
PR\804536MT.doc PE438.501v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp

2009/2218(INI)

9.2.2010

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-Koerenza tal-Politiki tal-UE dwar l-Iżvilupp u l-‘kunċett ta’ Għajnuna 
Uffiċjali għall-Iżvilupp plus’ (ODA +)
(2009/2218(INI))

Kumitat għall-Iżvilupp

Rapporteur: Franziska Keller



PE438.501v01-00 2/12 PR\804536MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................................................................9



PR\804536MT.doc 3/12 PE438.501v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Koerenza tal-Politiki tal-UE dwar l-Iżvilupp u l-‘kunċett ta’ Għajnuna Uffiċjali 
għall-Iżvilupp plus’ (ODA +)
(2009/2218(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 9 u 35 tad-dikjarazzjoni konġunta mill-Kunsill u mir-
rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, il-Parlament 
Ewropew u l-Kummissjoni dwar il-Politika ta' Żvilupp ta' l-Unjoni Ewropea: ‘Il-Kunsens 
Ewropew’1,

– wara  li kkunsidra l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (it-
Trattat ta’ Lisbona) li jtenni li l-UE se tqis l-objettivi tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp fil-
politiki li hija timplimenta u li aktarx li jolqtu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 12 tal-Ftehim ta’ Sħubija ACP-KE (il-Ftehim ta’ Cotonou),

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Konġunta bejn l-Afrika u l-UE, adottata f’Lisbona 
f’Diċembru 2007,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni ‘Il-Koerenza tal-Politika għall-
Iżvilupp: It-tħaffif tal-progress biex jinkisbu l-Għanijiet ta’ l-Iżvilupp tal-Millennju’ 
(SEC(2005)0455),

– wara li kkunsidra l-ewwel Rapport bijennali tal-UE dwar Koerenza fil-Politika għall-
Iżvilupp (COM(2007)0545) u d-Dokument ta’ Ħidma tal-Istaff tal-Kummissjoni li 
jakkumpanjah (SEC(2007)1202),

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-UE tal-2009 dwar Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp 
(COM(2009)0461 finali) u d-Dokument ta’ Ħidma tal-Istaff tal-Kummissjoni li 
jakkumpanjah (SEC(2009)1137 finali),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu ‘Koerenza tal-Politiki 
għall-Iżvilupp – L-Istabbiliment ta’ qafas ta’ politika għall-approċċ uniku tal-Unjoni’ 
(COM(2009)0458 finali),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-21 u tat-22 ta’ Diċembru 2004 dwar l-
agrikultura u s-sajd,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-24 ta’ Mejju 2005 dwar it-tħaffif tal-
progress biex jinkisbu l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta’ Ottubru 2006 dwar l-
Integrazzjoni ta' Kunsiderazzjonijiet dwar l-Iżvilupp fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet tal-Kunsill,

                                               
1 ĠU C 46, 24.2.2006, p. 1.
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– wara li kkunsidra l-paragrafu 49 tal-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew 
tal-14 u l-15 ta’ Diċembru 2006,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 u l-20 ta’ Novembru 2007 dwar il-
Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp,

– wara li kkunsidra l-paragrafu 61 tal-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew 
tad-19 u l-20 ta’ Ġunju 2008,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2009 dwar il-
Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp,

– wara li kkunsidra d-dokument strateġiku tal-1996 tal-OECD bit-titolu ‘Shaping the 21st 
Century: the Contributions of Development Cooperation’ u d-dikjarazzjoni ministerjali 
tal-OECD tal-2002 bit-titolu ‘Action for a Shared Development Agenda’ u r-rapport 
tagħha tal-2008 bit-titolu ‘Building Blocks for Policy Coherence for Development’,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ministerjali dwar il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp 
adottata mill-OECD fl-4 ta’ Ġunju 2008, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-NU tal-2000 u t-tmien Għan ta’ 
Żvilupp għall-Millennju,

– wara li kkunsidra l-laqgħa ministerjali tad-WTO ta’ Novembru 2001 u għall-Konsensus 
ta’ Monterrey tal-2002,

