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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat Speċjali dwar l-isfidi politiċi u r-riżorsi 
baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi f'ħafna partijiet tad-dinja, id-degradazzjoni ambjentali hija waħda mill-kawżi fl-
għeruq tal-privazzjoni tal-bniedem; u billi n-nuqqas li jitqiesu kif jixraq il-bażijiet 
ambjentali tal-iżvilupp jista' jnaqqas b'mod konsiderevoli jew anke jipperikola l-effikaċja 
tal-għajnuna, filwaqt li l-indirizzar tal-kwistjonijiet ambjentali jista' jsaħħaħ il-valur 
tagħha,

B. billi l-Grupp ta' Tmexxija dwar il-Finanzjament Innovattiv għall-Iżvilupp jistma li d-
distakk fil-finanzjament fir-rigward tal-isforzi biex jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-
Millenju (MDGs) sal-2015, kif ukoll rigward il-mira ta' 0.7% tad-DGN għall-Għajnuna 
Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) u l-miri tal-kriżi ambjentali, jammontaw għal $324-336 
biljun fis-sena bejn l-2012 u l-2017,

C. billi t-tkabbir fl-ekonomija globali ma ġiex akkumpanjat bl-introduzzjoni ta' mezzi 
effikaċi kif jiġu imposti taxxi fuq l-attività ekonomika globali biex isir ħlas għal beni 
pubbliċi globali,

D. billi huma meħtieġa mekkaniżmi innovattivi ta' finanzjament jekk għandna nilħqu l-
MDGs u l-impenji tagħna fir-rigward tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament 
għaliha,

1. Ifakkar li l-iskadenza tal-2015 sabiex jintlaħqu l-MDGs, u l-mira kollettiva ta' 0.7% tad-
DGN għall-ODA, taqa' fi ħdan il-perjodu tal-qafas finanzjarju multiannwali li jmiss u li 
hemm riskju reali li l-UE ma tissodisfax l-impenn internazzjonali tagħha għall-iżvilupp; 
ifakkar ukoll li l-MDGs huma aspirazzjonijiet minimi u li, anke jekk l-għanijiet jintlaħqu 
kollha, xorta se jinħtieġ finanzjament addizzjonali sinifikanti fil-ġlieda kontra l-faqar u 
biex jittejjbu l-istandards tas-saħħa u l-edukazzjoni għan-nies foqra tad-dinja; għalhekk 
jinsisti li ċifra ta' referenza ta' 20% tal-għajnuna allokata mill-Kummissjoni fil-
programmi nazzjonali koperti mill-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) tiġi 
ddedikata għall-edukazzjoni bażika u sekondarja u għall-kura tas-saħħa bażika;

2. Ifakkar li minn meta kien hemm qbil għall-ewwel darba dwar l-MDGs, id-dinja għaddiet 
minn proċess aċċellerat ta' globalizzazzjoni u qiegħda taffaċċja kriżijiet finanzjarji 
mingħajr preċedent; jenfasizza l-importanza li l-Istati Membri jkomplu jagħmlu ħilithom 
biex jilħqu dawn l-għanijiet;

3. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-ħtieġa li jiġi żviluppat mekkaniżmu globali ta' solidarjetà 
bħala mod kif jintlaħqu l-MDGs; jirrimarka, fl-istess ħin, li r-rifuġji fiskali, il-
manipulazzjonijiet tal-prezzijiet u l-ħruġ illeċitu tal-kapital jirrappreżentaw xkiel enormi 
għall-iżvilupp fil-pajjiżi fqar; għalhekk iħeġġeġ lill-UE, għal darba oħra, biex tieħu 
inizjattivi fl-ambitu tal-G20 u tal-OŻKE kif ukoll fl-UE nnifisha biex trażżan ir-rifuġji 
fiskali u l-arranġamenti fiskali li jagħmlu l-ħsara;
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4. Jenfasizza li r-rapport tat-Taskforce dwar it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji għall-Iżvilupp 
ikkummissjonat mill-Grupp ta' Tmexxija dwar il-Finanzjament Innovattiv għall-Iżvilupp 
ikkonkluda li imposta internazzjonali fuq it-tranżazzjonijiet monetarji u taxxa fuq it-
tranżazzjonijiet finanzjarji kollha jkunu teknikament, ekonomikament u legalment 
fattibbli;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi l-introduzzjoni ta' taxxa fuq it-tranżazzjonijiet 
finanzjarji (FTT) fil-livell Ewropew, fid-dawl tad-diversi vantaġġi tagħha: tista' tgħin 
tistabbilizza s-swieq u tiġbor fondi għall-konsolidament fiskali domestiku kif ukoll 
miżuri biex jiġi eliminat il-faqar u jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima;

