
DT\902349MT.doc PE489.501v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp

16.5.2012

DOKUMENT TA’ ĦIDMA
dwar ir-Rapport 2011 tal-UE dwar il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp 

Kumitat għall-Iżvilupp

Rapporteur: Birgit Schnieber-Jastram



PE489.501v02-00 2/6 DT\902349MT.doc

MT

Introduzzjoni

Il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (PCD) hi ta' importanza kbira għal pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw kif ukoll għall-Ewropa. L-ewwel raġuni hi inerenti għall-kunċett: Filwaqt li l-
politika tal-iżvilupp inġenerali għandha tagħmel lilha nnifisha superfluwa, mid-definizzjoni 
tagħha il-PCD ser tibqa’ sfida sakemm il-politiki Ewropej ikollhom impatt estern!

Iżda hemm raġunijiet politiċi għall-PCD ukoll. L-ewwel, l-Unjoni Ewropea (UE) tista’ 
tistabbilixxi sħubiji veri ma’ pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw (u li aħna nixtiequ li għandna r-
riżorsi tagħhom, mhux bil-kontra). It-tieni, il-PCD tillibera l-politika tal-iżvilupp mir-rwol li 
ħadet ta’ "stazzjoni tat-tiswija". U t-tielet, il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u l-UE ser 
jibbenefikaw minn koerenza fl-iżvilupp minħabba li l-gvernijiet u s-soċjetajiet ta’ pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw b’hekk ikollhom iċ-ċans u r-responsabbiltà li jiġġeneraw is-suċċessi 
waħedhom.

Fl-aħħar sentejn sar ħafna xogħol sabiex il-politiki relevanti tal-UE jiġu allinjati skont il-linji 
tal-PCD. Il-Parlament Ewropew (PE) min-naħa tiegħu waqqaf Rapporteur Permanenti għall-
PCD. Iżda l-integrazzjoni tal-politiki hi diffiċli b’mod inerenti u għad hemm ħafna 
kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati.

Qafas Istituzzjonali għall-Operazzjonalizzazzjoni tal-PCD

Il-Kunsensus Ewropew għall-Iżvilupp u l-Artikolu 208 TFUE għandhom jibqgħu l-qafas 
dottrinali għall-PCD. L-Aġenda għall-Bidla dawret il-kunċett tal-PCD. Dan hu ovvju għal 
żewġ raġunijiet: L-ewwel, id-dokument lanqas biss isemmi t-tliet politiki tal-UE bl-akbar 
impatt fuq pajjiżi li qegħin jiżviluppaw (jiġifieri l-politika tal-kummerċ, il-politika agrikola u 
l-politika tas-sajd tal-Unjoni, li tnejn minnhom qegħdin attwalment ikunu suġġetti għal 
reviżjoni bir-reqqa). It-tieni, l-Aġenda għall-Bidla, adottata unilateralment mill-Kummissjoni 
u mill-Kunsill, hi ppreżentata – fil-proposta dwar l-Istrument għall-Kooperazzjoni tal-Iżvilupp 
(DCI) ġdid bħala l-ekwivalenti għall-Konsensus Ewropew fir-rigward tal-qafas dottrinali li 
għandu jmexxi d-DCI l-ġdid, u b’hekk, il-politika għall-iżvilupp tal-UE għall-2014-2020.

Kwalunkwe tentattiv biex jiġu riveduti l-orjentazzjonijiet u l-prinċipji bażiċi għall-politika tal-
iżvilupp tal-Unjoni għandu jinvolvi lill-istituzzjonijiet li ppermettew il-ħolqien tagħhom.

Ir-Rappreżentant Għoli għandha tirrikonoxxi r-rwol tagħha sabiex il-PCD ssir realtà madwar 
is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), partikolarment id-Delegazzjonijiet tiegħu. 
Hi għandha tagħmel stqarrija li permezz tagħha l-PCD issir prijorità ċara għas-servizz u 
tistitwixxi l-punti fokali tal-PCD fid-Delegazzjonijiet tagħha li jistgħu jikkooperaw mill-qrib 
mal-NGOs, is-CSOs u partijiet interessati lokali oħra. Il-kompetenza fil-politika u l-prattika 
tal-iżvilupp għandha tkun preżenti fil-livelli kollha tal-istituzzjonijiet, inkluż is-SEAE. Jistgħu 
wkoll jiġu introdotti linji gwida stretti għad-Delegazzjonijiet allinjati mal-PCD dwar il-pariri 
lill-investituri Ewropej.

