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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, 
biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-baġit tal-UE jikkontribwixxi b'mod adegwat għat-twettiq tal-
Aġenda 2030 u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tagħha; jenfasizza li l-SDGs 
għandhom ikunu prijorità strateġika u li l-implimentazzjoni tagħhom għandha 
tinkorpora l-politiki interni u esterni tal-UE;

2. Jenfasizza li l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha għandhom l-obbligu li jonoraw l-impenn 
kollettiv tagħhom – ikkonfermat fl-2015 – li jżidu l-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp 
(ODA) għal 0,7 % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) tagħhom sal-2030; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jippreżentaw kalendarju vinkolanti għal żidiet 
progressivi biex jintlaħaq dan il-livell; ifakkar fl-impenn kollettiv tal-Unjoni li tagħti 
0,20 % tal-ING allokat għall-ODA lill-pajjiżi l-inqas żviluppati (LDCs); itenni l-impenn 
li ħadet il-Kummissjoni li tiddedika tal-inqas 20 % tal-ODA totali tagħha għall-iżvilupp 
tal-bniedem u l-inklużjoni soċjali;

3. Itenni t-tħassib tiegħu dwar l-użu ta' fondi għall-iżvilupp għal objettivi li m'għandhomx 
x'jaqsmu mal-iżvilupp u jenfasizza li l-fondi li ma jissodisfawx il-kriterji tal-ODA jridu 
jiġu minn strumenti oħra u mhux mill-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp 
(DCI); jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-allokazzjonijiet li saru dan l-aħħar fil-qafas tad-
DCI (21 02 04 Kooperazzjoni mal-Lvant Nofsani) għall-iżvilupp ta' djalogu u 
kooperazzjoni mal-Iran; ifakkar li l-Iran huwa pajjiż b'introjtu medju superjuri u, 
għalhekk, għandu jirċievi fondi mill-Istrument ta' Sħubija;

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-pagamenti ta' appoġġ baġitarju settorjali li qed jingħataw lill-
Myanmar (21 02 02 Asja); ifakkar fir-rapport tan-Nazzjonijiet Uniti li jgħid li l-qtil ta' 
aktar minn 10 000 persuna Rohingya u l-eżodu tal-massa ta' aktar minn 700 000 persuna 
Rohingya mill-Myanmar kienu "eżempju klassiku ta' tindif etniku"; jemmen li, 
f'ċirkustanzi bħal dawn, l-appoġġ baġitarju lill-gvern għandu jiġi sospiż u, minflok, il-
flus għandhom jintefqu mod ieħor (pereżempju permezz ta' NGOs u organizzazzjonijiet 
internazzjonali) sabiex jintlaħqu l-ifqar persuni;

5. Jinsisti fuq żieda sinifikanti fil-fondi għal-linji baġitarji tal-għajnuna umanitarja biex 
inkunu lesti għal diżastri u katastrofi ġodda minflok ma nkopru l-kriżijiet attwali biss; 
ifakkar li, xi drabi, stat ta' emerġenza jista' jdum għaddej bosta snin;

6. Jenfasizza l-importanza li l-approprjazzjonijiet ta' pagament fil-kapitlu dwar l-għajnuna 
umanitarja jinżammu tal-inqas fl-istess livell tal-approprjazzjonijiet ta' impenn.


