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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar żieda fl-impatt tal-politika tal-iżvilupp tal-UE
(2011/2047(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jgħid li "L-objettiv prinċipali tal-politika ta' koperazzjoni għall-iżvilupp ta' l-Unjoni 
għandu jkun it-tnaqqis u, eventwalment, il-qerda tal-faqar.  L-Unjoni għandha tieħu in
kunsiderazzjoni l-objettivi ta' koperazzjoni għall-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-politika 
li x'aktarx tolqot lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw”,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Istati Uniti għall-Millennju tat-8 ta’ Settembru 
2000,

– wara li kkunsidra l-Kunsens ta’ Monterrey, adottat fil-Konferenza Internazzjonali dwar l-
Iffinanzjament għall-Iżvilupp li saret f’Monterrey, fil-Messiku, bejn it-18 u t-22 ta’ 
Marzu 2002,

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

– 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 għall-
koperazzjoni għall-iżvilupp2 (‘Strument ta’ Koperazzjoni għall-Iżvilupp’ (DCI)),

– wara li kkunsidra l-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar il-Komplementarjetà u t-Tqassim 
tax-Xogħol f’Politiki dwar l-Iżvilupp3,

– wara li kkunsidrat id-Dikjarazzjoni ta’ Pariġi dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna u l-Aġenda 
ta’ Akkra għal Azzjoni,

– wara li kkunsidra l-Inizjattiva tan-NUgħal Bażi ta' Protezzjoni Soċjali, imnedija mill-
Bord tal-Kapijiet Eżekuttivi tan-NU (CEB) f’April 2009,

– wara li kkunsidra r-Rapport dwar l-Iżvilupp Ewropew bl-isem ‘Protezzjoni speċjali għal 
żvilupp inklussiv’, imniedi fis-7 ta’ Diċembru 2010, 

– 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:

– wara li kkunsidrat il-Green Paper tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Novembru 2010 intitolata 
“Politika tal-żvilupp tal-UE għall-appoġġ ta’ tkabbir inklussiv u żvilupp sostenibbli: 

                                               
1 ĠU C 46, 24.2.2006, p. 1.
2 ĠU L 378, 27.12.2006, p. 41.
3 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill 9558/07, 15 ta’ Mejju 2007.
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Żieda fl-impatt tal-politika tal-iżvilupp tal-UE’1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-23 ta’ Mejju 2007 dwar il-promozzjoni ta’ 
xogħol deċenti għal kulħadd2, tal-24 ta’ Marzu 2009 dwar kuntratti tal-GMD3, tal-25 ta’ 
Marzu 2010 dwar l-effetti tal-kriżi ekonomika u finanzjarja globali fuq pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u fuq il-kooperazzjoni għall-iżvilupp4, tas-7 ta’ Ottubru 2010 dwar is-sistemi 
tal-kura tas-saħħa fl-Afrika Sub-Saħarjana u s-Saħħa Globali5, tal-15 ta’ Ġunju 2010 
dwar il-progress lejn l-ilħiq tal-Għanijiet tal-Millennju għall-Iżvilupp: reviżjoni 
intermedja bi tħejjija għal-laqgħa ta’ livell għoli tan-NU f’Settembru 20106, tal-25 
ta’ Novembru 2010 dwar il-konferenza dwar it-tibdil fil-klima f’Cancun (COP16)7,

– 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, tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, tal-Kumitat għall-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għall-Agrikultura u l-Iżvilupp Rurali (A7-0000/2011),

A. billi t-tnaqqis u l-eliminazzjoni tal-faqar jikkostitwixxu għan ewlieni tal-politika għall-
iżvilupp tal-UE, kif definita fit-Trattat ta’ Lisbona,

B. billi l-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp jafferma mill-ġdid l-impenn tal-UE fir-rigward 
tal-eliminazzjoni tal-faqar u l-ilħiq tal-GMD, u l-prinċipji bħas-sjieda u s-sħubija, l-
effikaċja tal-għajnuna u l-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp, li għadhom kruċjali biex 
jiżdied l-impatt tal-għajnuna tal-UE għall-iżvilupp,

C. billi l-faqar għandu bosta dimensjonijiet, mhux biss dik ekonomika, iżda wkoll umana, 
soċjokulturali, politika, protettiva, tas-sessi u ambjentali, li għandhom jiġu ffaċċjati 
permezz tal-politika tal-UE għall-iżvilupp,

Politika tal-iżvilupp b'impatt għoli

1. Jilqa’ l-isforzi biex jiġu żviluppati dokumenti ta’ Strateġija Nazzjonali Ewropea biex 
jinkiseb titjib fil-koordinazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri; jenfasizza li l-
proċess ta’ ipprogrammar għandu jiżgura li l-aġenda tal-effikaċja tal-għajnuna tiġi 
implimentata, u li d-dritt tal-Parlament li jeżerċita l-iskrutinju demokratiku jiġi rispettat;

2. Jenfasizza li, bi qbil mal-kunċett tas-sjieda demokratika, il-parlamenti, l-awtoritajiet 
lokali, is-soċjetà ċivili u partijiet oħra interessati għandhom ikunu appoġġati fl-isforzi 
tagħhom li jiksbu rwol reali fid-definizzjoni ta' strateġiji għall-iżvilupp, billi 