‘EU-Actorness’ kienet introdotta sabiex iżżid il-viżibbilità tal-azzjonijiet tal-UE. Dan jagħmel 
lill-PCD aktar importanti minħabba li kull impatt negattiv se jkun assoċjat aktar mill-qrib mal-
UE. ‘EU Actorness’ iżda, m’għandhiex tikkontradixxi l-oġġettivi l-oħra tal-politika tal-
iżvilupp ifformulati mill-UE, eż. is-sjieda. 
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Ser ikun neċessarju wkoll li titqajjem kuxjenza għall-PCD fi ħdan il-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw stess. B’mod ġenerali jkun ta’ għajnuna jekk il-punti fokali għall-PCD jiġu 
stabbiliti fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw ukoll. Dan għandu jtejjeb l-iskambju bejn l-UE u l-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u jista’ wkoll jgħinhom jindirizzaw problemi li mhumiex fil-
kompetenza tal-UE, jiġifieri l-użu soċjalment inklussiv ta’ kirjiet u taxxi fuq riżorsi, rimessi u 
l-kumplament. 

Il-kejl tal-PCD hu fundamentali sabiex jiġi vvalutat l-impatt tal-politiki tal-UE lil hinn mill-
fruntieri tagħha. Iżda minħabba n-natura kumplessa tas-suġġett sal-lum m’hemmx 
metodoloġija komuni sabiex titkejjel l-ispiża tal-inkoerenza. Soluzzjoni waħda tista’ tkun li 
tikkumplimenta l-kunċett ta’ ‘effettività tal-għajnuna’ mal-kunċett ta’ ‘effettività tal-iżvilupp’ 
minħabba li dan hu aktar adegwat biex titkejjel il-PCD. ‘Effettività tal-għajnuna’ mingħajr 
‘effettività tal-iżvilupp’ hi bħal tattiċi mingħajr strateġija. 

L-użu ta’ Valutazzjonijiet tal-Impatt mill-Kummissjoni Ewropea (KE) xorta waħda jħalli ftit 
spazju għal titjib. Il-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-KE bħalissa għandu tliet żoni li 
qiegħed isir fokus fuqhom, jiġifieri l-impatti ambjentali, soċjali u ekonomiċi. Din l-għażla 
għandha tinkludi wkoll l-impatti esterni tal-politiki tal-UE. L-istess ħaġa tapplika għal 
istituzzjoni simili li qiegħda titwaqqaf mill-PE. 

Il-PE għandu jieħu aktar miżuri sabiex isaħħaħ il-PCD istituzzjonalment fi ħdan iż-żona ta’ 
kompetenza tiegħu stess.  Il-kumitat għall-iżvilupp jista’ jistituzzjonalizza skambju regolari 
mal-punti li qiegħed isir fokus fuqhom fl-Istati Membri. Jista’ wkoll ikun espedjenti li wieħed 
jifformalizza l-involviment ta’ kumitati relevanti oħra  għall-PCD, eż., bl-assenjazzjoni ta’ 
punti fokali f’dawk il-kumitati. Possibilità oħra tkun li f’rapporti tad-DEVE li jirreaġixxu għal 
inizjattivi tal-KE jkun hemm sezzjoni obbligatorja dwar il-PCD.  

