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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-kumitat responsabbli, 

biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jiddispjaċih li l-kwantità u n-nuqqas ta' flessibbiltà u koerenza tal-finanzjament tal-UE 

taħt l-Intestatura 4 tal-QFP attwali kienu indikattivi tal-ambizzjoni limitata tal-Unjoni 

Ewropea li taġixxi bħala attur globali, b'mod partikolari fir-rigward tal-provvista ta' beni 

pubbliċi globali, l-għajnuna umanitarja u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp; ifakkar fil-

ħtieġa għal programmazzjoni u prevedibbiltà fit-tul, li hija ta' importanza partikolari 

għall-għajnuna għall-iżvilupp; 

2. Ifakkar li l-baġit allokat għall-azzjoni esterna tal-UE ġie kontinwament mobilizzat u 

rinfurzat, bl-eżawriment tal-marġnijiet kollha disponibbli sabiex jiġi indirizzat l-għadd 

dejjem jiżdied ta' emerġenzi umanitarji u ta' tip ieħor fl-Ewropa kollha; jissottolinja l-

ħtieġa ta' proċedura aktar flessibbli sabiex il-finanzjament ikun jista' jintuża b'mod aktar 

rapidu b'reazzjoni għal żviluppi u kriżijiet imprevisti; jisħaq, madankollu, li aktar 

flessibbiltà la għandha tkun għad-detriment tal-effikaċja u tal-prevedibbiltà tal-għajnuna 

u lanqas tal-prijoritajiet ġeografiċi u tematiċi fit-tul; 

3. Ifakkar fil-ħtieġa ta' programmazzjoni u prevedibbiltà fit-tul, li hija ta' importanza 

partikolari għall-għajnuna għall-iżvilupp; jinnota, madankollu, l-enfasi insuffiċjenti fuq 

ir-riżultati kif ukoll il-livell inadegwat ta' monitoraġġ u evalwazzjoni tal-istrumenti ta' 

finanzjament estern relatati mal-iżvilupp; 

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li tiġi evitata kwalunkwe diskrepanza bejn l-

approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament għall-għajnuna umanitarja; 

5. Ifakkar li l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), l-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-

Iżvilupp (DCI) u l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja huma karatterizzati minn 

eżekuzzjoni pożittiva tal-baġit u huma essenzjali biex juru solidarjetà internazzjonali, 

filwaqt li jikkontribwixxu għall-kredibbiltà tal-UE fix-xena globali; iqis li, 

irrispettivament minn bidliet jew fużjonijiet strutturali possibbli fir-rigward ta' dawn l-

istrumenti, inkluż l-inklużjoni possibbli tal-FEŻ fil-baġit, l-approprjazzjonijiet globali 

tal-QFP li jmiss għandhom jiżdiedu, filwaqt li ma għandhomx jiddgħajfu l-kriterji għall-

għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA), u li l-arkitettura futura tal-istrumenti ta' 

finanzjament estern għandha tinkludi inkorporazzjoni aktar trasparenti tal-fondi 

fiduċjarji u tal-faċilitajiet, iggwidata mill-prinċipji ewlenin ta' sjieda demokratika u l-

effikaċja tal-iżvilupp, kif ukoll il-possibbiltà li jitkompla l-Pjan ta' Investiment Estern 

abbażi ta' evalwazzjoni li turi kemm l-addizzjonalità tal-iżvilupp kif ukoll l-impatt 

soċjali, ambjentali u fuq id-drittijiet tal-bniedem tagħha; 

6. Jenfasizza l-importanza li l-assistenza minn fondi pubbliċi tiġi kkomplementata minn 

strumenti flessibbli u adattabbli li jafu jwasslu għall-investiment privat f'pajjiżi li 

qegħdin jiżviluppaw; 

7. Ifakkar fil-ħtieġa li jinżamm strument robust u indipendenti għall-għajnuna umanitarja, 

kif mitlub mill-kunsens Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja; 

