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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar it-tnaqqis tal-faqar u l-ħolqien tax-xogħol f’pajjiżi li qed jiżviluppaw: it-triq ’il 
quddiem
(2009/2171(INI))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Millennju tan-Nazzjonijiet Uniti tat-8 ta’ Settembru 
2000, li tippreżenta l-Objettivi ta’ Żvilupp tal-Millennju (MDGs) bħala kriterji stabbiliti
b’mod kollettiv mill-komunità internazzjonali għall-eliminazzjoni tal-faqar,

 wara li kkunsidra l-impenji dwar il-volum tal-għajnuna, l-għajnuna għall-Afrika Sub-
Saħarjana, u l-kwalità tal-għajnuna mogħtija mill-G8 fi Gleneagles fl-2005,

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta’ Pariġi dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna tat-2 ta’ Marzu 
2005 u l-konklużjonijiet tal-forum ta’ livell għoli li ltaqa’ f’Accra bejn it-2 u l-4 ta’
Settembru 2008 dwar segwitu għal din id-Dikjarazzjoni, 

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘Għajnuna tal-UE: 
inwassluha aktar, b’mod aħjar u aktar malajr’ (COM(2006)0087), 

 wara li kkunsidra r-rapporti annwali mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-Millennju, 

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet konġunti tal-Kunsill u r-rappreżentanti tal-gvernijiet 
tal-Istati Membri li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni 
dwar il-Politika tal-Unjoni Ewropea għall-Iżvilupp: ‘Il-Konsensus Ewropew’1, iffirmati 
fl-20 ta’ Diċembru 2005,

 wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi strument ta’ finanzjament tal-
koperazzjoni għall-iżvilupp (‘Strument ta’ Koperazzjoni għall-Iżvilupp’ (SKI))2,

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta’ Abuja dwar l-HIV/AIDS, it-Tuberkulożi u Mard 
Infettiv ieħor relatat, adottata fis-27 ta’ April 2001,

 wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1889/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament 
għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja3,

 wara li kkunsindra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘L-irwol tal-Unjoni 
Ewropea fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-proċess ta’ demokratizzazzjoni 
f’pajjiżi terzi’ (COM(2001)0252),

                                               
1 ĠU 46, 24.2.2006, p. 1.
2 ĠU 378, 27.12.2006, p. 41.
3 ĠU L 386, 29.12.2006, p. 1.
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 wara li kkunsindra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘L-edukazzjoni u t-taħriġ 
fil-kuntest tat-tnaqqis tal-faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw’ (COM(2002)0116),

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE tat-3 ta’
Diċembru 2009 dwar it-tmexxija globali u r-riforma tal-istituzzjonijiet internazzjonali,

 wara li kkunsidra l-Aġenda ta’ Xogħol Deċenti tal-ILO u l-Patt Globali dwar l-Impjiegi 
tal-ILO, adottat b’kunsens globali fid-19 ta’ Ġunju 2009 fil-Konferenza Internazzjonali 
tax-Xogħol,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-ILO bit-titlu ‘Ir-Rapport tal-2009 dwar id-Dinja tax-
Xogħol: Il-Kriżi Globali tal-Impjiegi u Lil Hinn’ (World of Work Report 2009: The 
Global Jobs Crisis and Beyond), ippubblikat f’Diċembru 2009,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Marzu 2009 dwar il-kuntratti MDG1, 

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ April 2006 dwar l-effettività tal-għajnuna 
u l-korruzzjoni f’pajjiżi li qed jiżviluppaw2,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Mejju 2007 dwar il-promozzjoni ta’
xogħol deċenti għal kulħadd3,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Marzu 2009 dwar approċċ għall-
għajnuna tal-KE fir-rigward tas-servizzi tas-saħħa fl-Afrika tas-Sub-Saħara4,

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

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp u l-opinjoni tal-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0000/2010),

A. billi tkabbir ekonomiku qawwi f’ambjent stabbli u favorevoli għall-kummerċ jgħin biex 
jinħolqu l-prosperità u l-impjiegi u għalhekk huwa l-aktar rotta sigura u sostenibbli għas-
soluzzjoni tal-faqar,