6. Ifakkar li l-finanzjament innovattiv għall-iżvilupp mhux maħsub biex ikun sostitut għall-
ODA, iżda biex jikkumplimentah; huwa tal-fehma li l-introduzzjoni ta' FTT għandha 
għalhekk tintrabat ma' impenn aktar vinkolanti min-naħa tal-Istati Membri kollha li jilħqu 
l-mira ta' 0.7% tal-ODA u li jipprovdu finanzjament addizzjonali għall-adattament għat-
tibdil fil-klima;

7. Jirrimarka li waħda mir-raġunijiet għalfejn l-MDGs ma ntlaħqux hija n-nuqqas li jiġu 
rikonoxxuti l-kontributi tal-ambjent, tar-riżorsi naturali u tal-ekosistemi għall-iżvilupp 
tal-bniedem u għall-eliminazzjoni tal-faqar; jiddeplora, f'dan il-kuntest, il-fatt li 3% biss 
tal-ODA Ewropea attwali hija allokata għal kwistjonijiet ambjentali; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tiżgura li l-kwistjonijiet ambjentali jiġu integrati fil-politiki esterni u fl-
istrumenti finanzjarji kollha, speċjalment fid-dawl tal-isfidi attwali tat-tibdil fil-klima u 
tat-telf tal-bijodiversità;

8. Jenfasizza li l-Qafas Finanzjarju Multiannwali għandu jindirizza, inter alia, il-
kwistjonijiet li ġejjin: l-ilħuq tal-MDGs, it-tibdil fil-klima, it-twaqqif tat-telf tal-
bijodiversità u l-konsum żejjed tar-riżorsi; b'mod partikolari, jenfasizza li l-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali li jmiss għandu jappoġġa l-koerenza politika, billi jiżgura li xi 
forom ta' nfiq tal-UE fuq l-agrikoltura, is-sajd, il-kummerċ u l-enerġija ma jkunux 
f'kunflitt dirett mal-objettivi tal-politika tal-iżvilupp;

9. Jitlob żieda konsiderevoli fil-limitu massimu tal-Intestatura 4, b'mod partikolari għad-
DCI, meta jitqies li matul dawn l-aħħar seba' snin, minkejja xi progress fit-tnaqqis tal-
faqar, minħabba effikaċja u koordinament inadegwati tal-għajnuna, kif ukoll minħabba l-
impatt ta' diversi diżastri naturali u tal-kriżijiet tal-enerġija u tal-ikel u dawk finanzjarji u 
ekonomiċi, speċjalment fl-Afrika sub-Saħarjana u fix-Xlokk tal-Ażja, jeħtieġ li jsir ħafna 
iktar; jirrimarka wkoll li xi riżorsi tad-DCI ġew distribwiti mill-ġdid għal attivitajiet 
ġodda li mhumiex tal-ODA;

10. Jenfasizza l-fatt li l-mekkaniżmi tal-għajnuna għall-iżvilupp għandhom ukoll ikollhom l-
għan li jippromwovu l-ħolqien tal-ġid, peress li dan għadu għodda kruċjali fit-taffija tal-
faqar; ifakkar li huwa stmat li jintilfu EUR 800 biljun fis-sena mill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw minħabba flussi illeċiti ta' kapital, xi ħaġa li jekk tiġi mwaqqfa milli sseħħ taf 
tkun deċiżiva biex jittaffa l-faqar u jintlaħqu l-MDGs;