Finanzjament tal-Iżvilupp

Dawn li ġejjin jistgħu jkunu utli minn perspettiva ta’ PCD: Tnaqqis fin-numru ta’ linji tal-
baġit u l-introduzzjoni ta’ regoli għall-implimentazzjoni komuni għall-Istrument tal-
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), is-
simplifikazzjoni ta’ proċeduri ta’ approvazzjoni, partikolarment għal attivitajiet fuq skala 
żgħira jew pjanijiet ta’ azzjoni annwali, fejn pjanijiet fuq diversi snin diġà ġew approvati, u
involviment aktar mill-qrib tad-Delegazzjonijiet fl-iddisinjar ta’ programmi reġjonali u 
tematiċi li jagħmlu l-flussi tal-għajnuna aktar prevedibbli. 

Fil-Komunikazzjoni tagħha ta’ Ġunju 2011 dwar il-Qafas Finanzjarju Multi-Annwali l-KE 
kienet ipproponiet l-estensjoni tal-poteri tal-iskrutinju tal-FEŻ lill-PE. Il-KE jidher li issa 
waqqgħet din il-proposta minħabba li din ma tidher imkien fil-proposta leġiżlattiva għall-FEŻ 
il-ġdid.

Kummerċ

Il-preparazzjoni ta’ żewġ rapporti separati dwar il-kummerċ inġenerali u dwar il-kummerċ u l-
iżvilupp mill-KE kien ċans mitluf mill-perspettiva tal-PCD.
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Is-Sistema ta’ Preferenzi Ġeneralizzati (SPĠ), kif ippreżentata mill-KE, m’għadhiex tkopri 
pajjiżi bi dħul għoli jew pajjiżi bi dħul medju għoli. Għalhekk din teskludi l-parti l-kbira tal-
pajjiżi tal-Amerika Latina, il-parti l-kbira tal-gżejjer fil-Karibew u ftit pajjiżi Afrikani. Fl-
istess waqt, ekonomiji b’saħħithom bħal dawk tal-Indja, iċ-Ċina, l-Indoneżja u t-Tajlandja 
jkomplu jkunu eliġibbli għall-SPĠ, anke jekk b’mod temporanju. Għalhekk, jidher li mhux 
ġust li l-prodott gross domestiku per kapita jkun l-uniku kriterju għall-eġibilità għall-SPĠ. 
Problemi fil-kuntest ta’ Ftehimiet ta’ Sħubija Ewropea u Kummerċ Ħieles iridu jiġu 
indirizzati wkoll, eż. it-tneħħija ta’ 18-il pajjiż mir-Regolament għall-Aċċess fis-Suq. 

L-UE għandha tipprova toħloq momentum ġdid għall-Akkwist Pubbliku Sostenibbli fil-livell 
internazzjonali sabiex iħollu l-irbit minn għotjiet għall-għajnuna u self għall-iżvilupp filwaqt 
li ssaħħaħ is-sistemi ta’ akkwist għall-pajjiżi f’pajjiżi imsieħba jew tagħti preferenza lill-
akkwist lokali u reġjonali. 

Il-PAK, Sigurtà fl-Ikel u Politika tas-Sajd

Mill-perspettiva ta’ politika għall-iżvilupp, wieħed jista’ jissuġġerixxi Politika Agrikola 
Komuni (PAK) totalment differenti minn dik ippreżentata fil-proposti għar-riforma mill-KE. 
Madanakollu, ġew ittrattati numru ta’ inkonsistenzi waqt riformi tal-PAK li saru fil-passat, 
xejra li kompliet bil-proposti attwali tal-KE. L-appoġġ għall-irziezet ġie diżakkoppjat u r-
rwoli tal-mekkaniżmi tal-intervent fis-suq u rifużjonijiet tal-esportazzjoni ġew imnaqqsa 
b’mod sinifikanti.

Xi sfidi li baqgħu ma setgħux jiġu indirizzati fil-kuntest tar-riforma kontinwa tal-PAK 
madanakollu, pereżempju l-kwistjoni tat-tisħiħ tal-katini ta’ provvista fl-UE-AKP u l-katini 
ta’ provvista fil-pajjiżi tal-AKP innifishom.  L-użu ta’ strumenti moderni għall-ġestjoni tas-
suq bħat-trasparenza, il-bini tal-kapaċità, l-iskambju tal-informazzjoni dwar standards, 
regolamenti jew appoġġ tekniku fir-rigward tan-negozjar ta’ kuntratt għandhom jiġu 
nkoraġġuti f’pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw.

