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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-effetti tal-kriżi finanzjarja u ekonomika dinjija fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
fuq il-kooperazzjoni għall-iżvilupp
(2009/2150(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra s-samit tal-G20 li sar f’Pittsburgh mill-24 sal-25 ta’ Settembru 2009 u s-
samit tal-G20 li sar f’Londra fit-2 ta’ April 2009,

– wara li kkunsidra s-samit tal-G8 li sar f’L'Aquila, l-Italja, mit-8 sal-10 ta' Lulju 2009, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti tat-8 ta' Settembru 
2000, li tistipula l-Objettivi tal-Millenju għall-Iżvilupp (MDGs) bħala objettivi stabbiliti 
b'mod konġunt mill-komunità internazzjonali, fost affarijiet oħra, għall-eliminazzjoni tal-
faqar u l-ġuħ,

– wara li kkunsidra l-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp1,

– wara li kkunsidra l-Kunsens ta’ Monterrey, adottat mill-Konferenza Internazzjonali dwar 
l-Iffinanzjar għall-Iżvilupp li saret f’Monterrey, il-Messiku, mit-18 sat-22 ta’ Marzu 2002,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Pariġi dwar l-Effettività tal-Għajnuna u l-Aġenda 
għall-Azzjoni ta’ Akkra,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali dwar il-konsegwenzi tal-
kriżi finanzjarja dinjija għall-pajjiżi bi dħul baxx ("The implications of the Global 
Financial Crisis for Low-Income Countries - An Update") li ġie ppubblikat f’Settembru
2009,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali dwar il-perspettiva 
ekonomika dinjija u l-irkupru sostenibbli (“Global Economic Outlook - Sustaining the 
Recovery”) li ġie ppubblikat f’Ottubru 2009,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Bank Dinji dwar il-protezzjoni tal-progess  u l-isfida li qed 
jiffaċċaw il-pajjiżi bi dħul baxx fir-riċessjoni dinjija (“Protecting Progress: The Challenge 
Facing Low-Income Countries in the Global Recession”) li ġie ppubblikat f’Settembru 
2009,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Bank Dinji dwar il-finanzi tal-iżvilupp dinji  u t-tfassil ta’ 
rkupru dinji ("Global Development Finance: Charting a Global Recovery 2009”) li ġie 
ppublikat f'Ġunju 2009,

– wara li kkunsidra r-Rapport Ewropew dwar l-Iżvilupp tal-2009 dwar kif nistgħu negħlbu 
l-fraġilità fl-Afrika u noħolqu approċċ Ewropew ġdid (“Overcoming Fragility in Africa -
Forging a New European Approach” ) li ġie ppubblikat f’Ottubru 2009,

                                               
1 ĠU C 46, 24.2.2006, p.6.
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– wara li kkunsidra l-istudju mħejji mill-kumpanija konsultattiva HTSPE dwar l-Aġenda tal-
Effettività tal-Għajnuna u l-benefiċċji ta’ approċċ Ewropew (“The Aid Effectiveness 
Agenda: Benefits of a European Approach”) li ġie kkummissjonat mill-Kummissjoni u 
ppubblikat f’Ottubru 2009, 

– wara li kkunsidra r-rapport mill-Grupp ta’ Ħidma tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-dewmien 
fir-realizzazzjoni tal-MDGs dwar it-tisħiħ tal-isħubija dinjija għall-iżvilupp fi żmien ta’ 
kriżi (“Strengthening the Global Partnership for Development in a Time of Crisis”) li ġie 
ppubblikat f’Settembru 2009,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2009 dwar l-effetti tal-kriżi 
finanzjarja u ekonomika dinjija fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u fuq il-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp1,

– wara li kkunsidra s-seduta ta' smigħ tiegħu dwar l-effetti tal-kriżi finanzjarja dinjija fuq il-
pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp li saret fl-10 ta' Novembru 2009 
u b'mod partikolari l-kontribut tal-Professur Guttorm Schjelderup dwar il-flussi tal-flus 
illegali u r-rifuġji fiskali; 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2009 dwar is-Samit tal-G20 li sar 
f'Pittsburgh mill-24 sal-25 ta' Settembru 20092,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Marzu 2009 dwar ir-Rapporti Annwali 
tal-2007 tal-Bank Ewropew tal-Investiment u tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-
Iżvilupp3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Frar 2006 dwar l-istrumenti finanzjarji l-
ġodda għall-iżvilupp fil-kuntest tal-Objettivi tal-Millenju4,

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Novembru 2008 dwar il-bażi 
legali tad-Deċiżjoni 2006/1016/KE5,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ 
April 2009 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE għat-titjib u l-estensjoni tal-iskema 
Komunitarja għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra6,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' April 2009 bl-isem 
‘Appoġġ lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex ilaħħqu mal-kriżi’ (COM(2009)0160),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-Kummissjoni tal-5 ta’ April 2005 dwar sorsi 
ġodda ta' finanzjament għall-iżvilupp u reviżjoni tal-għażliet ("New Sources of Financing 
for Development: A Review of Options") (SEC(2005)0467),

