill-aktar innovazzjonijiet importanti tad-DCI
għall-perjodu 2014-2020 kienet l-introduzzjoni ta' prinċipju ta' "differenzjazzjoni". Total ta'
sittax-il pajjiż b'introjtu medju (MICs) mhumiex aktar eleġibbli għal finanzjamenti bilaterali
tal-UE taħt forma ta' għotja, iżda se jkunu jistgħu jibqgħu koperti mill-kooperazzjoni reġjonali
u tematika. Bħala riżultat tan-negozjati bejn il-Kunsill u l-Parlament, ħames MICs (Kuba, il-
Kolombja, l-Ekwador, il-Perù u l-Afrika t'Isfel) huma meqjusa bħala"każijiet eċċezzjonali" u



Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2017 4

jibqgħu eleġibbli għall-kooperazzjoni. It-Turkmenistan u l-Iraq, li għaddew biex isiru pajjiżi
b'introjtu medju-għoli, ukoll għadhom jirċievu għajnuna bilaterali fuq bażi eċċezzjonali.
Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) — li ma jagħmilx parti mill-baġit tal-UE — hu l-
akbar u l-eqdem strument ta' żvilupp tal-UE. Ikopri l-kooperazzjoni mal-pajjiżi AKP u mal-
pajjiżi u territorji extra-Ewropej (OCTs) tal-Unjoni; l-oqsma ewlenin tiegħu huma l-iżvilupp
ekonomiku, l-iżvilupp soċjali u uman, u l-kooperazzjoni u l-integrazzjoni reġjonali. Il-11-il FEŻ
għandu baġit ta' EUR 29.1 biljun, li jjinkludu EUR 24.3 biljun għall-kooperazzjoni nazzjonali
u reġjonali, EUR 3.6 biljun għall-kooperazzjoni intra-AKP u EUR 1.1 biljun għall-Faċilità ta'
Investiment AKP. Il-fondi huma allokati fuq il-bażi ta' sistema ta' "programmazzjoni kontinwa"
li fiha l-pajjiżi sħab jipparteċipaw fl-għażla tal-prijoritajiet u tal-proġetti ta' kooperazzjoni.
L-inklużjoni tal-FEŻ (jew tas-sostitut tiegħu) fil-baġit tal-UE jwassal għal koerenza politika
mtejba u jagħmel ukoll il-FEŻ suġġett għal proċess ta' approvazzjoni differenti, b'mod
partikolari l-kodeċiżjoni, li teħtieġ l-approvazzjoni tal-Parlament b'titjib konsegwenti tal-
iskrutinju demokratiku (ara hawn taħt għal aktar informazzjoni dwar ir-rwol tal-Parlament).
Min-naħa l-oħra, jekk jitniżżel fil-baġit, l-iter amministrattiv għall-iżborż tal-fondi jaf jittawwal,
bir-riskju li jiġu kompromessi l-arranġamenti ta' koġestjoni AKP-UE tal-fondi ta' żvilupp li
ilhom jeżistu żmien twil u jwassal għal tnaqqis fl-allokazzjonijiet tal-FEŻ lejn l-Istati Membri.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

— Qafas ġuridiku. F'termini ġuridiċi, l-Artikolu 209 tat-TFUE, jiddikjara li l-Parlament
u l-Kunsill "li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-politika ta' koperazzjoni għall-iżvilupp". Din
id-dispożizzjoni tpoġġi liż-żewġ istituzzjonijiet f'livell indaqs, u tagħmel l-iżvilupp bħala
wieħed mill-ftit oqsma tal-politika barranija li fihom il-Parlament għandu tali setgħat. In-
negozjat tar-regolament dwar l-istrumenti ta' finanzjament estern, b'mod partikolari d-DCI,
enfasizza l-importanza tal-Parlament fir-rwol tiegħu bħala koleġiżlatur u wassal għall-
ħolqien ta' mekkaniżmi ġodda li jsaħħu l-iskrutinju parlamentari jissaħħaħ. Fl-2014, għall-
ewwel darba, il-Kummissjoni u l-Kumitat għall-Iżvilupp tal-Parlament kellhom djalogu
strateġiku, li ppermetta lill-Parlament jipparteċipa fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet
dwar dokumenti ta' programmazzjoni tad-DCI.

— Skrutinju parlamentari fuq l-implimentazzjoni tal-politiki. Storikament, il-Parlament
eżerċita kontroll relattivament limitat fuq l-implimentazzjoni tal-politika ta' żvilupp.
Madankollu, huwa kiseb id-dritt li jagħmel mistoqsijiet lill-Kummissjoni u anki
joġġezzjona għad-deċiżjonijiet ta' implimentazzjoni kull meta jħoss li l-proposti
jippromwovu kawżi differenti mill-iżvilupp (pereżempju l-kummerċ, il-ġlieda kontra t-
terroriżmu, eċċ.) u jekk iqis li l-Kummissjoni qed teċċedi l-kompetenzi tagħha. L-
eżerċizzju tal-kontroll parlamentari jsir anki permezz tad-diskussjoni regolari tal-politiki
mal-Kummissjoni, kemm f'kuntesti formali kif ukoll f'dawk informali. Il-kontroll fuq
il-FEŻ huwa eżerċitat bis-saħħa ta' proċess ta' skrutinju politiku fuq id-dokumenti
ta' programmazzjoni FEŻ min-naħa tal-Kumitat għall-Iżvilupp tal-PE u permezz tal-
Assemblea Parlamentari Konġunta (APK) AKP-UE.

— Awtorità baġitarja. It-Trattat ta' Lisbona jistabbilixxi l-Parlament u l-Kunsill bħala l-
awtorità baġitarja konġunta tal-Unjoni. Għall-QFP ta' seba' snin, il-Kunsill se jibqa'
jżomm is-setgħa primarja tad-deċiżjoni, imma jeħtieġ l-approvazzjoni tal-Parlament biex
jadotta l-qafas (Artikolu 312 tat-TFUE). Għall-baġit annwali, l-Artikolu 314 tat-TFUE
jistabbilixxi proċedura li tipprevedi qari kemm mill-Parlament kif ukoll mill-Kunsill.
Ladarba kull qari jiġi konkluż, il-Parlament jista' japprova jew jiċħad l-baġit. Fil-
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qasam tal-kooperazzjoni internazzjonali, il-Kumitat għall-Iżvilupp tal-Parlament isegwi
d-deliberazzjonijiet baġitarji u jressaq suġġerimenti konkreti fir-rigward tal-linji baġitarji
li jidħlu fl-ambitu ta' kompetenza tiegħu. Madankollu, il-Parlament ma għandu l-ebda
setgħat baġitarji formali fuq il-FEŻ, peress li n-negozjati dwar l-ammont kumplessiv
u d-distribuzzjoni tal-fond huma negozjati fil-livell intergovernattiv bejn il-Kunsill u l-
Kummissjoni, bil-kontribut konsultattiv biss tal-Parlament. Barra minn hekk, il-Parlament
għandu d-dritt li jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni, kemm fir-rigward tal-baġit tal-UE kif
ukoll tal-FEŻ.

Valérie Ramet
09/2017


	Ħarsa ġenerali lejn il-politika tal-iżvilupp
	Il-bażi ġuridika
	Qafas politiku u finanzjarju
	Ir-rwol tal-Parlament Ewropew


