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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-politika tal-UE fil-qasam tal-iżvilupp hija ta' benefiċċju ċar għall-Unjoni minħabba li 
tikkontribwixxi għall-istabbilità ġeopolitika dinjija, tnaqqas il-pressjonijiet migratorji u toħloq 
swieq kummerċjali ġodda. Barra minn dan, l-għan tagħha huwa wkoll dak li tnaqqas il-faqar u 
tippromwovi l-iżvilupp soċjali u ekonomiku sostenibbli tal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw 
u taċ-ċittadini tagħhom. 

Għaldaqstant, filwaqt li huwa ovvju li r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u s-Servizz għall-Azzjoni Esterna se jaħdmu biex jappoġġaw 
il-politiki tal-Unjoni f'dawk l-oqsma bħall-affarijiet barranin, il-kummerċ u s-sigurtà, ma 
nistgħux nagħmluha fatta li s-servizz il-ġdid se jagħti l-istess importanza lill-ksib tal-għanijiet 
tal-politika ta' żvilupp tal-UE u l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju. 

B'konsegwenza ta' dan, inqisu li huwa vitali li ssir espliċitament referenza għall-iżvilupp fl-
opinjoni tal-Parlament, iktar speċifikament għall-obbligi skont it-Trattat ta' Lisbona biex 
jinqered il-faqar u biex tiġi żgurata l-koerenza tal-politiki fl-interess tal-pajjiżi li għadhom qed 
jiżviluppaw, kif ukoll l-importanza li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp tinżamm bħala qasam
politiku indipendenti, fuq l-istess livell ta' politiki oħra fil-qasam tar-relazzjonijiet 
internazzjonali, u b'korrispondenza bejn l-arkitettura politika u amministrattiva.

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-
Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
li se jadotta:

Premessa D a (ġdida)

Da. billi skont it-Trattat ta' Lisbona, il-politiki ta' żvilupp tal-UE u tal-Istati Membri 
għandhom "jikkumplimentaw u jsaħħu lil xulxin"; billi dan għandu jwassal għal 
aktar ċarezza bejn ir-rwoli tal-Kummissjoni u l-Istati Membri, inaqqas id-
duplikazzjoni, isaħħaħ il-koordinament bejn id-donaturi u jtejjeb il-qsim tax-xogħol, 
għal finijiet ta' aktar effikaċja tal-għajnuna u aktar valur għall-flus,

Premessa D b (ġdida)

Db. billi s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (EEAS) għandu jservi biex ikabbar il-
viżibilità tal-UE bħala l-imsieħba prinċipali tal-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u 
għandu jibni fuq ir-relazzjonijiet b'saħħithom tal-UE mal-pajjiżi li għadhom qed 
jiżviluppaw, imsejsa fuq l-istatus tagħha bħala l-akbar donatur ta' għajnuna uffiċjali 
għall-iżvilupp u għajnuna umanitarja u bħala l-imsieħba kummerċjali prinċipali tal-
pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw,

Premessa D c (ġdida)

Dc. billi t-Trattat ta' Lisbona jsemmi b'mod partikolari l-kooperazzjoni għall-iżvilupp 
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bħala qasam politiku indipendenti b'għanijiet speċifiċi u fuq l-istess livell bħall-
politiki esterni oħra, bl-ebda mod subordinata għall-politiki fil-qasam tal-affarijiet 
barranin, tas-sigurtà jew tad-difiża u jagħraf l-importanza kemm tal-koerenza tal-
politiki għall-iżvilupp kif ukoll tal-konsistenza bejn id-diversi azzjonijiet esterni tal-
UE,

Premessa D d (ġdida)

Dd. billi l-qerda tal-faqar hija waħda mill-għanijiet prinċipali tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea fil-verżjoni tiegħu li toħroġ mit-Trattat ta' Lisbona fil-qasam tar-
relazzjonijiet internazzjonali (Artikolu 21(2)(d) u l-għan primarju tal-politika ta' 
żvilupp tal-Unjoni, skont l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea; billi l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jitlob ukoll lill-UE biex "tieħu in kunsiderazzjoni l-objettivi ta' koperazzjoni għall-
iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-politika li x'aktarx tolqot lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw"; billi għalhekk l-attivitajiet kollha tal-EEAS li jolqtu l-pajjiżi li għadhom 
qed jiżviluppaw għandhom jappoġġaw il-qerda tal-faqar,