B. billi ambjent legali sigur, mingħajr korruzzjoni, huwa essenzjali għan-negozju biex 
jitkattar,

C. billi l-istati UE15 huma impenjati biex jonfqu 0.7% tad-DGN fuq ODA sal-2015; billi l-
livelli attwali tal-ODA (Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp) huma madwar 0.4%,

D. billi t-tnaqqis tal-faqar u l-koerenza tal-politika għall-iżvilupp issa huma obbligi tat-Trattat 
UE,

E. billi l-industrijalizzazzjoni hija parzjalment responsabbli għat-tibdil fil-klima, u n-

                                               
1 Testi Adottati, P6_TA(2009)0152.
2 ĠU C 293 E, 2.12.2006, p. 316.
3 ĠU C 102E, 24.4.2008, p.321.
4 Testi Adottati, P6_TA-PROV(2009)0138.
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nazzjonijiet industrijalizzati huma prinċipalment responsabbli għall-kriżi finanzjarja u 
ekonomika, u minkejja dan in-nefqa biex tittrattahom f’pajjiżi li qed jiżviluppaw hija ta’
mijiet ta’ biljuni ta’ dollari fis-sena,

F. billi kemm id-donaturi tal-UE u kemm il-gvernijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw qed 
jonqsu milli jilħqu l-punti ta’ referenza tan-nefqa għas-saħħa u l-edukazzjoni,

G. billi d-dinja li qed tiżviluppa qed tiffaċċja nuqqas urġenti ta’ persunal tas-saħħa 
kkwalifikat u billi ħafna ħaddiema tas-sengħa, fis-saħħa u f’setturi oħra, mhumiex 
jirritornaw id-dar biex jibbenefikaw minnhom il-komunitajiet tagħhom, 

H. billi l-kriżi riċenti tal-prezzijiet tal-ikel enfasizzat l-importanza kontinwa tas-sigurtà tal-
agrikoltura u l-ikel għall-pajjiżi foqra,

I. billi 90% taċ-ċittadini tal-UE huma favur koperazzjoni għall-iżvilupp, għalkemm it-
tnaqqis jhedded li jdgħajjef dan l-appoġġ, 

J. billi l-G20 wiegħed li jieħu azzjoni dwar rifuġji tat-taxxa,

K. billi l-flus mibgħuta mill-emigranti jirrappreżentaw flussi ikbar ta’ kapital lejn il-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw mill-ODA,

L. billi 2.7 biljun persuna attwalment m’għandhomx aċċess għall-kreditu,

M. billi, biex jitnaqqas il-faqar, huwa meħtieġ mhux biss li jinħolqu l-impjiegi iżda wkoll li 
jinħolqu impjiegi ta’ kwalità,

N. billi l-ifqar pajjiżi huma ftit li xejn rappreżentati f’istituzzjonijiet internazzjonali u f’fora 
globali,

I. L-isfidi għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw

Dwar l-ekonomija
1. Iħeġġeġ lill-gvernijiet fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jevitaw li jikkreaw piż burokratiku 

żejjed lin-negozji – b’mod speċjali lill-SMEs, li huma muturi tal-impjiegi u t-tkabbir;

2. Jitlob lill-pajjiżi kollha li qed jiżviluppaw biex jiffirmaw għall-Aġenda ta’ Xogħol Deċenti 
tal-ILO u biex jiggarantixxu standards sodisfaċenti tax-xogħol, livelli għoljin ta’
protezzjoni soċjali u djalogu soċjali ġenwin; 

3. Iħeġġeġ lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jippromwovu l-aċċess għat-tfaddil u l-kreditu, 
permezz ta’ kreditu mikro, assigurazzjoni-mikro u aġenti tal-kreditu innovattivi, bħall-
uffiċini tal-posta rurali jew l-ibbankjar bil-mowbajl;

4. Jistieden lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jestendu s-sjieda tal-art fost il-foqra u dawk li 
ħadulhom l-art, pereżempju billi jagħtu lil dawk li jokkupaw l-art fi bliet foqra t-titolu 
għall-art li jgħixu fiha;
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Dwar iċ-ċittadinanza u t-tmexxija
5. Jitlob lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jiffirmaw b’mod urġenti l-Konvenzjoni tan-NU 

kontra l-Korruzzjoni u biex jimplimentaw b’mod effikaċi d-dispożizzjonijiet tagħha; 
iħeġġeġ ukoll lill-Istati Membri, u lill-kumpaniji tal-UE biex jirrispettaw il-Konvenzjoni 
tan-NU;