                                               
1 COM(2010) 629 finali.
2 ĠU C 102 E, 24.4.2008, p. 321.
3 ĠU C 117 E, 6.5.2010, p. 15.
4 ĠU C 004 E, 7.1.2011, p. 34.
5 Testi adottati P7_TA-PROV(2010)0355.
6 Testi adottati, P7_TA (2010)0210.
7 Testi adottati, P7_TA (2010)0442.
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jirresponsabilizzaw il-gvernijiet u jevalwaw ir-riżultati f'termini ta' żvilupp;

3. Jinsisti li l-bżonnijiet għandhom jibqgħu kriterju kruċjali għall-allokazzjoni tal-għajnuna 
tal-UE għall-iżvilupp; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffokaw il-ħruġ tal-
Assistenza Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) fuq l-ifqar pajjiżi, u biex jintlaħqu l-ifqar 
partijiet tas-soċjetà; 

4. Jenfasizza l-bżonn li jkun hemm distinzjoni bejn il-bżonnijiet ta’ żvilupp tal-Inqas Pajjiżi 
Żviluppati (LDCs) u dawk tal-Pajjiżi bi Dħul Medju (MICs), partikolarment id-donaturi 
emerġenti; ifakkar li 72% tal-foqra dinjija jgħixu fil-MICs, u li l-kooperazzjoni u d-
djalogu għalhekk għandhom jibqgħu jseħħu sabiex jiġu indirizzati l-faqar u l-
inugwaljanza persistenti; itenni li l-kooperazzjoni mhux relatata mal-ODA mal-MICs u 
sħab strateġiċi m’għandhiex tiġi ffinanzjata minn baġit għall-iżvilupp li diġà huwa skars;

5. Jenfasizza li l-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (PCD) hija kruċjali għall-
implimentazzjoni ta’ politika ta’ żvilupp b’impatt għoli; jistieden lill-Kummissjoni 
tiddefinixxi b’mod ċar ir-responsabilitajiet għat-tisħiħ tal-obbligu tal-PCD skont it-
Trattat, u jitlob li jkun hemm biżżejjed riżorsi għal dan l-għan fil-Kummissjoni, fis-
Servizz Ewropew ta’ Azzjoni Esterna (SEAE) u d-delegazzjonijiet tal-UE;

L-ilħiq tal-impenji finanzjarji

6. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li għandha tintlaħaq il-mira kollettiva li tingħata perċentwali ta’ 
0.7% tal-Introjtu Gross Nazzjonali tal-Unjoni (IGN) lill-ODA sal-2015; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jsibu sorsi ġodda ta’ finanzjament għall-iżvilupp; 
jopponi kwalunkwe twessigħ tad-definizzjoni ta’ ODA;  

7. Huwa tal-fehma li l-valur miżjud tal-għajnuna tal-Kummissjoni għall-iżvilupp 
jiġġustifika żieda sinifikanti f’termini reali fil-baġit allokat għall-għajnuna għall-iżvilupp 
fl-MFF (Qafas Finanzjarju Multiannwali) li jmiss; 

8. Jitlob li jitkomplew l-isforzi fl-oqsma ta’ edukazzjoni u sensibilizzazzjoni dwar l-iżvilupp 
fl-Ewropa; jenfasizza li dan għandu jitqies bħala mezz mhux biss biex jiżdied l-appoġġ 
pubbliku għall-infiq għall-iżvilupp, iżda wkoll bħala li jippermetti lil kull persuna fl-
Ewropa li tifhem tħassib relatat mal-iżvilupp globali;

Il-promozzjoni tat-tkabbir fost il-foqra

9. Jirrikonoxxi li t-tkabbir ekonomiku jista’ jagħti spinta importanti lill-iżvilupp; jenfasizza 
madankollu li l-impatt tat-tkabbir fuq l-eliminazzjoni tal-faqar ikun fer ogħla jekk 
titnaqqas l-inugwaljanza; Jinsisti għalhekk li l-għajnuna tal-Ue għall-iżvilupp titmexxa 
lejn it-tkabbir fost il-foqra permezz tal-adozzjoni ta’ miżuri li jiffokaw speċjalment fuq il-
foqra sabiex titrawwem żieda fil-parti tagħhom ta’ ġid nazzjonali u biex ikun jistgħu jsiru 
l-mutur għat-tkabbir;

10. Jenfasizza li l-politiki tal-UE għandhom jiffaċilitaw it-tkabbir f’oqsma tal-ekonomija fejn 
jaqalgħu flushom il-foqra, bħall-agrikultura u s-settur informali; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffavorixxu miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess tal-foqra 
għall-art, is-swieq, il-krediti u servizzi finanzjarji oħra u żvilupp tal-ħiliet;
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11. Jappoġġa sforzi biex jiġi promoss żvilupp industrijali, sakemm jiġu osservati standards 
soċjali u ambjentali;

12. Jissuġġerixxi li l-UE u l-Istati Membri tagħha jappoġġaw b’mod iktar sistematiku l-
aġenda tax-xogħol deċenti tal-ILO fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, sabiex jiġi stimulat il-
ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità għolja u jiġu protetti l-istandards ewlenin tax-xogħol;

Żvilupp uman

13. Jenfasizza li l-provvista ta’ servizzi soċjali bażiċi hija kruċjali għat-tkabbir fost il-foqra; 
jitlob li l-UE tiddedika 20 % mit-total tal-assistenza lil servizzi soċjali bażiċi, kif 
iddefiniti mill-OECD, b’enfasi partikolari fuq l-aċċess ħieles għall-kura tas-saħħa 
primarja u l-edukazzjoni bażika;