Sabiex tittejjeb il-PCD, in-negozjati ta’ ftehimiet dwar is-sajd għandhom ikunu bbażati fuq il-
prijoritajiet għall-iżvilupp xieraq tas-settur tas-sajd u tal-pajjiż kollu kemm hu tal-pajjiż li 
qiegħed jikkuntratta.  L-impatti tal-politika għandhom ikunu mmonitorjati mill-PE.

Tibdil fil-Klima

Aktar milli hi sfida separata għall-PCD, it-tibdil fil-klima minflok hu wieħed mill-elementi 
trasversali u li għandu bżonn jiġi integrat fiż-żoni l-oħra kollha tal-politika sabiex tittejjeb il-
PCD. 

L-attenzjoni għandha bżonn tkun iffukata fuq il-massimizzazzjoni tas-sinerġiji bejn il-politiki 
dwar it-tibdil tal-klima fl-UE u l-oġġettivi tal-iżvilupp tal-UE, speċjalment f’termini tal-
għodod u l-istrumenti użati, impatti negattivi mhux mistennija ta’ xi politiki u l-iżvilupp 
kollaterali u/jew il-benefiċċji tal-adattazzjoni tat-tibdil fil-klima għal pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw. Iċ-ċans li jmiss sabiex isir dan hu offrut mill-Konferenza Rio+20, li t-temi 
tagħha jinkludu l-istabbiliment ta’ (a) ekonomija favur l-ambjent fil-kuntest tal-eradikazzjoni 
tal-faqar tal-iżvilupp sostenibbli, u (b) qafas istituzzjonali għall-iżvilupp sostenibbli.
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Barra minn hekk, it-tibdil fil-klima u l-impatti negattivi tiegħu għandhom jiġu kkunsidrati 
bħala kwistjoni ta’ żvilupp b’implikazzjonijiet tas-sessi li huma relevanti għas-setturi kollha 
(soċjali, kulturali, ekonomiċi u politiċi). L-investiment fl-edukazzjoni għal żvilupp 
sostenibbli, inkluża l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, hu qasam fejn l-għajnuna għall-iżvilupp 
tista’ tikseb diversi oġġettivi fl-istess ħin, speċjalment fejn in-nisa huma fil-mira. 

Il-KE għadha ma fasslitx proposta għal mudell li għandu jikkalkula l-Bidla Indiretta fl-Użu 
tal-Art (ILUC). Mingħajr mudell bħal dan se jkun diffiċli li wieħed jivvaluta l-impatti tal-
politiki tal-UE b’mod adegwat f’dan il-qasam.

L-oġġettiv tal-PCD għandu jkun rifless ukoll fir-rapport li qiegħed jitfassal dwar l-
implimentazzjoni tal-politika l-ġdida dwar ir-responsabbiltà soċjali tal-kumpaniji. 

Migrazzjoni

Il-Komunikazzjoni tal-2011 dwar l-Approċċ għal Migrazzjoni u Mobilità għandha tkun 
approvata jekk tkun imfassla b’konformità mal-PCD. Ir-Rapport tal-PCD tal-KE tal-2009 diġà 
kien enfasizza li “l-introduzzjoni tal-kundizzjonalità tal-għajnuna mhix mod effettiv kif tiġi 
indirizzata l-problema, u li l-approċċ globali hu l-aħjar metodu li għandu jiġi segwit.”

Għandha tingħata aktar attenzjoni lill-parteċipazzjoni sħiħa tal-migranti f’soċjetajiet li 
jilqgħuhom u lill-appoġġ tal-integrazzjoni tagħhom fil-livell lokali, inkluż fis-swieq tax-
xogħol. Hu neċessarju wkoll li jiġu nvoluti d-Diasporas bħala aġenti tal-iżvilupp, dwar il-
faċilitazzjoni tar-rimessi, dwar il-ġlieda tal-eżodu tal-imħuħ u dwar il-ħela tal-imħuħ u dwar 
it-tfassil ta’ proposti għall-migrazzjoni tax-xogħol filwaqt li tittieħed kunsiderazzjoni taż-
żewġ pajjiżi tal-oriġini, il-pajjiżi tad-destinazzjoni u l-migranti. Jidher li hemm ukoll nuqqas 
ta’ informazzjoni jew informazzjoni żbaljata dwar il-migrazzjoni għal ċittadini tal-UE. Dan 
is-suġġett spiss ikun suġġett għal politiki elettorali.