6. Huwa tal-fehma li l-azzjoni kontra l-korruzzjoni għandha tilħaq ukoll lis-settur privat, kif 
ukoll ittejjeb il-koperazzjoni internazzjonali, pereżempju permezz ta’ skambju ta’
informazzjoni u programmi għall-irkupru tal-assi;

7. Iħeġġeġ lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex irawmu parlamenti indipendenti, li jkunu 
jistgħu jikkontribwixxu b’mod effettiv biex iżidu d-demokrazija billi jeżerċitaw b’mod 
ħieles il-funzjonijiet leġiżlattivi, baġitarji u ta’ skrutinju;

8. Iħeġġeġ lill-gvernijiet fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jimmassimizzaw l-involviment 
tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili meta jkunu qed jifformulaw u jimmonitorjaw il-
politika pubblika; 

9. Iwissi lill-istati li introduċew liġijiet li jirrestrinġu l-libertà tal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili biex jirrevokaw tali leġiżlazzjoni;

10. Jappoġġja lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-isforzi tagħhom biex isaħħu u jżidu l-
integrazzjoni reġjonali, permezz ta’ żoni ta’ kummerċ ħieles, komunitajiet ekonomiċi 
reġjonali, banek għall-iżvilupp reġjonali, eċċ.; 

II. L-isfidi komuni 

11. Itenni t-talba tiegħu biex il-baġits nazzjonali tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-għajnuna tal-
UE għall-iżvilupp jallokaw tal-anqas 20% tan-nefqa tagħhom għas-saħħa u l-edukazzjoni;

12. Jappoġġja miżuri, bħal sussidji fuq is-salarju, li jinkoraġixxu lit-tobba lokali biex jibqgħu 
fil-komunitajiet tagħhom u jipprattikaw hemmhekk; 

13. Jitlob biex issir aktar enfasi fuq il-kura tas-saħħa prattika, jiġifieri pereżempju ssir
distribuzzjoni ta’ analizzaturi tad-demm u taħriġ lin-nies lokali biex jużawhom; 

14. Huwa tal-fehma li l-istrateġiji kollha għall-iżvilupp għandhom jagħtu attenzjoni speċjali 
lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli, b’mod partikolari n-nisa, it-tfal u l-persuni 
b’diżabilità;

15. Jinsisti li d-donaturi u l-pajjiżi msieħba għandhom jiżguraw li l-agrikoltura, b’mod 
partikolari l-biedja fuq skala żgħira, tingħata post ta’ importanza ewlenija fl-aġenda ta’
żvilupp;

16. Jappoġġja l-investiment f’impjiegi favur l-ambjent, pereżempju billi jiġu żviluppati 
sistemi ta’ enerġija solari f’pajjiżi foqra, bħala mezz biex jiġu pprovduti sorsi ta’ enerġija 
u, fl-istess ħin, jinħolqu impjiegi u jitħares l-ambjent; 

17. Huwa ħerqan għal aktar koperazzjoni bejn il-Parlament u l-kontropartijiet reġjonali tiegħu 
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f’pajjiżi li qed jiżviluppaw;

III. L-isfidi għad-donaturi

Dwar l-għajnuna
18. Iħeġġeġ lill-pajjiżi sinjuri kollha, b’mod partikolari lill-istati tal-UE, biex iżommu l-

wegħdiet tagħhom dwar in-nefqa fir-rigward tal-għajnuna, jiġifieri tal-anqas 0.7% tad-
DGN sal-2015;

19. Jitlob għal finanzjament sostanzjali għall-ġestjoni tal-effetti tat-tibdil fil-klima u l-kriżi 
ekonomika globali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, iżda jinsisti li dawn il-fondi għandhom 
ikunu addizzjonali għall-għajnuna attwali għall-iżvilupp; 

20. Jitlob lill-UE biex tonora l-impenji tagħha għall-għajnuna għall-kummerċ;

21. Jitlob għal darba oħra lid-donaturi biex iżommu b’mod aktar leali mal-aġenda tal-
effettività tal-għajnuna fir-rigward tal-koordinazzjoni u l-kontabilità tad-donatur; 