– wara li kkunsidra s-Samit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli tal-2002 u r-Riżoluzzjoni 
adottata mill-Assemblea Ġenerali fil-qafas tas-Samit Dinji tal-2005,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni dwar ir-rwol tal-Ftehim ta’ Sħubija ta’ Cotonou fl-
indirizzar tal-kriżi tal-ikel u dik finanzjarja fil-pajjiżi tal-ACP, adottata waqt is-17-il 
Assemblea Parlamentari Konġunta bejn l-ACP u l-UE1 li saret fi Praga mill-4 sad-9 ta’ 
April 2009,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu bbażati fuq rapporti mill-Kumitat tiegħu għall-
Iżvilupp: Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Marzu 2006 dwar l-impatt tal-
iżvilupp ta’ Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika (EPAs) (2005/2162(INI))2; Riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tal-1 ta' Frar 2007 dwar l-integrazzjoni tas-sostenibilta fil-politiki ta' 
koperazzjoni għall-iżvilupp (2005/2162(INI))3; Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-
25 ta' Ottubru 2007 dwar is-sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet UE-Afrika 
(2005/2162(INI))4; Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2008 dwar 
koerenza tal-politiki għall-iżvilupp u l-effetti tal-isfruttament tal-UE ta’ ċerti riżorsi 
naturali bijoloġiċi fuq l-iżvilupp tal-Afrika t’Isfel (2007/2183(INI))5; Riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tad-29 ta’ Novembru 2007 bit-titolu ‘Nagħtu Spinta lill-Agrikoltura 

                                               
1 ACP-EU/100.568/09/fin.
2 ĠU C 292E, 1.12.2006, p. 121.
3 ĠU C 250E, 25.10.2007, p. 77.
4 ĠU C 263E, 16.10.2008, p. 633.
5 ĠU C 286E, 27.11.2009, p. 5.
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Afrikana – Proposta għall-iżvilupp agrikolu u s-sigurtà tal-ikel fl-Afrika’ 
(2007/2231(INI))1; u r-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta’ Mejju 2008 dwar 
is-Segwitu tad-Dikjarazzjoni ta’ Pariġi tal-2005 dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna 
(2008/2048(INI))2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu bbażati fuq rapporti mill-Kumitat tiegħu għall-
Kummerċ Internazzjonali: Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta’ Mejju 2007 
dwar l-għajnuna tal-UE għall-kummerċ (2006/2236(INI))3 u r-Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-1 ta’ Ġunju 2006 dwar il-Faqar u l-Kummerċ: tfassil ta’ politiki kummerċjali 
biex jimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-kummerċ biex jittaffa l-faqar 
(2006/2031(INI))4,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-CONCORD tal-2009 bit-titolu ‘Fokus fuq il-Koerenza tal-
Politiki’,

– wara li kkunsidra l-istudju tal-2003 tal-ActionAid bit-titolu “Policy (in)coherence in 
European Union support to developing countries: a three country case study”
(“(In)koerenza fil-politiki ta’ appoġġ tal-Unjoni Ewropea lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw: 
studju ta’ tliet pajjiżi”),

– wara li kkunsidra l-istudju tal-2006 ta’ Guido Ashoff (2006) bit-titolu ‘It-tisħiħ tal-
koerenza tal-politiki għall-iżvilupp: kwistjonijiet kunċettwali, approċċi istituzzjonali u 
lezzjonijiet minn evidenza komparattiva’,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-2007 tal-ECDPM bit-titolu ‘Il-mekkaniżmi tal-
istituzzjonjijiet u tal-Istati Membri tal-UE għall-promozzjoni tal-koerenza tal-politiki 
għall-iżvilupp: rapport finali’,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin u l-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0000/2010),

A. billi l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp (PCD) tfisser ‘ħidma biex jiġi żgurat li l-
objettivi u r-riżultati tal-politiki ta’ żvilupp ta’ gvern ma jiġux ipperikolati minn politiki 
oħra ta’ dak il-gvern, liema politiki jolqtu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u li dawn il-politiki 
jsostnu l-objettivi ta’ żvilupp, fejn ikun fattibbli’5,

B. billi l-inkoerenza fil-politiki tista’ twassal għan-nuqqas ta' effettività, għan-nuqqas ta’ 
effiċjenza u sabiex il-politiki ta’ żvilupp jitilfu l-kredibilità,

                                               
1 ĠU C 297E, 20.11.2008, p. 201.
2 ĠU C 279E, 19.11.2009, p. 100.
3 ĠU C 102E, 24.4.2008, p. 291.
4 ĠU C 298E, 8.12.2006, p. 261.
5 ‘Policy Coherence for Development: Institutional Approaches: Technical Workshop’: Laqgħa ta’ ħidma tal-
OECD mtella’ f’Pariġi fit-13 ta’ Ottubru 2003.
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C. billi l-Artikolu 208 tat-Trattat ta’ Lisbona jistabbilixxi t-tnaqqis tal-faqar bħala l-objettiv 
ewlieni tal-politika tal-UE dwar l-iżvilupp u billi l-PCD taħdem favur l-ilħuq tal-objettivi 
ta’ żvilupp tal-Unjoni permezz tal-politiki kollha tagħha,