                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA(2009)0028.
3 P6_TA(2009)0185.
4 ĠU C 290 E, 29.11.2006, p. 396.
5 Kawża C-155/07, il-Parlament Ewropew kontra l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea; ĠU L 327, 20.12.2008, p.3.
6 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 63.
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– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali u r-Relazzjonijiet 
Esterni tat-18 u d-19 ta' Mejju 2009 dwar l-appoġġ li għandu jingħata lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw biex ilaħħqu mal-kriżi,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali u r-Relazzjonijiet 
Esterni tas-17 ta’ Novembru 2009 dwar il-Koerenza fil-Politiki għall-Iżvilupp,

– wara li kkunsidra l-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kriżi Finanzjarja u 
Ekonomika Dinjija u l-impatt tagħha fuq l-iżvilupp u l-approvazzjoni tal-Assemblea 
Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tar-riżultati tal-konferenza permezz tar-Riżoluzzjoni 
63/303 tad-9 ta' Lulju 2009,

– wara li kkunsidra l-Konferenza dwar l-Iffinanzjar Innovattiv li saret f’Pariġi mit-28 sad-29 
ta’ Mejju 2009 u l-Konferenza Internazzjonali dwar l-Iffinanzjar għall-Iżvilupp li saret 
f’Doha mit-28 ta’ Novembru sat-2 ta’ Diċembru 2008,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta’ Esperti tal-President tal-
Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar ir-Riformi tas-Sistema Monetarja u 
Finanzjarja Internazzjonali li ġew ippubblikati f’Marzu 2009,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-
Kummerċ Internazzjonali u tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-
0000/2009),

A. billi l-ekonomiji emerġenti u dawk li qed jiżviluppaw huma mistennija li jespandu għal 
1.7% biss fl-2009 f'paragun ma' rata ta' tkabbir ta' 6% fl-2008,

B. billi l-kummerċ dinji tal-beni huwa mistenni li jonqos bi 13% fl-2009, filwaqt li l-
investiment fil-kummerċ u fl-infrastruttura qed jiddgħajjef bħala konsegwenza tal-kriżi 
ekonomika, 

C. billi d-deregolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji kkawżat kriżi sistemika ta'
dimensjonijiet dinjija, li tirrikjedi kumpens u l-qsim tal-piżijiet fuq skala internazzjonali,

D. billi r-rifuġji fiskali joffru post fejn jinħbew il-flus, filwaqt li jipprovdu inċentivi li 
jagħmlu ħsara lill-governanza tajba b'mod partikolari fit-tassazzjoni u fl-istat tad-dritt; 
billi l-flussi illegali tal-kapital minn pajjiżi li qed jiżviluppaw huma stmati li jammontaw 
għal bejn USD 641 u 941 biljun, u b’hekk jikkorrispondu għal madwar għaxar darbiet l-
għajnuna dinjija għall-iżvilupp,

E. billi l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar donatur tal-għajnuna billi tipprovdi madwar 60% tal-
flussi tal-għajnuna globali fl-2008, filwaqt li l-Kummissjoni qed tipprevedi li se jkun 
hemm USD 22 biljun inqas f’impenji tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp fl-2009,

F. billi approċċ Ewropew għall-Effettività tal-Għajnuna jista’ jġib gwadanni fl-effiċjenza li 
jammontaw għal bejn EUR 3 u 6 biljun fis-sena għall-perjodu bejn l-2010 u l-2015,

1. Huwa konxju sew mill-fatt li dawn l-aħħar sentejn kien hemm suċċessjoni ta' kriżijiet 
dinjija (il-kriżi tal-ikel, dik tal-kombustibbli u dik finanzjarja) li għandhom impatti serji 
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fuq il-pajjiżi industrijalizzati u emerġenti, imma kellhom ukoll konsegwenzi devastanti 
għall-gruppi foqra tal-popolazzjoni fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b’iktar minn 200 miljun 
ħaddiem li ġew esposti għall-faqar fid-dinja kollha u iktar minn wieħed minn kull sitt 
persuni mill-popolazzjoni tad-dinja li qed ibati l-ġuħ; 

2. Jitlob li jissaħħu l-impenji biex jinkisbu l-Objettivi tal-Millenju għall-Iżvilupp sal-2015 u 
jitlob li jkun hemm azzjoni kkoordinata ikbar fid-dawl tar-reviżjoni tal-2010 tal-Objettivi 
tal-Millenju għall-Iżvilupp;

3. Jitlob lill-Istati Membri biex jonoraw bis-sħiħ l-impenji tagħhom tal-Għajnuna Uffiċjali 
għall-Iżvilupp;

4. Jitlob lill-Istati Membri biex iżidu l-volumi tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp sabiex 
jilħqu l-mira kollettiva tagħhom ta’ 0.56% tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp/Dħul 
Gross Nazzjonali sal-2010 u l-mira ta’ 0.7% tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp/Dħul 
Gross Nazzjonali sal-2015; jitlob, barra minn hekk, li dawn iħaffu l-isforzi tagħhom biex 
itejbu l-effettività tal-għajnuna billi jimplimentaw id-Dikjarazzjoni ta’ Pariġi u l-Aġenda 
għall-Azzjoni ta' Akkra;