14. Jilqa’ l-inizjattiva tan-NU għal Bażi ta’ Protezzjoni Soċjali; jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jżidu l-appoġġ għal programmi nazzjonali ta’ protezzjoni soċjali fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw u biex jiżviluppaw qafas politiku komprensiv dwar din il-
kwistjoni;

15. Itenni l-fehma tiegħu li l-UE għandha tappoġġa pajjiżi sħab biex jiżviluppaw sistemi 
fiskali ġusti u effettivi biex jiġġeneraw id-dħul meħtieġ għall-protezzjoni soċjali u politiki 
favur il-foqra;

L-involviment tas-settur privat

16. Jirrikonoxxi li l-iżvilupp tas-settur privat fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw huwa kruċjali biex 
jinħolqu opportunitajiet ta’ impjieg, jiġu pprovduti servizzi u jiżdied il-ħolqien tal-
prosperità; jenfasizza li, bi qbil mal-aġenda favur il-foqra, l-għajnuna tal-UE għall-
iżvilupp għandha tiffoka fuq it-tħeġġiġ tal-pajjiżi riċevituri biex joħolqu ambjent li 
jwassal għall-iżvilupp ta’ SMEs u fuq it-tneħħija ta’ ostakoli għall-formalizzazzjoni, u li 
s-servizzi u l-bini tal-ħiliet għandhom jiġu mmirati b’mod partikolari fuq l-ifqar 
intraprendituri; 

17. Jenfasizza li proġetti ta’ investiment li jinvolvu lis-settur privat li jkunu ffinanzjati mill-
UE f’pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom jissodisfaw standards internazzjonali 
ambjentali, soċjali u ta’ trasparenza u jkunu konsistenti mal-pjanijiet ta’ żvilupp tal-
pajjiżi benefiċjarji; joġġezzjona kwalunkwe tip ta’ kooperazzjoni ma’ entitajiet privati li 
jikkontribwixxu direttament jew indirettament għal kull tip ta' evażjoni fiskali;

18. Jenfasizza li l-appoġġ lis-settur privat għandu jmur id f’id mal-għajnuna lill-awtoritajiet 
pubbliċi u l-parlamenti fil-pajjiżi benefiċjarji biex dawn ikunu jistgħu jirregolaw is-swieq 
b’mod effikaċi, jippromwovu t-trasparenza u l-governanza tajba u jiġġieldu kontra l-
korruzzjoni;

It-tibdil fil-klima, l-enerġija, u l-iżvilupp sostenibbli

19. Jilqa’ l-proposta biex il-kooperazzjoni għall-iżvilupp tiġi ffokata fuq l-enerġija 
sostenibbli; jinsisti li l-aċċess għall-enerġija għall-foqra u b’rabta mal-provvista ta’ 
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servizzi pubbliċi u l-iżvilupp lokali għandhom ikunu objettivi ewlenin ta’ proġetti 
appoġġati mill-UE; 

20. Jappoġġa sforzi iktar sistematiċi għall-integrazzjoni tal-adattament għat-tibdil fil-klima u 
miżuri ta' tnaqqis tar-riskju ta' diżastri;

21. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-integrazzjoni ma tistax tissostitwixxi l-provvediment ta’ 
riżorsi ġodda u addizzjonali li l-UE u donaturi oħra wiegħdu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
li huma affettwati mit-tibdil fil-klima;

Sikurezza tal-ikel u agrikoltura

22. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-UE għandha tiffoka l-għajnuna tagħha għall-iżvilupp fuq il-
promozzjoni ta’ produzzjoni agrikola sostenibbli fuq skala żgħira; jenfasizza l-bżonn li 
b’mod partikolari jiġi żgurat aċċess għall-bdiewa żgħar għall-mezzi ta’ produzzjoni (art, 
kreditu, konsulenza u servizzi ta’ għoti ta’ pariri), għal opportunitajiet ta’ ipproċessar u 
ta’ kummerċjalizzazzjoni u għal swieq lokali u transkonfinali; 

23. Jinsisti li l-UE għandha tindirizza wkoll il-kawżi profondi tal-insikurezza tal-ikel, inkluża 
l-ispekulazzjoni fuq il-prezzijiet tal-ikel u l-'ħtif tal-art'; itenni li r-riforma tal-Politika 
Agrikola Komuni għandha tqis l-obbligu ta’ PCD skont it-Trattat;

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

Introduzzjoni

Wasal iż-żmien għal dibattitu wiesa’ fil-livell tal-UE dwar il-futur tal-politika tagħha dwar l-
iżvilupp. Huwa importanti li l-UE tiddefinixxi l-viżjoni u l-ambizzjonijiet tagħha, l-għanijiet u 
l-għodod adegwati qabel ma tiddeċiedi dwar il-pożizzjoni li se tingħata l-assistenza għall-
iżvilupp fil-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss.1 Dwar xi wħud mill-kwistjonijiet imqajma 
fil-Green Paper tal-Kummissjoni dwar politika tal-iżvilupp tal-UE għall-appoġġ ta’ tkabbir 
inklussiv u żvilupp sostenibbli l-Parlament diġà stabbilixxa l-pożizzjoni tiegħu jew qed iħejji 
rapporti bħalissa.2 Għaldaqstant ir-rapporteur, f’dan id-dokument ta’ ħidma, se jiffoka fuq l-
elementi li jissuġġerixxu tibdila fl-orjentament, b’mod partikolari l-proposti dwar “assistenza 
b’impatt għoli”, il-kunċett tat-“tkabbir inklussiv”, u l-involviment tas-settur privat. L-enfasi se 
tkun aktar fuq l-għamla futura tal-politika ta’ assistenza tal-UE u l-irwol tal-Kummissjoni 
milli fuq l-Istati Membri. Għall-evalwazzjoni tal-proposti tal-Kummissjoni għandna f’idejna 
punt ta’ riferiment ċar, li huwa l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE). L-għan ewlieni tal-assistenza tal-UE għandu jkun it-tnaqqis u, fuq medda 
twila ta’ żmien, l-eliminazzjoni tal-faqar. Il-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp jipprovdi 
wkoll valuri komuni importanti, bħalma huma d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, u 
prinċipji komuni, bħall-appartenenza u s-sħubija, li għadhom validi.