11. Jinnota li f'dawn l-aħħar snin il-fondi disponibbli biex bihom jiġu indirizzati d-diżastri 
naturali u umanitarji ma kinux biżżejjed u jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li d-diżastri 
naturali qegħdin iseħħu aktar ta' spiss minħabba t-tibdil fil-klima; jitlob, għalhekk, aktar 



AD\854958MT.doc 5/8 PE454.368v02-00

MT

fondi għall-Istrument għall-Għajnuna Umanitarja u għar-riżerva ta' għajnuna fil-każ ta' 
emerġenza;

12. Jitlob li jitwaqqaf mekkaniżmu ta' flessibilità ffinanzjat adegwatament fl-Intestatura 4 
sabiex, fil-futur, jindirizza b'mod effikaċi u fil-pront ġrajjiet mhux previsti bħalma huma 
l-kriżi tal-ikel u l-kriżi ekonomika globali;

13. Jenfasizza li kwalunkwe finanzjament addizzjonali fil-qasam tal-politika tal-iżvilupp 
għandu jkun ikkoordinat u joħloq sinerġiji effikaċi mal-programmi tal-iżvilupp tal-Istati 
Membri u mal-isforzi tal-komunità internazzjonali usa' biex jiġi żgurat valur miżjud reali 
fil-livell Ewropew;

14. Jinsisti li wegħdiet ta' nfiq eżistenti u tal-ġejjieni mmirati biex jgħinu lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw biex jiġġieldu t-tibdil fil-klima jew biex jadattaw ruħhom għall-effetti tiegħu 
għandhom jiżdiedu mal-baġits attwali għall-iżvilupp, filwaqt li jinżamm livell adegwat ta' 
koerenza bejn iż-żewġ politiki; jitlob li jkun hemm intestatura baġitarja separata għall-
miżuri ta' finanzjament biex jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima; 

15. Jemmen li l-għoti ta' fondi lill-Afrika permezz ta' tliet strumenti differenti mhuwiex 
effiċjenti u ma joffrix rispons għax-xewqa tal-Afrika li tkompli tiżviluppa bħala kontinent 
unifikat; jirrakkomanda, għalhekk, l-iżvilupp ta' strument uniku ta' finanzjament għall-
Afrika, li jikkunsidra s-sħubija strateġika konġunta bejn l-UE u l-Afrika; jitlob, barra 
minn hekk, għal aktar għajnuna fil-bini tal-kapaċità tal-istituzzjonijiet għall-Unjoni 
Afrikana;

16. Jistieden lill-UE biex iżżid fl-isforzi tagħha ħalli ttaffi s-sitwazzjoni umanitarja fiż-żoni 
kollha ta' kunflitt, inkluż fil-Palestina, b'mod partikolari permezz tas-sostenn tagħha 
għall-UNRWA u l-għajnuna tagħha fit-tħejjija tal-poplu Palestinjan biex pajjiżhom isir 
Stat;

17. Jinsisti li, b'konformità mal-Artikolu 208 tat-TFUE, l-UE għandha tonora l-Koerenza 
Politika tagħha għall-impenji tal-Iżvilupp, inkluż billi tirriforma u tnaqqas b'mod 
sinifikanti s-sussidji għall-agrikoltura u, b'mod partikolari, billi twaqqaf għalkollox l-
esportazzjonijiet tal-prodotti żejda mneħħija mis-suq Ewropew konsegwenza tal-impatt 
ta' mekkaniżmi għall-innovazzjoni tal-prezzijiet u r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni, fid-
dawl tal-effetti ħżiena tagħhom għall-bdiewa fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw;

