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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

1. Ifakkar li l-iskadenzi tal-2015 għall-ilħuq tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju (MDG) u 
l-mira kollettiva ta' 0.7 % tal-introjtu nazzjonali gross li għandha tiġi pprovduta bħala 
għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA/GNI), it-tnejn jaqgħu fi ħdan il-perjodu tal-qafas 
finanzjarju multiannwali 2014-2020; jenfasizza, li wara t-tnaqqis kbir fil-livelli ODA mill-
2010 għall-2011 f'14-il Stat Membru tal-UE u tnaqqis fil-livell kollettiv ODA/GNI minn 
0.44 % għal 0.42 %, il-qafas finanzjarju multiannwali li jmiss jikkostitwixxi opportunità 
kritika għad-donaturi tal-UE sabiex jirduppjaw l-isforzi tagħhom biex jerġgħu lura fit-triq 
it-tajba u jikkonformaw mal-impenji internazzjonali tagħhom; jenfasizza li l-baġit tal-UE 
għall-iżvilupp jikkomplementa l-isforzi tal-Istati Membri u jgħinhom jilħqu dawn il-miri, 
b'effett ta' ingranaġġ partikolarment sinifikanti fuq il-baġits għall-għajnuna ta' ċerti Stati 
Membri, irrispettivament mid-daqs tagħhom; 

2. Huwa partikolarment kburi li l-kwalità tal-għajnuna tal-UE tjiebet b'mod sinifikanti tul l-
aħħar deċennju, u dan wassal sabiex illum l-istituzzjonijiet tal-UE huma mexxejja globali 
fl-effikaċja tal-għajnuna u t-trasparenza1, b'riżultati li jistgħu jitkejlu u sostanzjali f'termini 
ta' titjib tanġibbli fil-ħajja ta' miljuni ta' nies f'pajjiżi li qed jiżviluppaw; ifakkar, barra 
minn hekk, fir-rwol vitali tal-istituzzjonijiet tal-UE fir-rigward tal-koordinazzjoni tal-
politiki u tal-għajnuna Ewropea għall-iżvilupp u fil-vantaġġ komparattiv tal-għajnuna tal-
UE f'numru ta' oqsma, li jippermetti lill-UE twassal l-għajnuna tagħha bosta drabi 
b'effiċjenza, effikaċja u prevedibilità ogħla minn dik imwassla minn Stati Membri 
individwali permezz ta' programmi bilaterali;

3. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu rwol ewlieni billi jipprovdi lill-Istati Membri bil-
possibilità li jikkooperaw mal-pajjiżi fejn mhumiex preżenti u jkomplu jappoġġaw lill-
pajjiżi fejn ikunu waqfu programmi ta' kooperazzjoni, partikolarment fi stati fraġli u 
f'sitwazzjonijiet ta' wara l-kunflitt; ifakkar li, permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE, 
31 miljun persuna issa għandhom aċċess għal ilma tajjeb għax-xorb u 9 miljun għal 
faċilitajiet ta' sanità; 5 miljun tifel u tifla tlaqqmu kontra l-ħosba; hemm 9 miljun student 
ġdid fl-edukazzjoni primarja, 700 000 għalliem kellhom aċċess għat-taħriġ, u aktar minn 
80 000 studenta rreġistraw fl-edukazzjoni sekondarja; għalhekk iħeġġeġ lill-Kunsill 
ikompli l-appoġġ tiegħu b'mezzi suffiċjenti għall-valur miżjud tagħna għall-iżvilupp tal-
bniedem u l-qerda tal-faqar;

4. Jilqa' ż-żieda fil-pakkett finanzjarju tal-intestatura 4 proposta mill-Kummissjoni, 
b'paragun mal-qafas finanzjarju multiannwali 2007-2013; jenfasizza madankollu, li l-
proposta ppreżentata mill-Kummissjoni fl-2004 għall-qafas finanzjarju multiannwali 2007 
-2013 kienet ikbar f'termini reali mill-proposta tagħha għall-2014-2020; jenfasizza li l-
intestatura 4, li ġiet sottofinanzjata b'mod kroniku fil-qafas finanzjarju multiannwali 2000-