1. Assistenza għall-iżvilupp b’impatt għoli

Aspetti ta’ kwalità

                                               
1 B’hekk, il-Green Paper tal-Kummissjoni dwar politika tal-iżvilupp tal-UE għall-appoġġ ta’ tkabbir 

inklussiv u żvilupp sostenibbli wieħed jista’ jaraha f’konnessjoni mal-konsultazzjoni mnedija 
mill-Kummissjoni dwar il-finanzjament tal-azzjoni esterna wara l-2013.

2 Ara, pereżempju, ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Novembru 2010 dwar il-konferenza dwar it-
tibdil fil-klima li saret f’Cancun kif ukoll ir-rapporti tal-Kumitat DEVE dwar il-Green Paper dwar il-futur tal-
appoġġ baġitarju tal-UE, dwar qafas ta’ politika tal-UE biex jgħin lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jindirizzaw l-
isfidi fil-qasam tas-sigurtà tal-ikel, u dwar it-Taxxa u l-Iżvilupp. Ir-rapport li se joħroġ dalwaqt minn Gay
Mitchell dwar l-istrument ta’ finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp: lezzjonijiet meħuda u perspettivi 
għall-futur se jittratta t-talbiet speċifiċi tal-Parlament fir-rigward tal-għodda li se tieħu post l-istrument ta’ 
finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp.
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Bil-għan li jissaħħaħ l-impatt tal-politika tal-UE dwar l-iżvilupp, il-Kummissjoni qed 
tipproponi tliet kriterji għall-għażla ta’ interventi: (1) valur miżjud, (2) koordinazzjoni bil-
quddiem mil-lat tal-UE, u (3) potenzjal ta’ impatt fuq riformi u/jew fuq sorsi oħra ta’ 
ffinanzjar. Il-Parlament minn dejjem qed isejjaħ għal koordinazzjoni aħjar, u għaldaqstant
wieħed ma jistax ħlief jappoġġja l-isforzi għall-iżvilupp ta’ dokumenti ta’ Strateġija 
Nazzjonali Ewropea. Ikun xieraq li l-Parlament jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni fl-isforzi 
kollha tagħha biex twettaq bis-sħiħ l-irwol ta’ koordinatriċi kif imfisser fit-Trattat ta’ Lisbona 
(Artikolu 210 TFUE). It-titjib fil-koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni għandu jiffoka fuq il-
prinċipju ta’ appartenenza. L-inkorporazzjoni tal-FEŻ fil-baġit tal-UE jkun pass wieħed 
importanti lejn koordinazzjoni aħjar bejn id-diversi għodod ta’ assistenza tal-UE. Dan, però, 
m’għandux iwassal biex jonqos l-infiq għall-iżvilupp inġenerali jew biex il-pajjiżi tal-AKP 
jittellfu l-prevedibilità.

L-għan tal-impatt għoli m’għandux iwassal għal politika dwar l-iżvilupp li tevita r-riskju u 
tiffoka fuq “pajjiżi faċli” biss. “L-aħjar valur miżjud u valur għall-flus” ma jistgħux ikunu l-
unika bażi għall-għażla ta’ interventi, iżda għandhom jibqgħu kriterju kruċjali l-bżonnijiet.
Ikun xieraq li l-assistenza tal-UE tkompli tiffoka fuq l-ifqar pajjiżi u l-ilħuq tal-ifqar saffi tas-
soċjetà.

Kieku jinqdew fir-realtà l-impenji diġà eżistenti fir-rigward tal-effikaċja tal-assistenza u l-
koerenza tal-politika għall-iżvilupp, kieku jibbenefika bil-kbir l-impatt li toħloq l-assistenza 
tal-UE. Erba’ snin wara l-pubblikazzjoni tal-Kodiċi ta’ Kondotta dwar it-Tqassim tax-Xogħol 
fil-Politika Dwar l-Iżvilupp, huwa ftit wisq il-progress li sar biex jiġu kkjarifikati u msaħħa l-
oqsma fejn il-Kummissjoni Ewropea tippreżenta vantaġġ relattiv. Id-Dikjarazzjoni ta’ Pariġi u 
l-Aġenda ta’ Akkra għall-Azzjoni jmisshom jiġu inklużi fil-proċess ta’ pprogrammar, u l-UE 
u l-Istati Membri jrid ikompli jkollhom irwol ewlieni fit-tħejjija tal-Konferenza ta’ Livell 
Għoli ta’ Busan dwar l-Effikaċja tal-Assistenza 2011. Il-prevedibilità hija fattur importanti 
għall-effikaċja tal-assistenza. L-approċċ tal-kuntratti tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju 
tal-UE jipprovdi mudell pożittiv li għandu jiġi żviluppat aktar.