22. Jinsisti li l-UE għandha tissimplifika l-arkitettura tal-għajnuna u l-proċeduri relatati; 

23. Jistenna li, peress li issa l-koerenza tal-politika għall-iżvilupp hija rekwiżit tat-Trattat, il-
politika tal-UE f’oqsma bħall-biedja, il-kummerċ, il-migrazzjoni u s-sajd bl-ebda mod ma 
jdgħajfu l-isforzi għall-iżvilupp; għandu l-intenzjoni li jimmonitorja mill-qrib kif l-UE 
tissodisfa dan l-obbligu;

24. Jistieden lid-donaturi biex jinvestu b’mod intelliġenti fl-edukazzjoni għall-iżvilupp għaċ-
ċittadini tagħhom;

Dwar sorsi ġodda ta’ finanzjament

25. Iħeġġeġ lin-nazzjonijiet tal-G20 biex jaħdmu fir-rigward ta’ talbiet biex jiġu eliminati 
rifuġji tat-taxxi, biex jissikkaw is-superviżjoni tas-swieq finanzjarji u biex iġibu bidla fl-
iskambju ta’ informazzjoni dwar it-taxxa u r-rappurtar pajjiż b’pajjiż;

26. Jitlob lill-G20 u lill-istati tal-UE biex jieħdu passi biex jagħmlu t-trasferiment tal-flus 
aktar irħis u aktar faċli;

Dwar il-bini tal-kapaċità u t-tmexxija globali
27. Iħeġġeġ lill-UE biex tindirizza l-għajnuna tagħha lejn il-promozzjoni tal-bini tal-kapaċità 

f’oqsma fejn se jibbenefikaw b’mod dirett l-istruttura ekonomika tal-pajjiżi msieħba u se 
jinħolqu impjiegi, jiġifieri pereżempju l-bini ta’ sistemi effikaċi tat-taxxa, il-ġlieda kontra 
l-korruzzjoni, it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet u s-soċjetà ċivili, l-iffaċilitar tal-aċċess għall-
mikrokreditu u sorsi oħra ta’ finanzjament, eċċ.;

28. Jitlob lill-UE biex tipprovdi opportunitajiet tal-edukazzjoni għal studenti ġejjin mid-dinja 
li qed tiżviluppa, iżda tiżgura li huma jirritornaw d-dar wara l-istudji tagħhom biex 
jibbenefikaw minnhom il-komunitajiet tagħhom;

29. Huwa tal-fehma li l-UE għandha tikkunsidra d-drittijiet tal-bniedem u l-kriterji tat-



PE439.340v01-00 8/8 PR\806930MT.doc

MT

tmexxija meta tfassal ftehimiet tal-kummerċ ma’ pajjiżi li qed jiżviluppaw u m’għandhiex 
iżżomm lura milli tapplika sanzjonijiet meta stat ifalli milli jirrispetta l-obbligi tiegħu ta’
tmexxija;

30. Jaċċetta l-użu tal-appoġġ għall-baġit biss meta jkun hemm garanziji ċari li l-fondi jilħqu d-
destinazzjoni intenzjonata u jissodisfaw l-iskop oriġinali tagħhom u fejn ir-reċivitur 
jissodisfa d-drittijiet tal-bniedem u l-kriterji ta’ tmexxija; huwa ħerqan għal verifikazzjoni 
aktar effikaċi tal-appoġġ għall-baġit; 

31. Jinkoraġixxi lill-UE biex issegwi programm ambizzjuż ta’ osservazzjoni tal-elezzjonijiet u 
biex tagħmel aktar enfasi fil-futur fuq il-monitoraġġ ta’ sitwazzjonijiet postelettorali;

32. Jappoġġja rappreżentazzjoni aktar demokratika tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-
istituzzjonijiet globali;

33. Jistieden lill-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali biex japplikaw kundizjonalità għas-
self u l-ftehimiet tagħhom jekk dan jipprova ruħu mezz effikaċi biex jinkoraġġixxi finanzi 
pubbliċi sodi, vibranti, ekonomiji li joħolqu x-xogħol jew rispett għad-drittijiet tal-
bniedem;

34. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-gvernijiet tal-Istati Membri u lill-ILO.


