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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea trid issaħħaħ il-kapaċità tagħha biex tirreaġixxi kontra ż-
żieda fid-diżastri naturali kbar;  ifakkar, f'din il-perspettiva, li l-Parlament Ewropew 
appella għal numru ta' snin għal baġit umanitarju aktar realistiku sabiex jiġi evitat in-
nuqqas kroniku fil-finanzjament tal-linji baġitarji kkonċernati u biex tingħata garanzija ta' 
marġni għall-immanuvrar finanzjarju matul is-sena baġitarja, kif ukoll biex jinżamm 
bilanċ koerenti bejn il-finanzjament ta' azzjonijiet maħsubin għall-prevenzjoni tal-
katastrofi umanitarji u ta' azzjonijiet maħsubin għal reazzjoni rapida għal sitwazzjonijiet 
ta' urġenza, sew jekk ikollhom kawżi naturali sew jekk ikunu pprovokati mill-bniedem; 
jilqa' l-komunikazzjoni reċenti tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-qafas finanzjarju 
multiannwali 2014-2020 li jipprevedi żieda fil-baġit tal-istrument ta' għajnuna umanitarja, 
li tammonta għal EUR 6.4 biljuni għal dan il-perjodu (jiġifieri medja annwali ta' 
EUR 915-il miljun meta mqabbla ma' EUR 813-il miljun għall-2007-2013); josserva 
wkoll b'sodisfazzjon żieda għal EUR 2.5 biljun fir-riżerva tal-għajnuna ta' emerġenza għal 
dan l-istess perjodu kif ukoll il-proposta li l-fondi li ma jintużawx jiġu trasferiti mir-
riżerva għas-sena ta' wara u jitlob lill-Kummissjoni li dawn il-fondi jibqgħu intenzjonati 
prinċipalment għall-bżonnijiet umanitarji urġenti;

2. Jitlob li l-baġit tal-UE jappoġġa azzjonijiet imfassla biex jantiċipaw id-diżastri, iħejju 
għalihom, jevitawhom u jirreaġixxu għalihom b'mod aktar mgħaġġel, kif ukoll azzjonijiet 
li jippermettu li jitniedu b'mod aktar flessibbli miżuri għall-iżvilupp bħala mezz ta' ħruġ  
minn sitwazzjonijiet ta' kriżi; jiddispjaċih li l-progress konkret biex isir kollegament bejn 
l-għajnuna ta' emerġenza, ir-riabilitazzjoni u l-iżvilupp għadu limitat minkejja l-ħafna 
impenji politiċi li ttieħdu matul dawn l-aħħar snin; jitlob  għalhekk li jkunu disponibbli 
aktar riżorsi u li dawn ikunu ġestiti aħjar sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tal-għajnuna 
matul il-fażi ta' tranżizzjoni bejn emerġenza u żvilupp,  u jkun iddedikat ftit ħsieb biex
tintlaħaq iktar flessibilità u komplementarjetà tal-faċilitajiet finanzjarji eżistenti, b'mod 
partikolari fil-qafas tad-dokumenti ta' strateġija għall-pajjiżi jew reġjuni tal-FEŻ u tal-
Istrument Finanzjarju tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp; jappella biex wieħed jieħu ħsieb 
b'mod partikolari lit-tfal, kif ukoll lin-nisa tqal u lill-ommijiet ta' tfal żgħar, inkwantu 
provvisti ta' ikel, ħwejjeġ, evakwazzjoni u trasport, kif ukoll faċilitajiet mediċi, sabiex 
ikunu evitati t-tqala mhux mixtieqa u l-mard li jiġi trażmess sesswalment, li huma oqsma 
prijoritarji skont il-mekkaniżmi finanzjarji attwali;

3. Jirrakkomanda li din il-fażi tranżitorja ta' rijabilitazzjoni bejn l-għajnuna ta' urġenza u l-
iżvilupp tiffoka prinċipalment fuq it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-istituzzjonijiet lokali u fuq 
involviment qawwi tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi u tal-assoċjazzjonijiet lokali 
fil-fażijiet tal-ippjanar u tal-implimentazzjoni sabiex ikunu ffaċilitati  programmi ta' 
żvilupp uman ta' kwalità u effikaċi, u tinbena bażi għalihom;

4. Jagħraf il-benefiċċju li jiġu riċerkati modalitajiet ġodda ta' finanzjament mid-DĠ ECHO 
mas-sħab tiegħu; jappella, fl-istess ħin, għar-rispett tad-diversità tal-atturi involuti b’mod 
attiv fil-qafas tal-finanzjament u tal-implimentazzjoni tal-programmi umanitarji Ewropej –
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in-Nazzjonijiet Uniti, il-Moviment Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar u tan-Nofs Qamar l-
Aħmar, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) – peress li l-katastrofi spiss ikunu 
ta' natura transnazzjonali u jkollhom bżonn reazzjonijiet multilaterali u kkoordinati;
jinkoraġġixxi x-xogħol ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-atturi lokali u ż-żieda tal-kapaċità ta' 
evalwazzjoni u ta' reazzjoni rapida fil-post permezz tal-uffiċċji tad-direzzjoni ġenerali tal-
għajnuna umanitarja u tal-esperti preżenti fil-post;

5. Jisħaq fuq ix-xogħol ta' kwalità rrealizat mis-sħab tad-DĠ ECHO grazzi għal metodu ta' 
għażla effikaċi - bħall-kuntratt qafas ta' sħubija - u l-elaborazzjoni tan-normi u tal-prattiki 
intenzjonati għall-kamp umanitarju; jenfasizza wkoll li l-kontroll effettiv tal-użu tal-fondi 
fil-qafas ta' verifiki li jsiru fuq is-sħab minn kumpaniji privati huwa essenzjali u 
jikkontribwixxi għal-leġittimità tas-settur umanitarju; jinnota, madankollu, bl-għan tas-
salvagwardja tad-diversità tas-sħab u biex jiġi ggarantit l-aċċess tal-NGOs żgħar u ta' daqs 
medju għall-fondi, il-kumplessità tal-proċeduri amministrattivi tal-aċċess u l-ispejjeż 
amministrattivi eċċessivi, li huma għalja ħafna għall-NGOs, id-diffikultajiet li wieħed 
jiltaqa' magħhom waqt il-verifiki minħabba nuqqas ta' riżorsi umani, u jitlob li l-għodod 
użati jiġu adattati għar-rekwiżiti speċifiċi tas-settur umanitarju u għall-bżonnijiet lokali, 
sabiex l-għajnuna umanitarja tkun orjentata b'mod xieraq u sabiex il-koordinazzjoni tal-
azzjoni tad-diversi organizzazzjoinijiet ta' għajnuna preżenti tibda minn stadju bikri;

6. Jilqa' l-isforzi tad-DĠ ECHO sabiex jippromwovi l-użu ta' approċċi innovattivi bħall-
"cash-based approach", b'mod partikolari t-trasferimenti bla kundizzjonijiet iddestinati 
għall-gruppi l-aktar vulnerabbli; jinnota li dawn l-approċċi, li jużaw is-swieq lokali, 
jistgħu jkunu aktar effiċjenti mill-għajnuna in natura, u mhux neċessarjament jimplikaw 
riskju ogħla ta' fiduċja; iħeġġeġ ukoll lid-DĠ ECHO biex ikompli jiżviluppa l-"cash-based 
approaches" u biex iħeġġeġ lis-sħab tiegħu biex jużawhom.
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