                                               
1 Ara, fost oħrajn: 'European Union Peer Review 2012.' (Reviżjoni bejn il-Pari tal-Unjoni Ewropea għall-2012).
Il-Kumitat għall-Għajnuna fl-Iżvilupp OECD, 24.04.2012; kif ukoll: 'The Quality of Official Development 
Assistance Assessment 2009: Is Aid Quality Improving?' Istituzzjoni Brookings u Ċentru għall-Iżvilupp Globali, 
04.02.2012.
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2006 u 2007-2013, ma għandhiex tkun il-vittma ta' qtugħ ispirat mill-klima ta' awsterità li 
hemm f'numru ta' Stati Membri; huwa tal-fehma li livell ambizzjuż ta' finanzjament għall-
istrumenti esterni, kif propost mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha ''Baġit għall-
Ewropa 2020''1, b'mod partikolari għall-Istrument ta' Finanzjament tal-Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp (DCI), l-għajnuna umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) li 
rispettivament jammontaw biss għal 2 %, 0.62 % u 2.96 % tal-baġit totali tal-UE propost, 
huwa kritiku għall-Unjoni u għall-Istati Membri tagħha għall-ilħuq tal-impenji 
internazzjonali tagħhom għall-iżvilupp;

5. Iħeġġeġ bil-qawwi lill-Istati Membri u lill-Istituzzjonijiet Ewropej biex iwaqqfu Taxxa 
Ewropea fuq it-Transazzjonijiet Finanzjarji (FTT) malajr kemm jista' jkun; jenfasizza li 
parti sinifikanti tad-dħul ta' kwalunkwe taxxa fuq it-transazzjonijiet implimentata fl-
Ewropa għandha tmur għall-finanzjament tal-iżvilupp u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; 
jissottlinja li jekk l-FTT issir waħda mir-riżorsi proprji ġodda tal-UE, din għandha 
tikkontribwixxi għal żieda sinifikanti tal-intestatura 4;

6. Jissottolinja li l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, kif stabbiliti fl-Artikolu 208 tat-
TFUE, għandha tfeġġ u tibqa' bħala prinċipju orizzontali ewlieni matul in-negozjati tal-
qafas finanzjarju multiannwali;

7. Jinnota li dan l-aħħar, fost oħrajn fid-dawl tad-diżastri naturali dejjem aktar frekwenti u 
devastanti, il-fondi disponibbli biex jiġu indirizzati diżastri naturali u umanitarji urġenti 
sena wara l-oħra wrew li kienu insuffiċjenti; grat lejn iċ-ċittadini tal-UE għall-appoġġ 
kontinwu u dejjem jikber għall-għajnuna umanitarja tal-UE lil dawk l-aktar fil-bżonn 
madwar id-dinja2, anki fid-dawl tal-kriżi finanzjarja u ekonomika li qed taffettwa bosta 
Stati Membri tal-UE; jenfasizza għalhekk, il-ħtieġa li jiġu żgurati allokazzjonijiet baġitarji 
xierqa għall-intestaturi tal-baġit dwar l-għajnuna umanitarja u tal-ikel fi ħdan l-intestatura 
4, kif ukoll għall-finanzjament realistiku ta' Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza;

8. Jiddefendi bil-qawwi l-ħtieġa li r-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza, li wriet li tiffunzjona 
partikolarment tajjeb fil-forma attwali tagħha, tinżamm bħala riżerva mhux programmata 
barra l-limiti massimi tal-qafas finanzjarju multiannwali 2014-2020 u biex tiġi pprovduta 
b'allokazzjoni finanzjarja sinifikanti u realistika biex b'hekk l-Unjoni tkun tista' tindirizza 
malajr kull meta meħtieġ, ħtiġijiet mhux previsti u kriżijiet mhux mistennija permezz ta' 
mobilizzazzjoni ad-hoc; jenfasizza li l-integrazzjoni tar-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza 
fl-intestatura 4, kif appoġġata minn ċerti Stati Membri, hemm ir-riskju li tirriżulta fi 
tnaqqis tal-finanzjament ġenerali disponibbli għall-azzjoni esterna tal-UE, b'mod 
partikolari għall-finanzjament relatat mal-iżvilupp; jilqa' bil-qawwi l-proposta tal-
Kummissjoni biex iżżid il-finanzjament tagħha għal EUR 350 miljun (prezzijiet tal-2011) 
b'paragun mal-qafas finanzjarju multiannwali 2014-2020 u tippermetti l-użu tiegħu sas-
sena n+1, bħala pass pożittiv ħafna fid-direzzjoni t-tajba; jenfasizza li r-Riżerva ta' 
Għajnuna f'Emerġenza għandha tibqa' barra mil-limiti massimi tal-qafas finanzjarju 
multiannwali sabiex jiġu żgurati l-indipendenza, il-flessibilità u l-ħeffa li huma kruċjali 
għat-twassil effikaċi tal-għajnuna umanitarja;