D. billi hemm każijiet serji ta’ inkoerenzi fil-politiki tal-UE dwar il-kummerċ, l-agrikoltura, 
is-sajd, il-klima, id-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, il-migrazzjoni, il-finanzi, l-armi u l-
materja prima,

E. billi n-nuqqas ta’ appoġġ politiku, mandati mhux ċari, riżorsi insuffiċjenti, in-nuqqas ta’ 
għodod u indikaturi effettivi ta’ monitoraġġ, kif ukoll in-nuqqas ta’ prijoritizzazzjoni tal-
PCD fuq interessi kunfliġġenti huma kollha fatturi li jirrestrinġu l-PCD,

F. billi l-UE hija impenjata sabiex tilħaq l-objettiv tan-NU li tagħti 0.7% tad-dħul gross 
nazzjonali (GNI) f’għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA) sal-2015, u l-objettiv interim 
ta’ għajnuna għall-Istati Membri individwali tal-UE u għall-UE fis-sħuħija tagħha huwa 
ta’ 0.56% sal-2010,

G. billi l-Ombudsman Ewropew għandu l-mandat li jinvestiga ilmenti dwar każijiet ta’ 
tmexxija ħażina fl-amministrazzjoni Ewropea; billi l-Ombudsman, is-Sur Diamandouros, 
iddikjara, l-aktar fil-kuntest tal-attivitajiet esterni ta’ tislif tal-BEI, li huwa kien lest li juża 
s-setgħat tiegħu ta’ inkjesta ta’ inizjattiva proprja meta ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi residenti 
barra l-UE jressqu ilment lill-Ombudsman,

1. Jilqa’ ż-żieda fl-attenzjoni u fl-impenn għall-PCD mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-
Istati Membri, kif muri mir-rapport bijennali;

2. Jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu li jsaħħaħ il-PCD fl-UE u fil-ħidma parlamentari 
tagħha;

3. Ifakkar ir-responsabilità tal-Unjoni Ewropea li tqis l-interessi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
u taċ-ċittadini tagħhom, u sabiex tevita li l-interessi fuq żmien qasir tal-pajjiżi donaturi 
jkunu kunfliġġenti mal-prijoritajiet ta’ żvilupp tal-pajjiżi benefiċjarji;

4. Iqis li l-oqsma kollha tal-politika tal-UE b’impatt estern iridu jitfasslu biex ikunu ta’ 
appoġġ għall-ġlieda kontra l-faqar kif ukoll għall-milja tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi 
d-drittijiet soċjali, ekonomiċi u ambjentali u l-ugwaljanza bejn is-sessi;

5. Jappella għal mandati ċari sabiex il-PCD tiġi evalwata, biex ikun hemm objettivi 
operazzjonali ċari u preċiżi, u sabiex ikun hemm proċeduri dettaljati sabiex jitwettaq dan 
l-eżerċizzju;

6. Jenfasizza l-ħtieġa kruċjali li l-PCD titqies bħala sforz fuq żmien fit-tul sabiex l-appoġġ 
dejjiemi u sikur għall-PCD jitqiegħed fiż-żgur; jenfasizza l-importanza ta’ evalwazzjoni 
f’waqtha tal-politiki biex jiġu evitati impatti negattivi fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

7. Jenfasizza li d-deċiżjoni tal-Kunsill li jagħżel ħames oqsma wiesa’ għall-eżerċizzju tal-
PCD fl-2009 m’għandhiex tissostitwixxi l-monitoraġġ ta’ 12-qasam politku tradizzjonali;
barra minn hekk jistieden lill-Kummissjoni sabiex tidentifika l-inkoerenzi kullmeta dawn 
iseħħu u tissuġġerixxi soluzzjonijiet;
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8. Jinsab imħasseb li l-‘approċċ ODA +’ jinvolvi r-riskju li l-UE ma tirrispettax il-pjan 
direzzjonali tagħha li tilħaq l-objettiv tagħha ta’ ODA/PGN ta’ 0.7% sal-2015 u li dan 
jipperikola d-definizzjoni tal-ODA u l-fokus tagħha fuq il-qerda tal-faqar minħabba li hi 
tesaġera r-rwol ta’ flussi oħra finanzjarji għall-iżvilupp;

9. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tiċċara aktar l-approċċ tal-Unjoni sħiħa u l-impatt tiegħu 
fuq il-politika ta' żvilupp tal-UE; jesprimi tħassib li dan l-approċċ jista' jiġi integrat fil-
Perspettiva Finanzjarja li jmiss;

