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SUĠĠERIMENTI

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

1. Javża lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li, sakemm ma jkunx ipprovdut finanzjament 
addizzjonali għall-għajnuna għall-iżvilupp, huwa probabbli li dawn se jonqsu milli 
jissodisfaw l-impenji internazzjonali tagħhom fir-rigward tal-Għanijiet ta' Żvilupp tal-
Millennju (MDGs) u qed jissugraw li jitbiegħdu ħafna mill-impenn kollettiv tal-UE ta’ 
0.7 % ODA/DNG sal-2015, u li bosta Stati Membri mhux se jilqħu l-impenji individwali 
tagħhom tal-ODA/DNG matul l-istess sena;

2. Jiddispjaċih li l-livell totali ta’ impenji skont l-istrument ta' finanzjament tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp (DCI), kif propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit 
għall-2013, żdied inqas mill-inflazzjoni prevista u li l-livell propost ta’ pagamenti totali 
tad-DCI huwa anqas minn dak tal-2012; 

3. Jinsisti li l-UE u l-Istati Membri għandhom jieħdu bis-serjetà s-sħubija tagħhom mal-
pajjiżi li qed jiżviluppaw u li huma finanzjati mid-DCI, liema pajjiżi jirċievu fondi mid-
DCI u li l-prevedibilità fit-tul hija element essenzjali ta' din is-sħubija; jinsisti li l-ifqar 
popolazzjonijiet u l-popolazzjonijiet l-aktar vulnerabbli fil-pajjiżi benefiċjarji tad-DCI ma 
għandhomx iġarrbu l-piż taż-żidiet sostanzjali fil-finanzjament tal-iStrument Ewropew ta' 
Viċinat u Sħubija minħabba r-Rebbiegħa Għarbija;

4. Jiddispjaċih, b’mod partikolari, mill-qtugħ enormi lill-programmi ġeografiċi tad-DCI fl-
Asja, l-Asja Ċentrali, l-Iraq, l-Iran u l-Jemen; hu tal-fehma li, billi dawn il-programmi qed 
jitħabtu biex jilħqu r-riżultati maħsuba f'termini ta' tnaqqis tal-qafar, id-demokrazija u d-
drittijiet tal-bniedem, jixirqilhom aktar attenzjoni u u input finanzjarju flok anqas; 

5. Jappoġġja fil-prinċipju ż-żieda sostanzjali fil-finanzjament għall-programm tematiku tad-
DCI fuq l-ambjent u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali;  hu tal-fehma li l-
Kummissjoni qed tfittex appoġġ addizzjonali biex tippromwovi l-enerġija sostenibbli 
għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw matul il-perjodu li jwassal għall-Konferenza Rio+20 tan-
NU tal-2012 u għall-iffinanzjar tal-inizjattiva tal-UE mħabbra dan l-aħħar dwar ‘Enerġija 
għall-Iżvilupp’ li tindirizzar l-inugwaljanza tal-enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; 
itenni, madankollu, li l-iffinanzjar marbut mal-klima għandu jiżdied mal-finanzjament 
għall-iżvilupp programmat attwalment u li l-fondi għal setturi ewlenin tal-MDGs, eżempju 
l-edukazzjoni u s-saħħa, ma għandhomx imorru fuq l-azzjoni klimatika;

6.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tintroduċi finanzjar li jtejjeb l-aċċess għall-assigurazzjoni fil-  
pajjiżi li qed jiżviluppaw, partikolarment għas-saħħa u l-pensjonijiet; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tappoġġja l-pajjiżi sħab fit-tqegħid fis-seħħ ta’ skemi ta’ assigurazzjoni 
b’kopertura wiegħa li jinkludu l-ifqar u l-aktar partijiet vulnerabbli tas-soċjetà; konvint li 
tali skemi, jekk imfassla tajjeb, għandhom il-potenzjal mhux biss li joħorġu n-nies mill-
faqar u jsaħħu r-reżistenza tal-aktar nies vulnerabbli billi jitħarsu l-assi tagħhom, iżda 
wkoll titkattar aktar koeżjoni soċjali u aktar tkabbir inklussiv.