Il-Green Paper tirrikonoxxi l-importanza tal-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp (PCD) 
għall-impatt għoli tal-assistenza u l-evitar ta’ impatti negattivi minn oqsma oħra ta’ politika, 
iżda tonqos li tiddiskuti l-isfidi li jirriżultaw mill-ħolqien tas-SEAE. L-arkitettura 
istituzzjonali għandha tiżgura li jiġi infurzat l-obbligu ta’ PCD kif stabbilit mit-Trattat u li 
tisseddaq in-natura distintiva tal-politika dwar l-iżvilupp. Biex dan isir, jistgħu jinħolqu 
taqsima jew servizz ta’ natura speċifika taħt il-kontroll tal-Kummissarju inkarigat mill-
Iżvilupp, b’kompetenzi orizzontali espliċiti għall-PCD b’konnessjoni mhux biss mal-
Kummissjoni, iżda wkoll mas-SEAE.

Il-governanza tajba hija essenzjali għal impatt pożittiv fuq l-iżvilupp, u l-UE għandha 
esperjenza b’saħħitha fl-għoti ta’ appoġġ lil riformi politiċi b’mod parallel mal-programmi 
tagħha ta’ assistenza. Importanti għal din il-politika huwa approċċ għall-governanza b’enfasi 
fuq id-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, u 
l-irwol tal-parlamenti u tas-soċjetà ċivili biex jinżammu responsabbli l-gvernijiet u biex jiġu 
vvalutati r-riżultati tal-iżvilupp. Il-kunċett ewlieni għandu jkun l-“appartenenza demokratika”.
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Impatt permezz tal-kwantità ta’ għajnuna reali

Huwa importanti li jiżdied l-impatt tal-assistenza, iżda dan m’għandux iservi ta’ skuża għat-
tnaqqis tal-kwantitajiet ta’ assistenza. B’konformità mal-obbligi stabbiliti mit-trattati, l-
impenji internazzjonali, il-valuri tal-UE, u l-interessi fuq medda twila ta’ żmien għandhom 
jibqgħu għan ewlieni tal-azzjoni esterna tal-UE. Sabiex sal-2015 tintlaħaq il-mira kollettiva li 
0.7 % tad-dħul nazzjonali gross jiġi ddedikat għall-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA), 
l-Istati Membri tal-UE għandhom jagħmlu l-impenji tagħhom ta’ ODA vinkolanti 
politikament, u għandhom jagħtu l-kunsens tagħhom għal pjanijiet ta’ azzjoni pluriennali, kif 
proposti mill-Kummissjoni.

L-assistenza fil-livell tal-UE fiha “valur miżjud” sinifikanti, kif ġie rrikonoxxut mill-Kunsens 
Ewropew dwar l-Assistenza għall-Iżvilupp1, u għaldaqstant, m’għandux jitnaqqas il-
persentaġġ mit-total tal-assistenza Ewropea li jgħaddi mill-baġit tal-UE. Dan jiġġustifika 
żieda reali sinifikanti fil-fondi indirizzati lejn l-żvilupp fil-qafas finanzjarju pluriennali li 
jmiss. Iċ-ċittadini fil-fatt jappoġġjaw il-politika dwar l-żvilupp u l-irwol tal-UE f’dan il-
qasam: irridu nistmaw daqskemm ħaqqha l-importanza li għandu l-valur tas-solidarjetà, b'mod 
partikolari fi żmien il-kriżi.2

Sabiex tħalli impatt favur l-eliminazzjoni tal-faqar, l-assistenza għall-iżvilupp tal-UE għandha 
tibqa’ strettament marbuta mal-kriterji ta’ ODA kif iddefiniti mill-OECD/DAC. Il-
koperazzjoni mhux relatata mal-ODA tista’ ssir aktar importanti fil-pajjiżi bi dħul medju, iżda 
għandha tkun komplementari mal-assistenza għall-iżvilupp proprja. Fil-livell tal-UE, ikun 
xieraq li din il-koperazzjoni tgħaddi minn għodda separata sabiex tkun żgurata t-trasparenza.
Ukoll, m’għandhiex titwessa’ d-definizzjoni tal-ODA biex tintlaħaq il-mira ta’ 0.7 %; dan 
kieku eżerċizzju purament statistiku li ma joħloq l-ebda fondi “ġodda” għall-iżvilupp.

2. L-iżvilupp tal-bnedmin

Il-Parlament kien dejjem jisħaq li l-aċċess għas-servizzi soċjali bażiċi, b’mod partikolari 
għall-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni, għandu jibqa’ element ewlieni tal-assistenza tal-UE.
Dawn is-setturi huma kruċjali għall-ilħuq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju u l-iffaċilitar 
tat-tkabbir sostenibbli u huma oqsma li fihom il-Kummissjoni għandha esperjenza partikolari.
Sabiex ikun żgurat li l-qasam soċjali ma jingħafasx wisq minn prijoritajiet oħra konfliġġenti, 
jinħtieġ punt ta’ riferiment kwantitattiv: l-UE għandha tiddedika mill-inqas 20 % mit-total tal-

                                               
1 Skont il-Kunsens, il-valur miżjud ġej mill-preżenza tal-UE madwar id-dinja, l-esperjenza tagħha fit-

tqassim ta’ assistenza, l-irwol tagħha fil-promozzjoni tal-PCD u l-iffaċilitar tal-koordinazzjoni, it-
twassil ta’ proġetti fuq skala kbira, l-appoġġ lid-demokrazija, lid-drittijiet tal-bniedem, lill-
governanza tajba u lir-rispett lejn il-liġi internazzjonali, u l-irwol tagħha fil-promozzjoni tal-
parteċipazzjoni fis-soċjetà ċivili u tas-solidarjetà tat-Tramuntana man-Nofsinhar, inkluż permezz
tal-edukazzjoni għall-iżvilupp. Ta’ min wieħed iżid ukoll l-esperjenza b’saħħitha tal-UE fl-
appoġġ baġitarju u l-appoġġ lis-servizzi soċjali u fil-promozzjoni tal-integrazzjoni u l-
koperazzjoni reġjonali.