5. Jisħaq li hu imperattiv li jiġu sodisfatti l-impenji tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp 
imma dan għadu mhux biżżejjed biex tiġi trattata l-emerġenza tal-iżvilupp u jtenni s-sejħa 
tiegħu mal-Kummissjoni għal identifikazzjoni urġenti ta' sorsi innovattivi addizzjonali ta' 
finanzi għall-iżvilupp;

6. Jisħaq li r-riforma kontinwa tal-arkitettura tal-għajnuna internazzjonali m’għandhiex tkun 
pass lura f’dak li nkiseb s’issa għall-iżvilupp u m’għandhiex taġixxi ta’ żona ta’ 
ambigwità għall-Istati Membri biex jerġgħu lura mill-wegħdiet tagħhom;

7. Jirrikonoxxi li d-deregolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji u tal-impjiegi, flimkien mal-
privatizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi u tal-programmi soċjali, minħabba 
kundizzjonalitajiet imposti fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw mill-Istituzzjonijiet Finanzjarji 
Internazzjonali, kienu ineffettivi biex jevitaw il-kriżi, u minflok kabbru l-effetti negattivi 
tagħha; jissottolinja li, għall-kuntrarju ta’ dak li ġara fil-pajjiżi żviluppati, dawn r-
restrizzjonijiet naqqsu ħafna l-kapaċità tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jirreaġixxu 
għan-nuqqas ta' progress ekonomiku bl-adozzjoni ta' miżuri fiskali ta' inkoraġġiment;

8. Jilqa’, minn naħa, il-faċilitajiet imtejba ta’ self għall-pajjiżi bi dħul baxx li qed jagħtu l-
Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali b'livell ogħla ta' infiq favur il-foqra u b'enfasi 
fuq it-tnaqqis tal-faqar u nfiq favur it-tkabbir fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;jesprimi, 
madankollu, it-tħassib kbir tiegħu dwar il-provokazzjoni ta’ kriżi ġdida tad-dejn, filwaqt 
li jissottolinja l-paradoss li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw se jkollhom jiddejnu biex jegħlbu 
kriżi kkawżata mill-pajjiżi u mill-istituzzjonijiet ma' min se jkunu mdejna, ħaġa li turi 
għal darb'oħra l-bżonn għal riformi governattivi urġenti tal-Istituzzjonijiet Finanzjarji 
Internazzjonali;

9. Jitlob lill-mexxejja tal-G20 biex jaġixxu, mingħajr dewmien, fuq l-impenji li saru fis-
samit ta’ Settembru 2009 f’Pittsburgh biex tiġi riformata l-arkitettura tal-iżvilupp dinji u, 
fi ħdan dan il-qafas, biex jiddedikaw mill-inqas 5% mill-ishma tal-kwota tal-Fond 
Monetarju Internazzjonali għall-ekonomiji emerġenti u li qed jiżviluppaw u mill-inqas 
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3% mill-ishma ta’ votazzjoni tal-Bank Dinji għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw u li jinsabu fi 
tranżizzjoni;

10. Jinnota li l-isħubija tal-Fond Monetarju Internazzjonali approvat allokazzjoni ta’ USD 
250 biljun ta’ Drittijiet Speċjali ta’ Ġbid u li USD 18 biljun biss mid-Drittijiet Speċjali ta’ 
Ġbid se jmorru għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jesploraw 
il-proposta ta’ Soros li l-pajjiżi sinjuri għandhom jallokaw id-Drittijiet Speċjali ta’ Ġbid 
tagħhom f’fond għall-beni pubbliċi globali, bħall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u kontra 
l-faqar;

11. Jiddispjaċih li s-settur finanzjarju għadu ma ħallasx għall-konsegwenzi tal-kriżi bla 
preċedent li qajjem, minkejja li bbenefika minn miżuri statali enormi ta' salvataġġ; jilqa’, 
f’dan ir-rigward, l-impenn tal-mexxejja tal-G20 fis-samit ta’ Settembru 2009 f’Pittsburgh 
li jiżguraw li s-settur finanzjarju jikkumpensa għall-ispejjeż tal-kriżi li s'issa ġarrab min 
iħallas it-taxxi, ċittadini oħra u s-servizzi pubbliċi kemm fl-ekonomiji avvanzati kif ukoll 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

12. Jemmen bis-sod li l-fatt li tiġi ntaxxata s-sistema bankarja biex tiffinanzja assikurazzjoni 
tad-depożitu jew fond ta' riżoluzzjoni ma jirrappreżentax kontribut ġust mis-settur 
finanzjarju għall-ġustizzja soċjali dinjija; jitlob, minflok, li jkun hemm taxxa 
internazzjonali fuq it-transazzjonijiet finanzjarji sabiex is-sistema globali tat-taxxa tkun 
iktar ekwa u sabiex jiġu ġġenerati riżorsi addizzjonali għall-iffinanzjar tal-iżvilupp u tal-
beni pubbliċi dinjija;