10. Iqis li jeħtieġ li tiġi prevista proċedura għall-ilmenti fl-UE u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
fir-rigward tan-nuqqas tal-Unjoni li tirrispetta l-impenji tagħha tal-PCD; jinnota li l-
Ombudsman Ewropew, li huwa indipendenti mill-Kummissjoni Ewropea, ifassal rapport 
annwali u għandu setgħat investigattivi, inkluż fuq l-inizjattiva tiegħu/tagħha, fir-rigward 
tal-ilmenti li jiġu minn barra l-UE meta dawn jidħlu fil-kompetenza tiegħu/tagħha;

11. Jistieden lill-Ombudsman u lill-Kummissjoni sabiex jaħdmu flimkien biex jiżguraw id-
disponibilità ta’ mekkaniżmu effettiv ta’ ilmenti fir-rigward tal-inkoerenzi bl-użu, 
pereżempju, tal-kriterji ta’ żvilupp tal-bniedem tal-UNDP bħala standard li miegħu jistgħu 
jiġu evalwati miżuri u azzjonijiet konkreti;

12. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tuża benchmarks u indikaturi ċari sabiex tkejjel il-PCD, 
pereżempju l-Indikaturi ta’ Żvilupp Sostenibbli;

13. Huwa tal-fehma li, jekk l-azzjonijiet u l-miżuri fil-politiki ta’ żvilupp tal-UE ma 
jirrispettawx il-prinċipji u l-objettivi stipulati fl-Artikolu 208 tat-Trattat ta’ Lisbona, dan 
ikun ksur tal-obbligu skont it-trattati;

14. Jappella sabiex jintemmu s-sussidji fuq l-esportazzjoni, mingħajr ma jingħata kas tas-
suċċess, jew le, tar-Rawnd ta’ Doha, biex ikun evitat id-dumping ta’ prodotti tal-UE fi 
swieq f’pajjiżi li qed jiżviluppaw kif ukoll it-telf ekonomiku li dan jiġġenera;

15. Jitlob li t-tariffi tad-dwana fuq l-importazzjonijiet mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jitnaqqsu 
drastikament u jitlob lill-Kummissjoni sabiex torbot it-tariffi fuq l-importazzjoni tal-UE 
mar-rispett għall-istandards tax-xogħol u ambjentali li dwarhom hemm qbil 
internazzjonali u għall-eżenzjoni tal-prodotti ta’ kummerċ ġust minn kull tariffi fuq l-
importazzjoni;

16. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex teskludi mill-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles (FTA) u min-
negozjati EPA li għaddejjin bħalissa kwalunkwe talba biex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
jiffirmaw il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien ta’ Varjetajiet Ġodda ta’ Pjanti, li 
tirrestrinġi l-aċċess ta’ komunitajiet indiġeni għall-bijodiversità, kif ukoll għall-ħarsien
tal-istess;

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex iġġib fit-tmiem l-approċċ TRIPS + attwali tagħha fin-
negozjati EPA, sabiex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikunu jistgħu jipprovdu mediċini bi 
prezzijiet li jintlaħqu fi programmi nazzjonali tas-saħħa pubblika;

18. Jilqa’ l-mekkaniżmu sabiex tissaħħaħ il-PCD fi ħdan il-Kummissjoni, l-aktar is-sistema 
ta’ konsultazzjoni bejn is-servizzi, il-proċess ta’ Studju tal-Impatt, l-Istudju tal-Impatt 
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dwar is-Sostenibilità u l-Grupp bejn is-Servizzi għall-Appoġġ għall-Kwalità; jistaqsi, 
madankollu, liema kriterji uża d-DĠ DEV meta ddeċieda li jirrifjuta inizjattivi inkoerenti 
ta’ politika, u jappella għal aktar trasparenza fir-rigward tal-eżitu tal-konsultazzjonijiet 
bejn is-servizzi; jitlob, barra minn hekk, li l-Parlament Ewropew u l-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw ikunu involuti aktar mill-qrib f’dawn il-mekkaniżmi;

19. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tibda l-valutazzjonijiet dwar l-impatt minn kmieni, jiġifieri 
qabel mal-proċess ta’ abbozzar tal-inizjattivi ta’ politika jkun diġà avvanzat wisq u sabiex 
tibbażhom fuq studji bbażati fuq l-evidenza; jitlob lill-Kummissjoni biex tinkludi r-
riżultati tal-valutazzjonijiet tal-impatt fid-Dokumenti Strateġiċi Reġjonali u tal-Pajjiż tal-
Istrument ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI);