8. Jenfasizza l-importanza li jiġu żgurati l-koerenza u s-sinerġiji bejn l-iżvilupp u l-
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għajnuna umanitarja; iqis li għajnuna għall-iżvilupp li tkun ġestita u użata sewwa hija 

element importanti fit-tisħiħ tal-kapaċità tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw biex 

jindirizzaw aħjar il-kriżijiet umanitarji; 

9. Ifakkar fl-importanza ta' dawn l-istrumenti għall-provvista ta' beni pubbliċi globali u 

għall-indirizzar tal-isfidi globali, bħal ma huma l-iżvilupp tal-bniedem, l-adattament u l-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, il-prevenzjoni tal-kunflitti, l-appoġġ għall-paċi u l-

istabbiltà, il-migrazzjoni u l-asil u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs); jisħaq, 

f'dan il-kuntest, fuq l-obbligu li l-qafas baġitarju tal-UE jiġi allinjat mal-SDGs; 

10. Jinnota r-rwol potenzjali tal-ODA sabiex tiffaċilita l-mobilizzazzjoni ta' finanzjament 

għall-iżvilupp minn sorsi oħrajn, kemm pubbliċi kif ukoll privati, nazzjonali u 

internazzjonali; jappoġġa l-isforz tal-UE sabiex tistimula l-investiment privat permezz 

ta' taħlita ta' għotjiet u self u billi tagħti garanziji; 

11. Iqis li huwa essenzjali li l-ħarsien ambjentali u l-opportunitajiet li joffru dawn il-politiki 

ambjentali jiġu inklużi b'mod trasversali u intersettorjali fil-politiki kollha tal-iżvilupp;  

12. Iqis li l-politika ta' żvilupp għandha tikkomplementa l-politika barranija u l-ġestjoni tal-

migrazzjoni tal-UE, filwaqt li tiggarantixxi li l-finanzjament għall-iżvilupp għandu 

jintuża biss għall-objettivi u l-finijiet relatati mal-iżvilupp; jindika, f'dan il-kuntest, li l-

ODA ma għandhiex tintuża sabiex jiġu koperti l-ispejjeż tar-rifuġjati fil-pajjiżi donaturi, 

l-esternalizzazzjoni tal-politiki dwar il-migrazzjoni barra l-fruntieri tal-UE jew l-ispejjeż 

tar-ritorni u tar-riammissjonijiet fil-pajjiżi ta' oriġini; 

13. Ifakkar fil-ħtieġa li tiġi żgurata l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, kif ukoll li jiġu 

rrispettati l-prinċipji ta' Busan rigward l-effikaċja tal-iżvilupp, kif ukoll jiġu promossi l-

koordinament tad-donaturi u l-programmazzjoni konġunta mal-Istati Membri; jirrimarka 

li l-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp għandha titwettaq b'tali mod li tqis ix-

xewqat tal-pajjiżi u tal-popolazzjonijiet li jeħtiġuha, li b'hekk tiżgura l-parteċipazzjoni 

tagħhom fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet u li jassumu r-responsabbiltà tal-

applikazzjoni trasparenti u effiċjenti tagħha; 

14. Jiddispjaċih għall-fatt li ma sarx progress biżżejjed f'termini tal-integrazzjoni tad-

demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza bejn is-sessi; barra minn hekk, 

iħeġġeġ biex l-impenji tal-ftehim ta' Pariġi dwar il-klima jiġu riflessi bis-sħiħ fl-

istrumenti u l-programmi futuri, akkumpanjati minn monitoraġġ adegwat; iqis, 

madankollu, li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima għandu jkollha rwol dejjem aktar 

importanti fil-kuntest tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp; 

15. Jilqa' l-allinjament aktar mill-qrib mal-prijoritajiet tal-pajjiżi riċevituri, u jħeġġeġ li jkun 

hemm inqas frammentazzjoni tal-programmi tematiċi; 

16. Jinsisti fuq il-ħtieġa ta' riżorsi umani adegwati fis-sede ċentrali u fid-delegazzjonijiet 

tal-UE, kemm f'termini ta' numri kif ukoll f'għarfien espert fl-iżvilupp u fl-għajnuna 

umanitarja. 
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