13. Jinnota bi tħassib kbir li hu mistenni li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw jiffaċċaw diskrepanza 
finanzjarja ta’ bejn USD 350 biljun u USD 635 biljun fl-2009 u li l-piżijiet fiskali li qed 
jiżdiedu fil-pajjiżi li l-aktar huma vulnerabbli qed jipperikolaw USD 11.6 biljun ta' nfiq 
prinċipali fl-edukazzjoni, fis-saħħa, fl-infrastruttura u fil-protezzjoni soċjali; 
jirrakkomanda, għalhekk, moratorium ta’ tliet snin fuq il-ħlasijiet lura tad-dejn, inkluż il-
kapital u l-interessi, sabiex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu jistgħu jimplimentaw 
politiki fiskali kontraċikliċi li jtaffu l-effetti serji tal-kriżi; jipproponi li jiġi stabbilit korp 
indipendenti u trasparenti fil-livell internazzjonali għall-arbitraġġ tad-dejn; 

14. Jilqa’ l-inizjattivi tal-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni ta’ taxxi volontarji fuq l-
emissjonijiet tal-avjazzjoni u dawk marittimi biex jikkontribwixxu għall-iffinanzjar tal-
ispejjeż tal-mitigazzjoni u tal-adattazzjoni għall-bidla fil-klima fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u jistieden lill-Istati Membri biex jikkunsidraw li jimplimentaw taxxi simili;

15. Jitlob lill-Istati Membri biex, fi ħdan il-qafas tas-Sistema tal-Iskambju tal-Emissjonijiet 
tal-Unjoni Ewropea, jiddedikaw sehem ġust tad-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti tal-
emissjonijiet tal-karbonju sabiex jappoġġjaw il-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex ilaħħqu 
mal-bidla fil-klima, bi qbil mad-Direttiva 2003/87/KE1;

16. Jenfasizza l-importanza ċentrali tal-fondi tal-migranti bħala flussi ta’ kapital li jidħlu 
direttament fl-idejn tal-popolazzjonijiet fil-mira fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw li jistgħu 

                                               
1 Artikolu 10 tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li 
tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità (ĠU L 275, 
25.10.2003, p. 32).
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jużawhom malajr għall-bżonnijiet urġenti; jitlob lill-Istati Membri u lill-pajjiżi 
benefiċjarji biex jiffaċilitaw it-trasferiment tal-fondi tal-migranti u biex jaħdmu lejn it-
tnaqqis tal-ispejjeż tagħhom;

17. Jilqa’ l-impenn tal-mexxejja tal-G8 fis-samit ta' L’Aquila, l-Italja, f'Lulju 2009 li jnaqqsu 
l-ispejjeż tat-trasferiment tal-fondi tal-migranti minn 10% għal 5% f’ħames snin; jemmen 
li l-kompetizzjoni mtejba fis-suq u qafas regolatorju iktar wiesa’ huma miżuri essenzjali 
biex inaqqsu l-ispejjeż marbuta mat-transazzjonijiet tal-fondi tal-migranti, filwaqt li 
jħeffu l-adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda u jippromwovu l-inklużjoni finanzjarja għall-fqar 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

18. Jappoġġja l-ħolqien ta’ inizjattivi pubbliċi-privati konġunti għall-iżvilupp, ibbażati fuq 
aġir pubbliku bl-appoġġ ta' donaturi privati u skont il-prijoritajiet tal-pajjiżi msieħba, 
bħala mezz biex jiżdied l-investiment dirett fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u biex jiġi 
ffaċilitat it-trasferiment tat-teknoloġija;

19. Jilqa' l-approvazzjoni tal-mekkaniżmu tal-vulerabilità FLEX għall-appoġġ lejn il-pajjiżi 
tal-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku biex jiġu ffaċċati l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi u 
jinsisti li l-fondi jiġu żborstati malajr; itenni, madankollu, it-tħassib tiegħu dwar kif il-
Kummissjoni se tagħmel tajjeb għal-lakuna fil-finanzjament ikkawżata fis-snin futuri 
mill-allokazzjoni bil-quddiem ta' appoġġ għall-baġit mill-bidu tal-perjodu;

20. Iqis il-kummerċ bħala l-qawwa prinċipali tat-tkabbir ekonomiku u tat-tnaqqis tal-faqar 
fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u jitlob lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jużaw l-
influwenza internazzjonali tagħhom għal konklużjoni taċ-Ċiklu ta’ Doha b’suċċess, ġusta 
u orjentata lejn l-iżvilupp filwaqt li jtejbu l-iffokar tal-politika tal-UE dwar l-Għajnuna 
għall-Kummerċ favur il-faqar;

21. Jafferma mill-ġdid il-fatt li l-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika għandhom jitqiesu bħala 
strumenti favur l-iżvilupp u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex taħdem favur il-konklużjoni 
rapida tan-negozjati, filwaqt li tqis il-modi kif id-dispożizzjonijiet tal-Ftehimiet ta’ 
Sħubija Ekonomika jista' jkollhom impatt fuq l-abilità tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex 
jiffaċċaw il-kriżi;