20. Jistiden lill-Kummissjoni biex tinvolvi lill-Parlament Ewropew fil-proċess tar-rapport tal-
Kummissjoni dwar il-PCD, pereżempju, fir-rigward tal-kwestjonarju, tal-kalendarju 
opportun, u filwaqt li tqis r-rapporti ta’ inizjattiva proprja tal-Parlament;

21. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinvolvi d-Delegazzjonijiet tal-UE fil-ħidma tagħha ta’ PCD 
billi taħtar punti fokali responsabbli mill-PCD f’kull delegazzjoni biex jimmoniterjaw l-
impatt tal-politiki tal-UE fil-livell ta’ pajjiż sħab; jitlob sabiex il-PCD jiddaħħal fit-taħriġ 
tal-istaff;

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti lill-Kummissarju għall-Iżvilupp ir-responsabilità 
unika għall-ipprogrammar u l-implimentazzjoni tal-għajnuna fil-pajjiżi kollha li qed 
jiżviluppaw;

23. Jissuġġerixxi li l-PCD tiddaħħal fir-reviżjoni ta’ nofs iż-żmien tad-DCI, speċjalment fil-
programmi tematiċi relevanti;

24. Jappella biex l-impenji speċifiċi tal-PCD jiddaħħlu fil-programm ta’ ħidma ta’ kull 
Presidenza;

25. Jissuġġerixxi li l-Kunsill itejjeb il-ħidma ta’ strutturi eżistenti għat-tisħiħ tal-PCD, 
pereżempju billi jkun hemm aktar laqgħat konġunti tal-gruppi ta’ ħidma u billi l-
programm ta’ ħidma jkun aċċessibbli għall-pubbliku;

26. Jiddeċiedi li jabbozza rapport bjiennali tal-Parlament Ewropew dwar il-PCD; jagħti parir 
lill-kumitati biex jabbozzaw rapporti li jindirizzaw il-perspettiva ta’ żvilupp tal-kumitat 
rispettiv tagħhom;

27. Jinkuraġġixxi lill-assemblej parlamentari konġunti eżistenti, bħall-Assemblea 
Parlamentari Konġunta ACP-UE, biex jaħtru rapporteurs permanenti għall-PCD u sabiex 
jabbozzaw rapport annwali dwar il-PCD sabiex jidentifikaw inkoerenzi fil-politiki;

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-koerenza tal-politiki timplika li l-oqsma kollha tal-politika tal-UE għandhom jitfasslu 
sabiex ikunu ta’ appoġġ għall-ħtiġijiet ta’ żvilupp tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Minkejja l-
impenn tal-UE għall-OCD, il-politiki tagħha jipperikolaw l-objettivi ta’ żvilupp b’diversi 
modi, pereżempju:

− F’pajjiżi li qed jiżviluppaw, is-swieq huma mimlija bi prodotti Ewropej li jgawdu minn 
sussudji sostanzjali, li jikkontribwixxu għad-dgħajfien tal-infrastruttura ekonomika u 
soċjali ta’ dawn il-pajjiżi, jaggravaw il-malnutrizzjoni u l-ġuħ u jesponu lill-bdiewa 
lokali għall-faqar strutturali u jagħmluhom dipendenti aktar malajr fuq l-għajnuna 
esterna;

− Għadd ta’ pajjiżi, bħall-Malasja, l-Indonesja u l-Kolombja, kif ukoll għadd ta’ pajjiżi 
Afrikani, iddedikaw meded kbar tar-raba’ tagħhom għall-produzzjoni ta’ agrofjuwils 
biex jissodisfaw il-ħtieġa tal-UE għall-enerġija li tiġġedded, a skapitu tas-sigurtà tal-ikel 
u tal-bijodiversità;

− Il-ħtif massiv tal-art għall-produzzjoni tal-agrofjuwils huwa theddida serja għall-
għajxien ta’ bdiewa żgħar. Aktar minn 10,000 ettaru ġew ikklerjati għat-tkabbir tal-
jatropha fit-Tramuntana tal-Gana; sa 60% tal-art għammiela ngħatat għall-produzzjoni 
tal-agrofjuwils fit-Tanzanija; bħalissa għaddejjin negozjati fis-Senegal dwar 50,000 sa 
200,000 ettaru, u minkejja dan, l-ebda wieħed minn dawn il-pajjiżi mhuwa 
awtosuffiċjenti fil-produzzjoni tal-ikel biex ikopri l-konsum lokali;

