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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

3. Jiābed l-attenzjoni għall-fatt li l-kisba 
tal-Għanijiet ta’ śvilupp tal-Millennju 
(MDGs) trid tibqa’ objettiv ewlieni għall-
Unjoni Ewropea; jenfasizza li t-tnaqqis tal-
faqar permezz tal-kisba tal-MDGs irid jiāi 
rikonoxxut b'mod mhux ambigwu bħala l-
qafas dominanti għall-politika tal-UE u li 
dan irid jiāi rifless b'mod ëar fil-politiki 
rilevanti kollha, inkluŜi l-politika tal-
kummerë u l-proposti leāiŜlattivi; jemmen 
li l-MDGs m'għandhomx jitqiesu bħala 
kwistjoni teknika li se tissolva 
sempliëement billi jiāu pprovduti aktar flus 
jew iŜjed opportunitajiet ta' kummerë 
mingħajr ma jiāu identifikati u ttrattati l-
kawŜi fundamentali tal-faqar; 

3. Jiābed l-attenzjoni għall-fatt li l-kisba 
tal-Għanijiet ta’ śvilupp tal-Millennju 
(MDGs) trid tibqa’ objettiv ewlieni għall-
Unjoni Ewropea; jenfasizza li t-tnaqqis tal-
faqar permezz tal-kisba tal-MDGs irid jiāi 
rikonoxxut b'mod mhux ambigwu bħala l-
qafas dominanti għall-politika tal-iŜvilupp 
tal-UE u li dan irid jiāi rifless b'mod ëar fil-
politiki rilevanti kollha, inkluŜi l-politika 
tal-kummerë u l-proposti leāiŜlattivi; 
jemmen li l-MDGs m'għandhomx jitqiesu 
bħala kwistjoni teknika li se tissolva 
sempliëement billi jiāu pprovduti aktar flus 
jew iŜjed opportunitajiet ta' kummerë 
mingħajr ma jiāu identifikati u ttrattati l-
kawŜi fundamentali tal-faqar; 
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 5a. Jistieden lill-UE u l-Istati Membri 

jistabbilixxu miŜuri li jtejbu r-

responsabilità tagħhom għall-impenn li 

jagħtu 0.7% tad-Dħul Gross Nazzjonali 

bħala għajnuna sal-2015, fosthom it-

twaqqif ta' proëess ta' 'Evalwazzjoni 

Orizzontali tal-Assistenza Uffiëjali għall-

IŜvilupp (ODA)' li, fi ħdan il-Kunsill 

għall-Affarijiet Barranin, jivvaluta l-

progress lejn il-mira ta' 0.7% sal-2015, 

b'rapport lill-Kunsill Ewropew u l-

Parlament Ewropew. 
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13. Jistieden lill-Istati Membri, lill-
Kummissjoni u lill-komunità 
internazzjonali biex mill-ādid jagħmlu 
sforzi biex jitħassru d-djun tal-LDCs u 
biex jaħdmu favur it-tnaqqis tal-piŜ tad-

dejn fuq il-pajjiŜi li qegħdin jiŜviluppaw, 

inkluŜ moratorju mingħajr interessi sal-

2015 fuq il-pagamenti tad-dejn għall-

pajjiŜi li qegħdin jiŜviluppaw; 

13. Jistieden lill-Istati Membri kollha u lill-
komunità internazzjonali biex jagħmlu 
sforzi āodda biex jitnaqqas il-piŜ tad-dejn 
tal-LCDs b’riŜultati ta’ responsabilità, 
trasparenza u governanza tajba; 
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25. Jistieden lill-UE sabiex ma tpoāāix 

pressjoni fuq il-pajjiŜi fqar, permezz tal-

politika tal-kummerë tagħha, biex dawn 

jiftħu setturi tas-suq vulnerabbli meta l-

livell ta’ Ŝvilupp tagħhom jipprekludihom 

milli jikkompetu b’mod āust fil-livell 
globali, filwaqt li ssaħħaħ l-enfasi favur 
il-fqar tal-politika tal-Għajnuna għall-

Kummerë tal-UE; 

25. Jistieden lill-UE u lill-komunità 

internazzjonali jappoāāaw l-istat ta’ dritt 

u l-amministrazzjoni mhux korrotta, l-

ipproëessar u d-diversifikazzjoni tal-

produzzjoni, kif ukoll l-infrastruttura 

effiëjenti fil-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw biex 

aktar ikunu kapaëi jikkompetu b’mod āust 
fil-livell globali; 

Or. en 

 
 
 