22. Jemmen li l-protezzjoniżmu mhux reazzjoni solida għall-kriżi u jisħaq mal-Unjoni 
Ewropea biex tagħmel dak li hu fir-responsabilità tagħha billi tnaqqas ix-xkiel 
kummerċjali u s-sussidji li jgħawġu l-kummerċ li kkawżaw tant dannu għall-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw; 

23. Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar il-fatt li l-impatti negattivi tar-refuġji fiskali jistgħu 
jkunu xkiel insuperabbli għall-iżvilupp ekonomiku fil-pajjiżi foqra, billi jirfsu fuq is-
sovrenità ta' pajjiżi oħra, jagħmlu dannu lill-effiċjenza tas-swieq finanzjarji u l-
allokazzjoni tar-riżorsi, jipperikolaw is-sistemi nazzjonali ta' tassazzjoni u jżidu l-ispejjeż 
tas-tassazzjoni, joħolqu inċentivi għall-kriminalità ekonomika, u jagħmlu ħsara lid-dħul 
privat, it-tmexxija tajba u t-tkabbir ekonomiku, u b'hekk jimpedixxu lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw milli jinvestu fis-servizzi pubbliċi, fl-edukazzjoni, fis-sigurtà soċjali u fil-
benessri tal-bniedem;

24. Jirrikonoxxi li l-ftehimiet ta’ skambju tal-informazzjoni fiskali ma jeliminaw la l-
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istrutturi dannużi tas-sistemi fiskali delimitati, la n-nuqqas ta' reġistri pubbliċi u lanqas 
ma jinfurzaw il-preżentazzjoni tal-kontabilità, il-verifika jew iż-żamma tar-rekords; jilqa’ 
l-isforzi tal-G20 u tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u għall-Iżvilupp 
(OECD) biex jieħdu passi kontra r-refuġji fiskali, imma jinnota u jiddispjaċih li l-kriterji 
stabbiliti, il-ftehimiet ta’ skambju tal-informazzjoni fiskali u l-proċeduri eżistenti mhux se 
jkunu biżżejjed biex tingħeleb il-problema tar-refuġji fiskali u tal-flussi finanzjarji 
illegali; jitlob lill-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u għall-Iżvilupp, lill-
G20 u lill-Unjoni Ewropea biex jadottaw kriterji iktar stretti għall-identifikazzjoni tar-
refuġji fiskali u biex jaħdmu lejn ftehima ta’ skambju tal-informazzjoni fiskali li tkun 
awtomatika, multilaterali u li torbot internazzjonalment u li tipprevedi miżuri li 
jikkombattu n-nuqqas ta' osservanza; 

25. Jitlob lill-UE, lill-Istati Membri tagħha u lill-Istituzzjonijiet Finanzjarji Internazzjonali 
biex jappoġġjaw lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-bini tad-dħul tagħhom u biex 
jappoġġjaw il-bini tal-kapaċitajiet fis-tassazzjoni;

26. Jinnota li nofs il-flussi finanzjarji illegali mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw huma marbuta 
mal-prezzijiet foloz li jingħataw lill-kummerċ u jsaħħaħ is-sejħa tiegħu għal ftehima 
finanzjarja globali vinkolanti ġdida li tobbliga lill-korporazzjonijiet transnazzjonali biex 
awtomatikament jiżvelaw l-profitti magħmula u t-taxxi mħallsa fuq bażi ta' pajjiż b'pajjiż, 
sabiex tiġi żgurata t-trasparenza dwar il-bejgħ, il-profitti u t-taxxi f'kull ġurisdizzjoni fejn 
ikunu jinsabu;

27. Jilqa’ l-inizjattiva tal-Irkupru tal-Assi Misruqa (Stolen Asset Recovery) mill-Uffiċċju tan-
Nazzjonijiet Uniti tad-Drogi u l-Kriminalità u mill-Bank Dinji biex tgħin lill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, l-attivitajiet kriminali u l-evażjoni tat-taxxa u 
jitlob li tiġi rratifikata l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Korruzzjoni mill-
Istati Membri;

28. Jilqa’ l-infurzar tal-Bank Ewropew tal-Investiment tal-politika eżistenti tagħha lejn iċ-
Ċentri Finanzjarji Barra mix-Xtut; jitlob lill-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u lill-Bank 
Ewropew tal-Investiment biex jieħdu rwol fuq quddiem u biex jagħmlu l-investiment 
permezz tar-rifuġji fiskali inqas attraenti billi jadottaw regoli ta' akkwist pubbliku u l-
ħlasijiet tal-fondi pubbliċi li jipprojbixxu li kwalunkwe kumpanija, bank jew istituzzjoni 
oħra li jiġu rreġistrati f’refuġju fiskali jibbenefikaw mill-fondi pubbliċi;

29. Jirrikonoxxi r-reviżjoni intermedjarja kurrenti tal-attività ta' self estern tal-Bank Ewropew 
tal-Investiment u l-arranġamenti ta' kooperazzjoni, li għandhom jitlestew fl-2010 u li 
fihom il-Parlament Ewropew jaġixxi bħala koleġiżlatur, bħala opportunità kbira biex 
jiżdied l-irwol tal-Bank Ewropew tal-Investiment fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp, 
filwaqt li tkun żgurata l-prijorità għall-proġetti li jimmiraw it-tnaqqis tal-faqar;