− Id-dokument ‘Ewropa Globali: Kompetizzjoni Dinjija” li jispjega l-istrateġija 
kummerċjlai tal-UE juri li l-istrateġiji politiċi ta’ kummerċ ħieles bilaterlai u reġjonali 
jippromwovu l-aċċess tal-UE għas-swieq tal-materja prima tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
inkluża materja prima tal-biedja, billi jiftħuhom għall-kumpaniji kbar tal-UE askapitu 
tal-bdiewa żgħar u tal-industrija li tinsab fi stadju bikri;

− L-aċċess għas-swieq tal-UE għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw huwa fil-prattika limitat
għall-esportazzjoni ta' materja prima, li fuqha hemm anqas taxxa milli hemm fuq 
prodotti proċessati. Din il-politiki tagħmel permanenti r-rwol tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw bħala fornituri ta’ materja prima għall-industriji tal-UE;

− Il-liberalizzazzjoni finanzjarja, inklużi l-flussi finanzjarji spekulattivi u volatili, li 
fuqhom il-pajjiżi ftit li xejn għandhom kontroll, ikkawżat instabilità sinifikanti fuq livell 
internazzjonali b’impatti diżastrużi fuq l-ekonomiji tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

− Il-ftehimiet ta’ assoċjazzjoni u kummerċ ħieles differenti li qed jiġu nnegozjati bħalissa 
qed jissograw li jilliberalizzaw l-oqsma tas-servizzi bankarji u finanzjarji b’mod 
irresponsabbli, u b’hekk jheddu l-komunitajiet diġa fqar bi prodotti finanzjarji mhux 
sikuri, spekulazzjoni, evażjoni tat-taxxa, eċċ,;

− Fl-2009 l-Kummissjoni Ewropea daħħlet mill-ġdid is-sussidji fuq l-esportazzjoni għall-
prodotti tal-ħalib, li fil-biċċa l-kbira tagħhom huma esportati lejn il-pajjiżi tal-ACP waqt 
li fl-istess ħin is-swieq f’pajjiżi fqar mhumiex protetti. Biex jingħata eżempju, il-
prezzijiet tas-suq dinji tal-ħalib jiddominaw il-prezzijiet tal-pajjiżi tal-ACP u l-volatilità 
tal-prezzijiet għandha impatt serju fuq il-bdiewa lokali u fuq l-industrija tal-ħalib 
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(inkluż żieda qawwija fid-dipendenza fuq l-importazzjoni u mminat il-prezzijiet lokali).
Fin-Niġerja, fejn 80% tal-popolazzjoni huma bdiewa tal-baqar, l-importazzjonijiet ta’ 
prodotti tal-ħalib kiber b’erba’ darbiet mill-1996, waqt li s-sehem tal-UE f’dawn l-
importazzjonijiet huwa ta’ 65%;

− Bħala esportatur ewlieni tal-armi, l-UE tesporta jew tiffaċilita t-trasport tal-armi fuq il-
fruntieri tagħha. Filwaqt li l-UE tipprovdi ammonti sostanzjali ta’ għajnuna għall-
iżvilupp, hija tesporta wkoll armi, direttament jew indirettament, lejn l-istess pajjiżi fejn 
miljuni ta’ Euro jintefqu fuq fondi għall-iżvilupp (l-EU-15 tonfoq madwar EUR 70 
biljun fis-sena fuq fondi għall-iżvilupp, filwaqt li l-valur tal-esportazzjonijiet tal-armi 
tal-UE huwa ta’ madwar EUR 360 biljun fis-sena;

− Barra minn hekk, il-Ftehimiet ta’ Sħubija ġodda dwar is-Sajd, is-sajd żejjed mis-
stokkijiet tal-ħut se jibqa’ jseħħ minħabba li spiss mhemmx data xjentifika affidabbli 
biex tiġi ddeterminata l-‘qabda massima sostenibbli’. Is-sajjieda lokali m’għandhomx 
aċċess prijoritarju għaż-żoni tas-sajd u l-kompetizzjoni sussidjata mill-bastimenti 
Ewropej xorta tibqgħalhom ta’ ħsara. F’dan il-każ, l-industrija ta’ proċessar lokali, li 
għandha l-ogħla valur miżjud potenzjali fil-katina tal-produzzjoni, ftit li xejn tirċievi 
appoġġ;

− L-UE poġġiet l-iżvilupp sostenibbli, id-deforestazzjoni, it-telf relatat fil-bijodiversità, it-
tibdil fil-klima u t-taffija tal-faqar ’il fuq fl-aġenda politika tagħha. L-adattament tal-
Pjan ta’ Azzjoni għall-Infurzar tal-Liġi Forestali fuq il-Governanza u l-Kummerċ 
(FLEGT) tinkludi l-ingredjenti kollha għal approċċ ta’ politika koerenti lejn l-iżvilupp 
sostenibbli. Madankollu, l-UE ma tidhirx li qed tagħmel wisq progress fit-tpoġġija ta’ 
dawn l-impenji fil-prattika. L-implimentazzjoni attwali tal-FLEGT mhux se tagħmel 
differenza deċiżiva fil-konfront tal-qtugħ illegali u qerriedi tas-siġar;

