
PA\877324MT.doc PE472.222v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Baġits

2011/2157(INI)

14.9.2011

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Baġits

għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat
(2011/2157(INI))

Rapporteur: Göran Färm



PE472.222v01-00 2/4 PA\877324MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\877324MT.doc 3/4 PE472.222v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

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

1. Iqis li politika kostruttiva għall-viċinat maħsuba għal perjodu ta' żmien twil hija ta' 
importanza vitali sabiex il-pajjiżi tas-sħubija jippromwovu progress lejn id-
demokrazija, l-istabilità u l-prosperità, iżda wkoll strateġikament importanti għall-
Unjoni Ewropea meta wieħed iqis l-importanza tal-pajjiżi sħab fil-Lvant kif ukoll fin-
Nofsinhar għas-sigurtà, l-ambjent u l-iżvilupp ekonomiku komuni tagħna;

2. Jenfasizza li rieżami tal-PEV għandu jiżviluppa strument strutturat tajjeb u mfassal 
f'perspettiva ta' żmien twil u li tħares 'il quddiem, speċjalment f'kuntest baġitarju 
ristrett, sabiex ikunu evitati fluttwazzjonijiet ta' finanzjament u kwalunkwe 
duplikazzjoni potenzjali ma' strumenti eżistenti; jiddispjaċih, f'dan ir-rigward, mill-
konklużjoni tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-20 ta' Ġunju 2011 li appoġġ finanzjarju 
miżjud b'mod sinifikanti [...] se jkun deċiż [...] mingħajr preġudizzju b'mod partikulari 
għall-qafas finanzjarju multiannwali (MFF);

3. Jitlob, fid-dawl tar-Rebbiegħa Għarbija, għal evalwazzjoni awtokritika speċifika tal-
istrumenti finanzjarji użati fil-passat fl-ENPI, fir-rigward tal-funzjonament tagħhom 
fl-oqsma tad-demokrazija, tal-governanza, tal-bini ta' istituzzjonijiet u ta' appoġġ lis-
soċjetà ċivili;

4. Iqis li r-rieżami tal-ENI għandu jkun konsistenti ma', u għandu jitwettaq fil-kuntest 
tal-evalwazzjoni attwali tal-MFF 2007-2013 u n-negozjati dwar il-perjodu wara l-
2013, bl-għan li jerġgħux jinfetħu n-negozjati dwar il-finanzjament tal-politika tal-
viċinat tul l-2012 u l-2013;

5. Jaqbel mal-interazzjoni mtejba meħtieġa bejn l-ENI u strumenti oħrajn bħall-BEI u l-
BERŻ biex ikun immassimizzat il-valur miżjud tal-UE, tkun evitata d-duplikazzjoni 
tal-isforzi u ottimizzat l-impatt tal-għajnuna; jemmen, f'dan ir-rigward, li qafas 
komprensiv għal din l-interazzjoni għandu jkun ikkunsidrat;

6. Huwa tal-konvinzjoni soda li l-għajnuna finanzjarja lill-Awtorità Palestinjana u l-
UNRWA għandhom ukoll ikunu eżaminati fil-kuntest ta' dan ir-rieżami u jkunu 
suġġetti għall-programmazzjoni fuq perjodu fit-tul, bħala parti integrali tal-politika tal-
viċinat; ma jqisx validu l-argument li l-instabilità politika fir-reġjun u l-ispeċifiċitajiet 
tal-proċess tal-paċi jippermettu biss l-ipprogrammar proviżorju u t-tisħiħ każ b'każ;

7. Iqis li, minkejja l-enfasi attwali fuq in-Nofsinhar, huwa importanti li jinżamm bilanċ 
raġonevoli bejn il-komponenti tal-Lvant u tan-Nofsinhar, speċjalment peress li l-
pajjiżi ġirien tal-Lvant għandhom prospett fit-tul ta' sħubija fl-UE; jemmen, 
madankollu, li dan il-bilanċ m'għandux jitqies li hu ffissat b'mod permanenti; jappoġġa 
bis-sħiħ il-prinċipju ta' għajnuna finanzjarja differenzjata u bbażata fuq ir-rendiment, 
fuq bżonnijiet reali, kapaċità ta’ assorbiment u miri milħuqa;
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8. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni biex terġa' ssaħħaħ il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi ġirien 
fil-ħidma ta' xi aġenziji tal-UE u ta' programmi tal-UE miftuħa għall-pajjiżi terzi; 
jistieden lill-Kummissjoni tressaq lista ċara u komprensiva ta' aġenziji u programmi 
rilevanti li fihom jistgħu jipparteċipaw il-pajjiżi ġirien, flimkien ma' ħarsa ġenerali lejn 
il-forma u l-metodu ta' tali parteċipazzjoni differenzjata;

9. Jinsisti dwar il-ħtieġa ta' prijoritajiet iddefiniti b'mod ċar sabiex tiġi evitata l-ħela 
eċċessiva, li twassal għal riżultati fqar minħabba li l-għajnuna finanzjarja titferrex 
iżżejjed;  iqis li tali limitazzjoni awtoimposta tal-prijoritajiet hija strument essenzjali 
għall-kundizzjonalità u l-monitoraġġ aħjar tal-għajnuna; jafferma mill-ġdid għalhekk 
li l-pajjiżi ġirien u l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom ikunu politikament u legalment 
lesti li jqisu mill-ġdid u malajr l-assistenza finanzjarja jekk il-kundizzjonijiet imposti 
ma jkunux issodisfati;

10. Jinnota li l-użu mill-ġdid ta' rimborżi tal-BEI jirrappreżenta kważi 20% tal-pakkett 
finanzjarju globali għar-rieżami; itenni t-talba tiegħu lill-Kunsill biex jadotta malajr il-
proposta leġiżlattiva għall-emenda tar-Regolament ENPI sabiex ikun permess tali użu 
mill-ġdid; jinsisti li ma tressqet l-ebda alternattiva għall-ammont ipprogrammat ta' 
EUR 244 miljun, f'każ li fil-Kunsill tkun għadha ma nstabitx maġġoranza dwar din il-
kwistjoni wara 3 snin; iqis li pakkett ta' EUR 1.24 biljun jirrappreżenta l-ammont 
minimu; jemmen li l-unika alternattiva biex ikun ikkumpensat in-nuqqas tal-użu mill-
ġdid ta' rimborżi tal-BEI tkun il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà previst
mit-IIA;

11. Jenfasizza li koordinazzjoni msaħħa fost l-Istati Membri u bejn l-Istati Membri u l-UE 
meta jipprovdu għajnuna lill-pajjiżi ġirien hija prerekwiżit assolut għal għajnuna 
Ewropea effiċjenti u koerenti; jistieden lill-Istati Membri kollha biex juru rieda vera li 
jakkomodaw l-interessi nazzjonali tagħhom mal-Politika Ewropea tal-Viċinat, għall-
benefiċċju tal-pajjiżi sħab;

12. Jitlob, minħabba l-ħtiġijiet attwali urġenti, speċjalment fil-Viċinat tan-Nofsinhar, li 
jintlaħaq malajr ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-proposta għat-
tisħiħ tal-Istrument ta' Viċinat tul il-perjodu 2012-2013; jitlob, barra minn hekk, lill-
Istati Membri biex fil-pront iwettqu l-wegħdiet bilaterali tagħhom lill-Mediterran tan-
Nofsinhar.