30. Jistieden lill-Kummissjoni biex tqis bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet espressi f'dan ir-
rapport  meta tfassal il-proposta għal deċiżjoni dwar il-mandat ta' self estern tal-Bank 
Ewropew tal-Investiment wara r-reviżjoni intermedjarja; 

31. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Isati Membri, lill-organizzazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Fond 
Monetarju Internazzjonali u lill-Bank Dinji, lill-Gvernaturi tal-Fond Monetarju 
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Internazzjonali u tal-Bank Dinji tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll lill-
pajjiżi tal-G20.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet fl-2007 qed tikkawża effetti mill-aktar ħżiena u 
qawwija fil-pajjiżi emerġenti u f’dawk li qed jiżviluppaw, b’mod partikolari f’dawk ta’ dħul 
iktar baxx.

Hija waqqfet għalkollox il-progress li kien qed isir f’dawn il-pajjiżi fl-aħħar għaxar snin, li 
jidher mit-tkabbir qawwi, mir-riorganizzazzjoni tal-kontijiet pubbliċi tagħhom, mit-tnaqqis 
tad-dejn barrani tagħhom, miż-żieda fl-attività kummerċjali tagħhom, mill-isplużjoni fil-
prodotti u mill-wasla ta’ iktar għajnuna għall-iżvilupp. F’dan l-isfond, li għadu karatterizzat 
minn diffikultajiet u mezzi insuffiċjenti, it-triq lejn it-twettiq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-
Millennju (MDGs) kienet qed titjieb mhux ħażin.

Madankollu, fis-snin ta’ qabel il-kriżi finanzjarja, il-pajjiżi l-fqar diġà kienu ntlaqtu mill-kriżi 
tal-ikel, fejn għolew il-prezzijiet tal-prodotti u għamlu ħsara fil-livell tal-għajxien ta’ mijiet ta’ 
miljuni ta’ bnedmin; il-kriżi tal-fjuwil, li ħliet ir-riżorsi l-kbar tal-pajjiżi li ma jipproduċux żejt 
jew gass fi sforz biex ikunu jistgħu jżommu l-attività tagħhom; jew il-kriżi tal-klima, li l-
konsegwenzi tagħha jidhru qalila fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, li jiffaċċjaw ħsara fl-uċuħ tar-
raba’ u qerda fl-infrastrutturi tagħhom.  

Il-kriżi finanzjarja tefgħet is-sitwazzjoni għall-agħar b’rata mgħaġġla, billi diġà kienu bdew 
ibatu l-pajjiżi bi dħul l-iktar baxx.

L-ewwel sintomi ta’ din il-kriżi saru ovvji fit-tieni nofs tal-2007 u l-effetti tagħha fuq l-
ekonomija produttiva dehru matul l-2008. Ftit iktar minn sena ilu, wara l-falliment ta’ 
Lehman Brothers, fl-opinjoni tal-esperti mingħajr ebda eċċezzjoni, konna wasalna qrib ħafna 
ta’ falliment finanzjarju, qrib Depressjoni Kbira.

Mill-iżvilupp li sar mill-bidu tal-kriżi finanzjarja nistgħu noħorġu dawn il-fatti:

1. Il-pajjiżi li qed jiżviluppaw mhumiex is-sors tal-kriżi, ma kkawżawhiex huma. Iżda huma 
dawk li qed ibatu mill-konsegwenzi l-iktar diżastrużi. Il-ħtija taqa’ fuq il-pajjiżi 
żviluppati, fuq iż-żieda ta’ ċerti prattiki li mhumiex trasparenti fis-sistema finanzjarja ta’ 
dawn il-pajjiżi, fuq it-tħeġġiġ tal-bużżieqa spekulattiva, fuq ir-regħba għall-kisba ta’ 
benefiċċji f’qasir żmien u artifiċjali fir-rigward tal-ekonomija produttiva u fuq in-nuqqas 
ta’ responsabilità ta’ bosta diretturi tal-istituzzjonijiet finanzjarji rilevanti. Dan kollu seħħ 
fil-qafas tal-kunċett tal-globalizzazzjoni li kien jiġġieled għal deregolarizzazzjoni sħiħa u 
għal ċaħda ta’ kull strument ta’ governanza pubblika.

2. Dik li għall-bidu ġiet identifikata bħala kriżi finanzjarja, li dwarha ntqal jew inħaseb li ma 
kinetx se taffettwa ħafna lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw billi għadhom mhumiex involuti 
ħafna fis-sistema finanzjarja dinjija, kulma jmur dehret bħala kriżi qerrieda fil-livell 
ekonomiku, soċjali u ta’ żvilupp, u dak umanitarju. Bħalma ssostni l-Kummissjoni 
Ewropea, wara li affettwat lill-ekonomiji avvanzati u lill-pajjiżi b’ekonomija emerġenti, 
it-“tielet mewġa” tal-kriżi waslet b’mod drammatiku fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. F’dan 
il-każ, il-“mewġa” qiegħda fi triqitha biex tinbidel fi “tsunami”.