Suġġetti oħra relevanti għar-rapport tal-PCD li jmiss huma d-drittijiet tal-proprjetà, is-saħħa, 
in-nisa, l-edukazzjoni u l-appoġġ għall-baġit.

Konklużjoni

Ħafna inkonsistenzi ġew studjati b’mod tajjeb. Il-problema ewlenija hi n-nuqqas ta’ rieda 
politika meta jidher li hemm kunflitt bejn l-interessi tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u dawk 
ta’ pajjiżi żviluppati. Dawn l-interessi li jidhru konfliġġenti jistgħu jiġu allinjati, madankollu, 
jekk tittieħed il-perspettiva fuq medda twila ta' żmien. 

Hu hawnhekk li bidliet tettoniċi fil-politiki internazzjonali jistgħu jgħinu u jagħtu spinta lill-
PCD. L-ewwelnett, huma jisfurzaw lill-politiċi jieħdu deċiżjonijiet fil-bogħod. Jekk ma 
jagħmlux hekk huma jistgħu jipproteġu xi interessi minuri fuq terminu qasir ta’ żmien. Iżda l-
UE definittivament li ħa tmur minn taħt fuq medda twila ta’ żmien minħabba li l-iżvilupp 
globali hu fl-interess tagħna lkoll. Mhux biss minħabba li aħna rridu relazzjonijiet tajbin mal-
Pajjiżi li Qegħdin Jiżviluppaw fil-futur, iżda l-aktar minħabba li aħna għandna bżonn is-swieq 
emerġenti tagħhom u r-riżorsi tagħhom. 

It-tieni, hemm problema oħra għall-PCD: Spiss, l-għarfien mhuwiex biżżejjed biex tibdel il-
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politiki. Il-Klabb ta’ Ruma ppubblika r-rapport tiegħu kważi 40 sena ilu. Iżda aħna għadna 
naffaċċjaw l-istess sfidi minħabba li n-nies għandhom tendenza li jeħlu ma’ vizzji u privileġġi 
antiki. Il-PCD taffaċċja l-istess problema! U hu hawnhekk li l-bidliet tettoniċi jistgħu jgħinu. 
Ċertezzi antiki jikkrollaw u f’daqqa waħda jinħoloq spazju għal ideat ġodda u għal metodi 
friski ta’ kif wieħed iħares lejn l-affarijiet. 

Il-PCD se tipprevali fl-aħħar – sempliċiment minħabba argumenti aħjar u aktar sostenibbli. 
Politiki allinjati mal-PCD biss huma politiki tajbin għall-futur!

Hemm element ta’ verità fil-valutazzjoni li saret li l-PCD qorbot lejn tmiemha u l-entużjażmu 
dwarha qiegħed jonqos. Fit-tul l-UE trid taħseb f’metodi ġodda dwar kif ser tieħu lill-PCD fil-
livell li jmiss. Possibilità waħda tista' tkun li jiġi ddisinjat mill-ġdid is-servizz għal azzjoni
esterna f’servizz ta’ koerenza esterna li l-oġġettivi ewlenin tiegħu jkunu l-iżvilupp u s-sigurtà 
globali. L-istess japplika għall-Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Dan jista’ jkun mod kif jiġi 
garantit li l-PCD verament tiġi kkunsidrata bis-serjetà f’kull stadju tal-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. Pass daqshekk kbir ikun jeħtieġ ħafna riċerka u diskussjonijiet intensi mal-
partijiet interessati kollha – iżda jista' jagħmel lill-PCD is-saħħa li teħtieġ.