− Fir-rigward tat-tisħiħ dinji, l-UE mhix qed tnaqqas l-emissjonijiet tagħha biżżejjed biex 
tilħaq l-objettiv ta’ 2°C, u żieda fit-temperatura dinjija l-ewwel li se tolqot se jkunu l-
pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-pajjiżi tal-UE għandhom jikkumpensaw sa 70% tal-
emissjonijiet tagħhom u s’issa hemm ftit wisq impenji konkreti ta’ finanzjament 
klimatiku għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-ebda kooperazzjoni reali ta’ trasferiment 
tat-teknoloġiji mal-pajjiżi l-anqas żviluppati (il-biċċa l-kbira tal-proġetti tal-
Mekkaniżmu għall-Iżvilupp Nadif jitwettqu ma’ ekonomiji emerġenti bħaċ-Ċina);

− Meta wieħed jieħu biss il-każijiet dokumentati mill-istampa, l-għadd ta' mwiet matul il-
fruntieri tal-UE mill-1988 laħaq l-14,794. Fl-istess waqt, il-baġit tal-Aġenzija Ewropea 
għat-Tmexxija tal-Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni (FRONTEX) 
irdoppja bejn l-2007 u l-2009. Il-baġit tal-UE ddedikat għall-ġlieda kontra l-
immigrazzjoni illegali żdied b’sitt darbiet matul l-istess żmien. Dawn l-eżempji jgħinu 
sabiex juru kemm din il-politika saret importanti: l-Istati Membri tal-UE wettqu 174,275 
deportazzjoni fl-2007; is-27 Stat Membru tal-UE rreġistraw kważi 240,000 
applikazzjoni għal ażil fl-2008, jew 480 talba għal kull miljun abitant. Sa 73% ta’ dawn 
it-talbiet ġew miċħuda u minn dawk li kienu qed ifittxu ażil 24,425 (13%) ingħataw 
stejtus ta’ refuġjat, 18,560 (10%) protezzjoni sussidjarja u 8,970 (5%) ngħataw permess 
biex joqgħodu għal raġunijiet umanitarji.
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Il-lista mhix eżawrjenti u jistgħu jiżdiedu ħafna aktar każijiet ta’ inkoerenza. B’mod ġenerali, 
minkejja l-proċess tal-PCD beda fl-2005, ftit li xejn sar progress reali. Il-qagħda mhix se 
titjieb jekk jiġu indirizzati biss problemi singoli: Ħafna mill-inkoerenzi ppreżentati huma 
inerenti għas-sistema. L-interessi fuq żmien qasir tal-UE spiss jieħdu preċedenza fuq l-
interessi fuq żmien fit-tul u fuq l-objettivi ta’ żvilupp.

L-għan ewlieni tar-rapport huwa li jiġu indirizzati l-inkoerenzi eżistenti u biex jiġbed l-
attenzjoni dwar il-problemi strutturali li jikkonċernaw il-PCD. Barra minn hekk, ir-
Rapporteur tittama li tqajjem aktar kuxjenza dwar il-PCD fl-istituzzjonijiet tal-UE, li tinvolvi 
aktar lill-PE fil-proċess ta’ PCD tal-Kummissjoni u li ttejjeb il-PCD fi ħdan il-PE, li hija r-
raġuni li għaliha r-Rapporteur inkludiet xi impenji għall-parlament innifsu.

Fl-aħħarnett wieħed mis-suġġerimenti ċentrali tar-rapport huwa li jiġi introdott mekkaniżmu 
ta’ ilment li jista’ jservi bħala punt fokali tal-PCD fl-UE fejn jintlaqgħu ilmenti u li, b’mod 
indipendenti, jabbozza rapporti ta’ inkoerenzi fil-politiki. Ir-Rapporteur tissuġġerixxi l-użu 
tal-Ombudsman għal din il-pożizzjoni, li joffri l-vantaġġ li jintużaw strutturi diġà eżistenti.
Jekk l-amministrazzjoni Ewropea, jiġifieri, f’dan il-każ l-aktar il-Kummissjoni, tonqos li 
taġixxi skont il-liġi jew tikser id-drittijiet tal-bniedem, dan ikun jikkostitwixxi tal-anqas 
tmexxija ħażina, li l-Ombudsman jista’ jinvestiga – ukoll fuq inizjattiva tiegħu/tagħha, kif 
imsemmi b’mod espliċitu fl-Artikolu 228(2) TFUE. Waħda minn dawn l-inkjesti fuq 
inizjattiva proprja wasslet, pereżempju, għall-adozzjoni tal-ewwel regoli dwar l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-UE, permezz ta’ deċiżjonijiet adottati mill-Kunsill, mill-
Kummissjoni u (aktar tard) mill-Parlament.