3. Fil-fatt, il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ibatu minn din il-kriżi f’kull wieħed mill-oqsma ta’ 
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attività:

a) Inqas tkabbir ekonomiku u iktar qgħad. Fl-2009 it-tkabbir tal-pajjiżi emerġenti u li qed 
jiżviluppaw niżel għal kwart meta mqabbel mal-2007 u għal terz meta mqabbel mal-
2008. U l-prospettivi huma ta’ tnaqqis kontinwu matul is-snin li ġejjin, għall-inqas 
matul il-ħames snin li jmiss. Għaldaqstant, in-numru ta’ persuni qiegħda u ta’ 
ħaddiema foqra qed jiżdied b’ħeffa, speċjalment fiz-zoni urbani, li barra minn hekk, 
jista’ jżid il-flussi migratorji u li magħhom jiżdiedu dawk il-flussi kkawżati mill-
migrazzjonijiet klimatiċi.

b) Waqgħa fil-prezzijiet u fid-dħul iġġenerat mill-materja prima tagħhom. Huwa previst 
li l-prezz ta’ dawn tal-aħħar (mingħajr ma jingħadd iż-żejt) se jonqos għallinqas 
b’madwar 20% fl-2009.

c) Tnaqqis fil-kummerċ u żieda fir-restrizzjonijiet kummerċjali. Huwa previst li fl-2009 
se jonqos il-volum globali tal-kummerċ b’rati ta’ iktar minn 10%, tant li l-
esportazzjonijiet ta’ merkanzija mill-pajjiżi emerġenti u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw se 
jesperjenzaw rati negattivi, saħansitra ta’ -17% għall-Afrika, meta fl-2008 xorta waħda 
kien rreġistraw tkabbir pożittiv ta’ 11.3%. Dan kollu se jwassal għal deterjorament 
sinifikanti tal-bilanċi tal-pagamenti, filwaqt li jagħmel ħsara kbira lill-kapaċità 
tagħhom li jiddejnu u jinvestu.

d) Aċċess iktar diffiċli għall-finanzjament internazzjonali u inqas investiment estern. Il-
flussi finanzjarji esterni lejn il-pajjiżi emerġenti u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw naqsu 
drastikament u huwa previst li l-ħtiġijiet finanzjarji esterni tal-LCIs għall-2009 u l-
2010 se jilħqu 25 biljun kull sena meta mqabbla mal-2008, li minnhom massimu ta’ 
terz biss jista’ jiġi ssodisfat mill-FMI.

e) Reazzjoni protezzjonista tal-pajjiżi żviluppati li twaqqaf il-kapaċità tal-esportazzjoni 
tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-Kummissjoni Ewropea enfasizzat il-ħtieġa li s-swieq 
jibqgħu miftuħa biex tingħeleb ir-reċessjoni u jerġa’ jibda t-tkabbir, li jkun ta’ ġid għal 
xi pajjiżi. Iżda fl-istess ħin innutat iż-żieda fil-prattiki protezzjonisti, kemm dawk ċari 
u kemm dawk moħbija, u talbet lill-ekonomiji żviluppati biex ikunu koerenti bejn id-
dikjarazzjonijiet pubbliċi u l-politiki tagħhom.

f) Tnaqqis fir-riżorsi u fir-remissi tal-emigranti, li niżlu b’7% fl-2009 meta mqabbla mal-
2008 u huwa mistenni rkupru żgħir għall-2010 u l-2011 li jaffettwa b’mod speċjali lill-
pajjiżi ta’ dħul iktar baxx u li għalihom ir-remissi jinvolvu madwar 6% tal-PDG 
tagħhom.

g) Inqas għajnuna għall-iżvilupp meta fil-fatt issa neħtieġu riżorsi addizzjonali. Fl-2008 
l-għajnuna kienet inqas b’25 biljun mill-objettiv stipulat minn Gleaneagles għall-2010 
u t-tendenza hija waħda rigressiva. Il-Kummissjoni Ewropea tbassar li l-flussi ta’ 
għajnuna se jinżlu bi 22 biljun fl-2009.  

h) Dejn ikbar. It-total tad-dejn estern tal-pajjiżi emerġenti u tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
tela’ b’żewġ punti tal-PGD f’sena waħda biss.
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4. Ir-riżultat ta’ dawn l-impatti negattivi kollha fuq il-ħajja tan-nies huwa li, skont il-kalkoli 
bħal dawk tal-Intermón Oxfam, iżda li b’mod ġenerali wieħed jassumihom, kif ukoll ir-
rapporti tal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali bħall-Bank Dinji u d-Dikjarazzjoni 
tas-Samit Dinji dwar is-Sigurtà tal-Ikel (Novembru 2009), se jkun hemm żieda ta’ kważi 
100 miljun mal-aktar minn 1000 miljun persuna li jgħixu f’faqar estrem; se tirriżulta 
żieda ta’ 30,000 u 50,000 fi mwiet ta’ tfal fl-Afrika tan-Nofsinhar tas-Saħara; se tonqos 
in-nefqa fl-edukazzjoni, is-saħħa, l-infrastrutturi u n-netwerks tas-sigurtà u l-protezzjoni 
soċjali, li diġà huma prekarji ħafna.  