Paragrafu 4 - punt b

(b) l-EEAS għandu jieħu forma li ttejjeb l-konsistenza tal-azzjoni esterna tal-Unjoni u r-
rappreżentanza tagħha fir-relazzjonijiet barranin, għal liema skop partikolarment 
għandhom jinġiebu taħt il-kappa tal-EEAS l-unitajiet li għandhom x'jaqsmu mar-
relazzjonijiet esterni fis-sens strett flimkien mal-pożizzjonijiet l-aktar anzjani fid-
delegazzjonijiet għal pajjiżi terzi; waqt li jkun hemm aktar żvilupp, għandhom jiġu 
kkunsidrati liema funzjonijiet oħrajn għandhom jiġu assenjati lill-EEAS;

Paragrafu 4 - punt c

(c) madankollu, mhuwiex neċessarju li d-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni jitneżżgħu 
mir-responsabbiltajiet tagħhom għar-relazzjonijiet esterni; b’mod partikolari fl-oqsma 
fejn il-Kummissjoni għandha poteri eżekuttivi, l-integrità tal-politiki attwali tal-
Komunità li għandhom dimensjoni esterna għandha tiġi ppreżervata; il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi mudell speċifiku għad-dipartimenti kkonċernati, bħalma huma d-
Direttorati Ġenerali għall-kummerċ, it-tkabbir u l-iżvilupp u r-relazzjonijiet mal-Istati 
Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, EuropeAid, id-Direttorat Ġenerali għall-
Għajnuna Umanitarja, id-dipartiment għad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija, 
id-dipartiment għall-Assistenza fl-Elezzjonijiet, u l-unitajiet orjentati lejn l-estern tad-
Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji;

Paragrafu 4 - punt d a (ġdid)

(da) jeħtieġ li Kummissarju indipendenti inkarigat mill-iżvilupp u mill-għajnuna 
umanitarja jkun membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji, fuq l-istess livell bħall-
Kummissarji l-oħra inkarigati minn politiki oħra fil-qasam tar-relazzjonijiet 
internazzjonali; dan il-Kummissarju għandu jkun responsabbli kemm għall-
formulazzjoni kif ukoll għall-implimentazzjoni tal-politika ta' kooperazzjoni għall-
iżvilupp u jaħdem mill-qrib mar-Rappreżentant Għoli, kemm fl-Istati AKP kif ukoll 
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f'pajjiżi oħra li għadhom qed jiżviluppaw;

Paragrafu 4 - punt d b (ġdid)

(db) għaldaqstant, għandu jkun hemm Direttorat Ġenerali speċifiku wieħed għall-iżvilupp 
fi ħdan il-Kummissjoni, inkarigat mit-twaqqif ta' politiki, mill-konsulenza kif ukoll 
mill-implimentazzjoni tal-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Unjoni; dak id-
Direttorat Ġenerali, kif ukoll il-persunal kollu tiegħu li jimplimenta l-politika ta' 
żvilupp tal-Unjoni, fi Brussell u fid-delegazzjonijiet barra mill-Unjoni, għandhom 
jagħtu rendikont lill-Kummissarju responsabbli għall-Iżvilupp; 

Paragrafu 5 - punt c a (ġdid)

(ca) l-EEAS għandu jkollu għad-dispożizzjoni għadd suffiċjenti ta' professjonisti tal-
iżvilupp mill-ministeri nazzjonali u mid-Direttorat Ġenerali għall-Iżvilupp tal-
Kummissjoni; l-uffiċjali ta' dak id-Direttorat Ġenerali għandhom jirċievu l-
istruzzjonijiet tagħhom mill-Kummissjarju responsabbli għall-Iżvilupp;

Paragrafu 6 - punt b

(b) ikun maqsum f’numru ta’ direttorati, u kull wieħed minnhom ikun responsabbli għal 
qasam importanti ġeostrateġikament tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni, u direttorati 
oħrajn responsabbli għal kwistjonijiet relatati mal-politika ta' żvilupp, ta' sigurtà u ta' 
difiża, mal-ġestjoni ta’ kriżijiet ċivili, mill-affarijiet mulilaterali u orizzontali inklużi d-
drittijiet tal-bniedem u l-materji amministrattivi;