18. Jinnota bi tħassib li l-għajnuna tal-UE jibbenefikaw minnha proporzjonalment aktar il-
pajjiżi bi dħul medju milli dawk bi dħul baxx; b'mod partikolari, jirrimarka li 
programmazzjoni tal-għajnuna tal-UE li jkollha l-għan li tippermetti lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jadattaw għar-rekwiżiti tal-kompetizzjoni internazzjonali jibbenefikaw 
minnha b'mod speċjali l-pajjiżi bi dħul medju, aktar milli l-pajjiżi bi dħul baxx, li huma 
anqas attraenti għall-investiment barrani;

19. Jissuġġerixxi li l-UE għandha tevalwa mill-ġdid ir-relazzjoni tagħha ta' donatur mal-
pajjiżi ta' dħul medju, peress li ħafna mill-ekonomiji emerġenti kibru wisq biex 
kooperazzjoni tradizzjonali għall-iżvilupp tkun tista' tibqa' tapplika għalihom; huwa tal-
fehma, minflok, li l-UE għandha tikkonċentra l-finanzjament fuq il-gruppi ta' 
popolazzjoni l-aktar fil-bżonn f'dawk il-pajjiżi u fuq il-pajjiżi l-aktar foqra, speċjalment 
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dawk l-anqas żviluppati;

20. Jenfasizza li mekkaniżmi innovattivi ta' finanzjament għandhom ikunu żviluppati u 
sostnuti mill-Kummissjoni fuq skala ħafna akbar milli huma llum il-ġurnata, sabiex 
jinħoloq finanzjament inklużiv u jingħata sostenn effikaċi għal SMEs u mikroentitajiet 
fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; jemmen li dan jista' jsir permezz ta' diversi strumenti, 
bħalma huma l-garanziji tal-kreditu u fondi li jistgħu jerġgħu jintużaw, b'kooperazzjoni 
ma' banek u organizzazzjonijiet lokali li akkwistaw għarfien speċifiku fil-qasam tal-
mikrofinanzi, biex b'hekk tissaħħaħ b'mod sinifikanti l-lieva tal-baġit tal-UE għall-
iżvilupp, u jemmen li dan jesiġi kooperazzjoni mill-qrib ma' istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u ma' istituzzjonijiet finanzjarji bilaterali;

21. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jippromwovu u jaħdmu favur l-
implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament innovattivi li ġejjin għall-iżvilupp: taxxa 
fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji, imposti fuq it-trasport, miżuri biex jiġu miġġielda l-
flussi illeċiti tal-kapital, it-tnaqqis tal-ispejjeż tar-rimessi, u moratorja fuq id-dejn jew il-
kanċellazzjoni tiegħu;

22. Jirrimarka li għalkemm l-għajnuna tista' taġixxi bħala forma ta' ingranaġġ għall-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw, mhijiex biżżejjed biex tiggarantixxi żvilupp sostenibbli u dejjiemi; 
jistieden għalhekk lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex isaħħu u jimmobilizzaw ir-riżorsi 
domestiċi tagħhom, jinvolvu lis-settur privat domestiku u lill-gvern lokali b'mod effikaċi 
fl-aġenda tal-MDGs u biex japproprjaw ruħhom aktar mill-proġetti MDG tagħhom;

23. Ifakkar li t-Trattat ta' Lisbona neħħa l-ostakolu formali għall-integrazzjoni tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) fil-baġit ġenerali tal-UE; għalhekk, jitlob għal darba oħra 
għall-baġitizzazzjoni tal-FEŻ, sabiex jiżdied l-iskrutinju tal-infiq fil-pajjiżi tal-AKP, min-
naħa tal-Parlament, u biex il-politka tal-UE għall-iżvilupp issir aktar konsistenti u 
effettiva; jinsisti madanakollu li, l-inkorporazzjoni tal-FEŻ fil-baġit tal-UE ma għandhiex 
twassal għal tnaqqis ġenerali fl-infiq għall-iżvilupp fir-rigward taż-żewġ strumenti 
separati eżistenti u għandha tiggarantixxi l-prevedibilità; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jiġu 
żgurati l-interessi tal-pajjiżi AKP, permezz tal-iżolament tal-fondi għall-iżvilupp tal-AKP
fil-baġit tal-UE;