5. Sadattant, quddiem is-sitwazzjoni ta’ kriżi, l-għajnuna pubblika, il-pjanijiet ta’ 
stimulazzjoni fiskali u l-likwidità straordinarja kellhom l-għan li jsolvu l-problemi tal-
pajjiżi l-iktar żviluppati fi proporzjon inaċċettabbli ta’ iktar minn 20 għal 1. Mis-self il-
ġdid tal-FMI, li sar wara l-laqgħat tal-G20, 1.6% biss mar għall-Afrika. Minn total ta’ 
250 biljun tad-Drittijiet Speċjali ta’ Ġbid (SDR) mogħtija mill-G20, 17 biss marru għall-
Afrika. Barra minn hekk, is-self se jżid id-dejn tal-pajjiżi l-foqra. U fl-aħħar nett, l-
eżiġenzi tal-konsolidazzjoni fiskali tal-pajjiżi żviluppati jqiegħdu f’riskju ż-żamma tal-
impenji tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA).

6. Il-fatt ovvju huwa li filwaqt li l-kriżi kompliet tittaffa fil-pajjiżi żviluppati, hija kompliet 
issir qawwija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Filwaqt li l-ekonomiji avvanzati diġà qed 
joħorġu mill-kriżi, dawk il-pajjiżi li l-iktar jeħtieġu joħorġu minnha qed ikomplu jegħrqu 
iktar fiha.

7. Għad-dinja żviluppata din il-kriżi se tkun żmien ikrah tranżitorju fil-benessri tagħha, 
kemm f’termini ta’ intensità kif ukoll f’termini ta’ tul ta’ żmien. Għal ħafna pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, hija thedded li tkun ta’ periklu li jintilfu għaxar snin sħaħ fil-ġlieda kontra l-
faqar u l-esklużjoni u tolqot ġenerazzjoni sħiħa li b’riżultat tagħha tkun saritilha ħsara 
kbira.

8. Barra minn hekk, il-persistenza tal-kriżi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw iġġib magħha 
twaqqif fit-tkabbir dinji. Dan huwa rikonoxxut mill-Kummissjoni Ewropea, li tinnota li 
“it-tkabbir fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jipprovdi impjiegi, tkabbir u prosperità f’postijiet 
oħra, u jikkontribwixxi għall-paċi u l-istabilità globali”. Hekk hemm fid-Dikjarazzjoni 
tal-G20 f’Pittsburgh meta ġie ddikjarat li “il-passi biex jitnaqqas id-distakk fl-iżvilupp 
jistgħu jkunu forza motriċi b’saħħitha tat-tkabbir globali”.

9. Madankollu, minkejja li l-komunità internazzjonali enfasizzat ripetutament li l-iżvilupp 
huwa parti integrali mis-soluzzjoni għal din il-kriżi globali, minkejja li fil-konferenzi 
internazzjonali ta’ New York, Accra u Doha u fil-G20 f’Washington, Londra u 
Pittsburgh, u speċjalment fis-Samit tal-G8 f’Aquila, ittieħdu pożizzjonijiet sodi u ttieħdu 
impenji preċiżi biex jintlaħqu l-MDGs, biex jinżammu l-miri tal-għajnuna, biex l-
għajnuna ssir iktar effettiva, u biex jiġu involuti l-pajjiżi li qed jiżviluppaw fir-riformi tal-
governanza dinjija, dak li huwa żgur hu li r-riżorsi involuti jispiċċaw ma jaslux f’dawn il-
pajjiżi u għad iridu jiġu implimentati r-riformi previsti.

Quddiem din ir-realtà, id-dinja żviluppata għandha tagħti risposta qawwija u malajr. L-
għajnuna li tnaqqas il-faqar u l-esklużjoni, il-miżuri li jikkontribwixxu għall-iżvilupp, il-
mezzi meħtieġa biex wieħed joħroġ mill-kriżi hemm bżonnhom issa, fl-2010. Huwa meħtieġ 
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li jinstabu forom ta’ ħlasijiet rapidi u li l-għajnuna involuta tkun antiċipata għas-snin li ġejjin.

Din ir-risposta rapida teħtieġ li tiġi segwita b’oħra għal perjodu itwal. U din ma nistgħux 
nagħtuha bħala miżura iżolata, tkun kemm tkun impressjonanti, iżda permezz ta’ impenn kbir 
ma’ grupp ta’ azzjonijiet ikkoordinati aħjar u amministrati b’mod effikaċi u trasparenti, 
filwaqt li nfittxu ftehimiet kbar bejn id-donaturi ewlenin, il-pajjiżi sħab, l-istituzzjonijiet 
finanzjarji u s-soċjetà ċivili.

Fl-implimentazzjoni ta’ din id-dinamika ta’ azzjoni, l-UE għandha tkompli żżomm it-tmexxija 
u l-ikbar determinazzjoni, biex b’hekk jissaħħaħ l-impenn ta’ kull wieħed mill-korpi tal-
Unjoni u jinstema’ l-leħen ċar tal-Parlament.