2 Skont l-Ewrobarometru speċjali “L-Ewropej, l-assistenza għall-iżvilupp u l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-
Millennju” (Europeans, development aid and the Millennium Development Goals, ippubblikat f’Settembru 2010, 
mhux disponibbli bil-Malti), 89 % tal-Ewropej iqisu l-assistenza għall-iżvilupp importanti ħafna jew importanti 
mhux ħażin.
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assistenza lil servizzi soċjali bażiċi kif iddefiniti mill-OECD, b’enfasi partikolari fuq l-aċċess 
ħieles għall-kura tas-saħħa primarja u l-edukazzjoni bażika. Barra minn hekk, approċċ għall-
iżvilupp ibbażat fuq id-drittijiet kieku jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għal żieda fl-impatt 
tal-assistenza tal-UE f’dan il-qasam.

3. It-tkabbir inklussiv u l-faqar

In-nukleu ewlieni tal-Green Paper jikkonsisti fil-proposta li l-politika tal-UE dwar l-iżvilupp 
tingħata fokus ġdid fuq il-promozzjoni tat-tkabbir inklussiv. It-tkabbir huwa fattur importanti 
li jmexxi ’l quddiem l-iżvilupp, u huma mixtieqa l-enfasi li tingħata fuq l-inklussività kif ukoll 
ir-rikonoxximent li t-tkabbir għandu jservi bħala mezz għall-eliminazzjoni tal-faqar. Ir-
rapporteur jaqbel ukoll mal-idea li hija ta’ importanza kbira d-divrenzjazzjoni bejn il-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw u li l-integrazzjoni reġjonali u l-iffaċilitar tal-kummerċ bejn il-pajjiżi tan-
Nofsinhar huma elementi importanti li jmexxu ’l quddiem it-tkabbir u li fir-rigward tagħhom 
l-Unjoni Ewropea għandha kemm l-esperjenza u kemm l-għodod meħtieġa.

Madankollu, jibqa’ tħassib serju fejn tidħol il-preżentazzjoni tal-orjentament ġdid tal-politiki 
fil-Green Paper. L-ewwel nett, l-enfasi fuq it-tkabbir – fejn isir riferiment għal qisien 
ekonomiċi kwantitattivi – m’għandhiex tissarraf f’kunċett purament ekonomiku dwar il-faqar.
Il-faqar huwa multidimensjonali, billi jindika l-esklużjoni tal-persuni minn livell ta’ għajxien 
soċjalment adegwat, u jiġbor fih ċerta firxa ta’ deprivazzjonijiet (ekonomika, politika, 
kulturali, eċċ.) li għalihom għandhom jimmiraw il-politiki dwar l-iżvilupp.

It-tieni, it-theżżiż estern li jaffettwa t-tkabbir f’għadd kbir ta’ pajjiżi, speċjalment fl-Afrika 
Sub-Saħarjana, ma ġiex indirizzat b’mod suffiċjenti. F’dan ir-rigward, ir-rapporteur iqis li l-
iżvilupp industrijali fih potenzjal enormi għat-trasformazzjoni tal-ekonomiji nazzjonali, u 
b’differenza mill-esportazzjoni agrikola jew l-estrazzjoni ta’ riżorsi naturali, li jesponu l-
ekonomiji għat-theżżiż, huwa aktar probabbli li joffri opportunitajiet suffiċjenti għal tkabbir 
fil-produttività fuq medda twila ta’ żmien.

U fl-aħħar – u dan huwa l-aktar punt importanti –, id-definizzjoni tal-kunċett tat-tkabbir 
inklussiv tibqa’ waħda vaga, u ma jiġix iċċarat biżżejjed kif tista’ tiġi żgurata l-“inklussività”.
Minkejja li l-Green Paper issemmi li nuqqas gravi ta’ ugwaljanza inaqqas bil-kbir il-pass li 
bih jitwarrab il-faqar u jħalli effetti negattivi konsiderevoli fuq it-tkabbir ekonomiku, dan 
mhux rifless b’mod suffiċjenti fil-miżuri proposti.

Sejbiet empiriċi magħrufa sew tal-ekonomista ewlieni speċjalizzat fuq it-tkabbir kontra l-
faqar tal-Bank Dinji1 juru li fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, it-tkabbir kien seba’ darbiet aktar 
effiċjenti fit-tnaqqis tal-faqar fil-każijiet fejn kien akkumpanjat minn tnaqqis fl-inugwaljanza 
fir-rigward tad-dħul milli mingħajr ma jsir dan. U mil-lat tiegħu, instab li livell imnaqqas ta’ 
faqar iħalli effetti pożittivi fuq it-tkabbir sussegwenti. Dan jispjega għaliex jeħtieġ li wieħed 
jindirizza kwistjonijiet relatati mat-tqassim: l-impatt tal-assistenza tal-UE se jkun 
sinifikantement ogħla, u l-faqar se jiġi indirizzat b’mod aktar effiċjenti.