24. Jitlob li meta jitfassal il-Qafas Finanzjarju Multiannwali l-ġdid ikun hemm żieda 
sostanzjali fl-ammont tas-self mill-BEI kopert mill-garanzija tal-UE, biex tingħata spinta 
lill-effikaċja u lill-viżibilità tal-azzjoni tal-UE lil hinn mill-fruntieri tagħha bil-ħsieb li 
jintlaħqu l-objettivi tal-politika esterna tal-UE li jinsabu fit-Trattat ta' Lisbona;

25. Jistieden lill-BEI jagħti lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa billi jiddedika 
taqsima speċifika tar-rapport annwali dwar l-operazzjonijiet ta' finanzjament tal-BEI lil 
valutazzjoni dettaljata tal-miżuri meħuda mill-BEI biex jikkonforma mad-
dispożizzjonijiet tal-mandat attwali, filwaqt li jeskludi mill-ambitu tal-garanzija l-
operazzjonijiet kollha li jippermettu kwalunkwe forma ta' evażjoni ta' taxxa jew li 
jikkontribwixxu direttament jew indirettament għaliha, u filwaqt li jagħti attenzjoni 
partikolari għall-operazzjonijiet tal-BEI li jużaw strumenti finanzjarji li jinsabu f'ċentri 
finanzjarji offshore;

26. Jinnota bi tħassib li l-għajnuna tal-UE ma tiffokax b'mod ċar fuq l-eradikazzjoni tal-faqar; 
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ifakkar li l-kunċett ta' "żvilupp", li jirreferi għal kriterji kwalitattivi li jinkludu l-kwalità 
tal-ħajja u t-titjib tal-kundizzjonijiet tal-għajxien, m'għandux ikun konfuż mal-kunċett tat-
tkabbir ekonomiku, li jitkejjel biż-żieda fil-PGD; konsegwentament, iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tevita politika tal-iżvilupp sempliċement "xprunata mill-esportazzjoni" jew 
"orjentata lejn it-tkabbir", iżda minflok tindirizza l-għajnuna tagħha lejn l-aktar 
vulnerabbli, xi ħaġa li tinvolvi l-iżvilupp ta' strateġija favur il-foqra, permezz tal-
finanzjament ta' objettivi fuq perjodu twil ta' żmien, bħas-saħħa, l-edukazzjoni, l-aċċess 
għall-enerġija fiż-żoni rurali, il-bdiewa ż-żgħar, eċċ.;

27. Jinsisti li l-infiq kollu li jsir taħt il-linji baġitarji relatati mal-iżvilupp għandu jkollu fil-
mira l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tar-reċipjenti u għandu jitfassal biex jissodisfa l-
kriterji tal-ODA stabbiliti mid-definizzjoni tal-Kumitat għall-Għajnuna fl-Iżvilupp tal-
OKŻE, u jitlob miżuri legali stretti ħafna biex jiġi żgurat li l-baġits għall-iżvilupp ma 
jkunux jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw finijiet oħra;

28. Jinsisti li l-Parlament ikollu poteri ta' skrutinju effikaċi u ġenwini fuq l-implimentazzjoni
tal-programmi kollha tal-UE għall-iżvilupp, kif jiddisponi l-Artikolu 290 tat-TFUE;

29. Jitlob li l-proċeduri tal-akkwist pubbliku u mekkaniżmi għall-għoti jkunu ssimplifikati u 
aċċelerati u jsiru aktar trasparenti;

30. Jitlob li titfassal leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE biex jiġi żgurat li l-impenji tal-miri tal-
għajnuna jiġu ssodisfati;

31. Jitlob li sehem akbar tal-fondi tal-għajnuna jmur għall-agrikoltura fuq skala żgħira, għall-
iżvilupp rurali, għas-saħħa u għall-edukazzjoni.
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