                                               
1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni ''Baġit għall-Ewropa 2020'', COM(2011)500 finali, 29.6.2011 p. 20.
2 Ara: Ewrobarometru Speċjali 384 'Humanitarian aid report', Ġunju 2012.
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9. Jenfasizza li l-prinċipju tad-divrenzjar għandu jwassal għal konċentrazzjoni tal-fondi 
għall-iżvilupp fuq numru iżgħar ta' pajjiżi sħab eliġibbli għall-kooperazzjoni bilaterali 
permezz tal-programmi ġeografiċi, iktar milli għal tnaqqis fil-pakkett finanzjarju ġenerali 
tal-Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI), filwaqt li jitqies ukoll li l-UE se 
żżomm il-kooperazzjoni tagħha ma' pajjiżi sħab li jilħqu l-grad neċessarju ('graduating 
partner countries') permezz tal-programmi reġjonali u tematiċi tal-Istrument ta' 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, li wkoll jeħtieġu finanzjament adegwat;

10. Jenfasizza r-responsabbiltà globali tal-UE li tindirizza t-tibdil fil-klima; ifakkar li l-
wegħdiet li saru bil-ftehimiet ta’ Kopenħagen u Kankun biex jgħinu lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima għandhom ikunu “ġodda u addizzjonali” 
għall-għajnuna għall-iżvilupp eżistenti, filwaqt li jinżamm livell adegwat ta’ koerenza 
bejn iż-żewġ politiki; jitlob għalhekk li l-UE tibqa' ambizzjuża minkejja l-kriżi ekonomika 
attwali, u li l-finanzjament tal-UE dwar il-klima jkun totalment addizzjonali għall-mira ta' 
0.7 % tal-mira tal-ODA u traċċabbli tul il-baġit tal-UE; jistenna impenn politiku qawwi 
mill-Kummissjoni u l-Kunsill f'dak ir-rigward; 

11. Jinnota li l-Kummissjoni, bħala parti mill-Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, 
ipproponiet il-Programm Pan Afrikan bħala programm kompletament ġdid li għandu jiġi 
ffinanzjat b'madwar 4.3 % tal-baġit globali tal-Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, 
b'komplementarjetà mal-programmi ġeografiċi u tematiċi eżistenti oħrajn; jenfasizza li din 
l-estensjoni tal-ambitu tal-Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp għandha tiġi riflessa 
adegwatament fl-allokazzjoni finanzjarja tal-Istrument;

12. Huwa favur, fil-prinċipju, il-baġitizzazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ); 
jinsisti madankollu, li l-inkorporazzjoni tal-FEŻ fil-baġit tal-UE għandha timplika t-
trasferiment tal-finanzjament kollu tal-FEŻ fi ħdan l-intestatura 4 u m'għandha fl-ebda 
ċirkostanza tintuża bħala pretest għat-tnaqqis fin-nefqa globali għall-azzjoni esterna tal-
UE b'mod ġenerali, u l-għajnuna għall-iżvilupp b'mod partikolari, u għandha twassal għal 
aktar prevedibilità tal-għajnuna; huwa tal-fehma li fid-dawl tal-kriżi baġitarja u 
ekonomika attwali, ir-riskju li l-baġitizzazzjoni tal-FEŻ twassal għal tnaqqis fil-livell 
ġenerali ta' finanzjament għall-kooperazzjoni mas-sħab AKP huwa għoli wisq; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni tirrispetta l-impenji tagħha li tressaq mingħajr dewmien proposti għall-
allinjament tal-kontroll tal-Parlament fir-rigward tal-FEŻ mad-drittijiet ta' kontroll li 
jeżistu skont il-baġit ġenerali tal-UE, speċifikament l-Istrument ta' Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp, kif ukoll għall-baġitizzazzjoni tal-FEŻ mill-qafas finanzjarju multiannwali ta' 
wara l-2020;
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