                                               
1 Ravallion, Martin, 2001. “Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages,” World 

Development, Elsevier, vol. 29(11), paġni 1803-1815, Novembru.
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Għalhekk, ikun xieraq li l-Kummissjoni tmexxi “tkabbir favur il-foqra” abbażi tal-approċċ 
relattiv li skontu l-politiki dwar l-iżvilupp u l-koperazzjoni għandhom jiffukaw b’mod 
speċifiku fuq il-foqra bil-għan li jmexxu ’l quddiem iż-żieda fis-sehem li huma jkollhom fit-
tkabbir. Fil-fatt, l-Ewropa tippreżenta wieħed mill-aħjar eżempji fid-dinja ta’ kif l-indirizzar 
ta’ kwistjonijiet ta’ tqassim permezz tal-Istat Soċjali (politiki fiskali u dwar l-infiq soċjali, fost 
l-oħrajn) wassal għal kisbiet importanti fis-sens ta’ żvilupp kemm ekonomiku u kemm soċjali.
Din l-esperjenza, li sabet l-espressjoni tagħha wkoll fil-mudell soċjali Ewropew, tipprovdi 
valur miżjud reali u wieħed seta’ japplikaha bħala għodda fil-politika tal-UE dwar l-iżvilupp.
L-appoġġ lill-ħolqien ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali u ta’ sistemi fiskali ġusti kif ukoll il-
promozzjoni tal-aġenda ta’ xogħol deċenti tal-ILO kieku miżuri importanti li jinsabu 
f’konformità ma’ dan l-approċċ.

4. L-involviment tas-settur privat

Bħala parti mill-istrateġija għall-promozzjoni tat-tkabbir, il-Kummissjoni tipproponi li 
għandhom jinkisbu aktar investimenti mis-settur privat u promossi intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju (SMEs), anki permezz ta’ taħlit ta’ għotjiet u self. Is-settur privat huwa ta’ importanza 
kruċjali għall-iżvilupp sostenibbli, iżda f’xi każijiet, minħabba diversi ċirkostanzi, l-attivitajiet 
tal-intrapriżi multinazzjonali għandhom impatt negattiv fir-rigward tal-faqar u fuq id-drittijiet 
tal-bniedem u l-ambjent.
Għaldaqstant, huwa importanti li jiġu vvalutati r-riskji possibbli u li jiġu ddefiniti kriterji ċari 
għall-appoġġ ta’ proġetti tas-settur privat. B’żieda ma’ dan, għandu jiġi ċċarat liema settur 
privat – barrani jew domestiku, bi qligħ jew differenti – għandu jingħata appoġġ mill-baġits 
għall-iżvilupp ferm limitati.

Il-Green Paper tenfasizza li l-investimenti għandhom “jippruvaw jagħtu benefiċċji lil kemm 
jista’ jkun aktar ċittadini fil-pajjiż sieħeb li jkun.” Sabiex jingħażlu l-aqwa soluzzjonijiet, 
għandha titwettaq analiżi ex-ante tal-faqar u l-impatt soċjali (PSIA) sabiex ikunu żgurati 
impatt ogħla fuq il-faqar u riżultati pożittivi ta’ żvilupp. Il-Green Paper korrettament 
tenfasizza l-ħtieġa li jingħataw appoġġ l-SMEs u l-mikrointrapriżi. Għaldaqstant, il-
mikrofinanzjamenti għandhom irwol importanti, u għandu jkun żgurat b’mod partikolari l-
aċċess għalihom tal-gruppi żvantaġġati bħall-minoranzi, il-bdiewa ż-żgħar u n-nisa. Bil-għan 
li jintlaħaq tkabbir favur il-foqra, huwa neċessarju li huma jipparteċipaw bħala promoturi tat-
tkabbir u mhux sempliċiment bħala benefiċjarji.

B’żieda ma’ dan, l-approċċ tal-UE għandu jitmexxa mill-prinċipji li ġejjin:
- enfasi fuq il-finanzjament għall-kumpaniji domestiċi u l-ksib ta’ assi domestiċi
- l-osservazzjoni ta’ standards ambjentali u soċjali
- appoġġ lill-gvernijiet għall-irregolar effikaċi tas-swieq u l-intaxxar ġust
- allinjament mal-pjanijiet ta’ żvilupp tal-pajjiżi benefiċjarji
- l-ebda appoġġ lil operazzjonijiet li jippermettu kwalunkwe forma ta’ evażjoni tat-taxxa 

jew jikkontribwixxu għaliha b’mod dirett jew indirett
- promozzjoni tat-trasparenza, tal-governanza tajba u tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni fil-

pajjiżi benefiċjarji
- il-fokus il-ġdid fuq is-self m’għandux ikun ta’ detriment għal-livell tal-għotjiet.
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5. Il-bidla fil-klima, l-enerġija, u l-iżvilupp sostenibbli