Barra minn hekk, il-ksur tal-liġi u tad-drittijiet tal-bniedem jirrappreżentaw, fl-istess ħin u 
b’mod ċar, it-tip ta’ inkoerenza li l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni trid li tevita. Fl-
aħħarnett, dan ikun kontradizzjoni tal-objettivi u l-prinċipji li jirregolaw il-politika tal-Unjoni 
fil-qasam tal-iżvilupp, stipulata fl-Artikolu 209 TFUE.

Fir-rigward tar-rwol tas-superviżuri nazzjonali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, l-Ombudsman ma 
jkun fl-ebda kunflitt ta’ kompetenza magħhom, minħabba li l-mandat tiegħu/tagħha huwa 
limitat għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ewropea li, għaldarb’oħra, għandhom it-
tendenza li jkunu ’l hinn mill-mandati u s-setgħat tas-superviżuri nazzjonali.

Ma tkun tinħtieġ l-ebda emenda għall-mandat tal-Ombudsman. L-Ombudsman impenja ruħu 
fil-pubbliku li juża s-setgħat tiegħu ta’ inkjesta proprja, jekk l-istejtus ta’ min jilmenta jkun l-
unika raġuni li għaliha ilment normalment ammissibbli jiġi ddikjarat inammissibbli. Eżempju 
ieħor huwa l-kumitat tal-petizzjonijiet tal-PE, li jista’, iżda mhux obbligat, li jieħu ħsieb 
petizzjonijiet imressqa minn ċittadini ta’ Stat Membru, jew fi Stat Membru, li mhumiex 
residenti fih u lanqas huma nazzjonali tiegħu.

Jekk l-Ombudsman jiddikjara, fuq talba speċifika tal-Parlament Ewropew, li huwa lest li juża 
s-setgħat tiegħu ta’ inkjesta fuq inizjattiva proprja meta jirċievi lmenti dwar nuqqas ta’ 
koerenza – bl-objettivi, prinċipji u kriterji relevanti – fl-azzjonijiet tal-UE fil-qasam tal-
politika għall-iżvilupp, dan ma jkunx ifisser li l-Ombudsman ikun obbligat li juża dawn is-
setgħat għall-investigazzjoni ta’ ilmenti li jikkonċernaw kwistjonijiet oħra.

Fl-aħħarnett, diġà jeżisti arranġament simili: Il-kwistjoni tal-ħtieġa ta’ Memorandum ta’ Qbil 
bejn il-Bank Ewropew għall-Investiment u l-Ombudsman, tqajmet l-ewwel darba fl-2007 
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mill-Parlament Ewropew fir-Rapport Sbarbati dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet 
tal-Ombudsman fl-20061, abbażi ta’ żewġ emendi ppreżentati minn Margrete Auken2.

                                               
1 A6-0301/2007
2 Jilqa’ b’sodisfazzjon id-dikjarazzjoni tal-Ombudsman Ewropew li jittratta l-attivitajiet ta’ tislif barra l-UE 
tal-Bank Ewropew għall-Investiment, bl-użu tas-setgħat tiegħu ta’ inizjattiva proprja u jinnota li l-
Ombudsman jeħtieġ jevalwa u jiżgura l-kapaċità interna li jiġu ttrattati dawn l-ilmenti;
Jistiden lill-Ombudsman biex jikkunsidra li jikkonkludi Memorandum ta’ Qbil mal-Bank Ewropew tal-
Investiment dwar il-kundizzjonijiet tal-koperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet fir-rigward tal-eżerċizzju tas-setgħat 
tal-Ombudsman li jinvestiga ilmenti li jikkonċernaw każijiet ta’ amministrazzjoni ħażina fl-attivitajiet tal-BEI 
u huwa tal-fehma li l-BEI huwa l-aħjar entità biex attivament tinforma liċ-ċittadini effettwati minn proġetti 
ffinanzjati mill-Bank dwar il-possibilità li dawn iressqu ilment lill-Ombudsman, inkluż meta dawn ikunu 
ċittadini ta’ pajjiż terz u residenti barra l-UE;