Hemm rabta intima bejn il-bidla fil-klima u l-iżvilupp, u l-inizjattivi għall-ġlied kontra l-bidla 
fil-klima u kontra l-faqar jistgħu jkunu ta’ ġid għal xulxin. Hija f’waqtha u ta’ rilevanza l-
ambizzjoni tal-Kummissjoni li tintegra aħjar it-tħassib relatat mal-bidla fil-klima u t-tnaqqis 
tar-riskju ta’ diżastri (DRR) bil-għan li tippromwovi l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli. S’issa, 
jidher li mhux qed jiġu evalwati biżżejjed b’mod sistematiku l-isforzi biex l-adattament u d-
DRR jiġu integrati fil-koperazzjoni għall-iżvilupp. Għalhekk, bħala l-ewwel pass, ikun 
importanti li jiġi vvalutat jekk l-intenzjoni ddikjarata tal-Kummissjoni biex tintegra l-
adattament u d-DRR ġietx implimentata u kif. Madankollu, l-integrazzjoni tal-bidla fil-klima 
ma tistax tissostitwixxi l-provvediment ta’ riżorsi ġodda u addizzjonali li l-UE u donaturi oħra 
wiegħdu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jadattaw ruħhom għall-bidla fil-klima. Ta’ min 
wieħed jilqa’b’sodisfazzjon l-enfasi fuq l-enerġija li tiġġedded, b’mod partikolari fir-rigward 
tas-sinerġija mal-ħolqien ta’ impjiegi u l-żvilupp sostenibbli. Iżda l-UE trid tiżgura li l-politiki 
jkunu, l-ewwel u qabel kollox, ta’ ġid għall-foqra u li t-titjib fl-aċċess għall-enerġija jappoġġja 
l-iżvilupp ekonomiku lokali.

6. Sikurezza tal-ikel u agrikoltura

Il-Green Paper tirrikonoxxi li s-sikurezza tal-ikel u l-agrikoltura għandhom irwol katalitiku 
fir-rigward tal-iżvilupp u t-tkabbir u tiffoka fuq il-produzzjoni sostenibbli fuq skala żgħira.
Huwa ta’ dispjaċir, però, li ma tindirizzax il-kawżi fundamentali tan-nuqqas ta’ sikurezza tal-
ikel fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Kwistjonijiet relatati mal-“agrikoltura u s-sikurezza tal-ikel” 
m’għandhomx jiġu indirizzati b’mod iżolat peress li fatturi oħra esterni jħallu impatt fejn 
jidħol in-nuqqas ta’ sikurezza tal-ikel (pereżempju spekulazzjoni fir-rigward tal-ikel, ħtif tal-
art, eċċ.) L-approċċ għall-produzzjoni agrikola li jħares lejn il-katina tal-valur huwa 
importanti, iżda jirrikjedi li jkunu ssodisfati għadd ta’ prerekwiżiti bħall-iżgurar tal-aċċess 
għall-mezzi ta’ produzzjoni (art, kreditu, konsulenza u servizzi ta’ parir), ta’ opportunitajiet 
għall-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq, u ta’ aċċess għas-swieq lokali u transkonfinali.
Għandhom jinħolqu wkoll kundizzjonijiet adegwati għal integrazzjoni aktar ugwali u 
sostenibbli tal-investituri żgħar fil-ktajjen tal-valur u s-swieq agrikoli. It-tkabbir għandu jkun 
sostenibbli mil-lat ambjentali, jirrispetta l-bijodiversità u jipprevjieni d-degradazzjoni 
inkwetanti tal-art għammiela. Għaldaqstant, l-UE għandha tippromwovi prattiki agroekoloġiċi 
u b’kontribut estern żgħir. Fil-programmi ġeografiċi tal-futur għandu jiġi ddedikat 
finanzjament adegwat għall-agrikoltura. L-infiq tal-ODA għall-agrikoltura tnaqqas minn 17 % 
fl-1980 għal 5 % llum, u dan il-qasam ġie ttraskurat mid-donaturi għal ħafna snin. Ir-
rapporteur iqis li l-Ftehimiet ta’ Sħubija dwar id-Sajd għandhom ikunu ta’ għajnuna biex jiġu 
kkonsolidati l-politiki dwar is-sajd tal-pajjiżi sħab u biex tissaħħaħ il-kapaċità tagħhom li 
jiggarantixxu s-sajd sostenibbli fl-ibħra tagħhom u l-impjiegi lokali f’dan il-qasam.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ħabbret li l-komunikazzjoni li se toħroġ fil-futur qarib dwar Politika 
Mmodernizzata tal-Iżvilupp tal-UE se tinkludi kunsiderazzjoni ta’ jekk hux xieraq li jiġi 
rrivedut il-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp. Ta’ min wieħed jenfasizza li l-Kunsens huwa 
dokument konġunt li ġie ffirmat b’mod formali mit-tliet istituzzjonijiet ewlenin. Għaldaqstant, 
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ikun xieraq li tiġi evitata inizjattiva “unilaterali”. Jekk il-Kummissjoni tqis li hemm ħtieġa ta’ 
reviżjoni tal-Kunsens, imissha tiftaħ konsultazzjonijiet formali mat-tnejn l-oħra li huma. Id-
deċiżjoni dwar reviżjoni tal-Kunsens għandha tkun ibbażata fuq analiżi fil-fond tal-
funzjonament tiegħu minn mindu daħal fis-seħħ f’Diċembru tal-2005.

Politika Ewropea moderna dwar l-iżvilupp tirrikjedi l-għarfien u s-sehem taċ-ċittadini 
Ewropej, u għalhekk jinħtieġu sforzi kontinwi fir-rigward tal-edukazzjoni u t-tqajjim ta’ 
għarfien dwar l-iżvilupp abbażi ta’ valuri tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, it-
tolleranza, ir-responsabilità soċjali, u l-ugwaljanza bejn is-sessi. Kull persuna fl-Ewropa 
għandha tingħata l-possibilità li tifhem it-tħassib globali dwar l-iżvilupp u r-rilevanza tiegħu 
f’livell lokali u personali, u b’hekk se jingħata kontribut sinifikanti biex jiżdied l-appoġġ 
pubbliku favur il-koperazzjoni għall-iżvilupp.


