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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li s-sena baġitarja 2021 hija l-ewwel waħda tal-qafas finanzjarju pluriennali 
(QFP) 2021–2027; jinnota wkoll li parti kbira min-nefqa fuq l-azzjoni esterna hija 
kkonċentrata fuq l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' 
Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI), li dwaru għadhom għaddejjin negozjati 
leġiżlattivi interistituzzjonali;

2. Jiddispjaċih li n-nomenklatura l-ġdida għall-parti tal-azzjoni esterna, kif proposta mill-
Kummissjoni, hija ferm inqas dettaljata minn dik preċedenti u b'hekk tnaqqas it-
trasparenza, l-iskrutinju, u tillimita l-kapaċità tal-awtorità baġitarja li tagħmel għażliet 
baġitarji li jirriflettu l-prijoritajiet politiċi; jinsisti, għaldaqstant, li hija meħtieġa 
struttura baġitarja aktar differenzjata b'linji ddedikati għall-aktar benefiċjarji u 
subreġjuni importanti;

3. Jirrifjuta t-tnaqqis kbir fl-intestatura 6 fil-ftehim tal-Kunsill Ewropew dwar il-QFP tal-
21 ta' Lulju 2020, li bih l-NDICI jibqa' f'livell aktar baxx mill-istrumenti preċedenti 
tiegħu matul il-perjodu attwali ta' pprogrammar finanzjarju;

4. Jappella għal żieda fil-livelli ta' finanzjament għall-programmi ġeografiċi u tematiċi 
kollha fi ħdan l-NDICI, skont il-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari dwar dan tal-aħħar; 
itenni l-pożizzjoni tiegħu li l-programmi tematiċi fi ħdan l-NDICI, inkluż dawk dwar id-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u dwar il-missjonijiet tal-UE ta' osservazzjoni tal-
elezzjonijiet, għandhom jissaħħu biex l-Unjoni tkun tista' żżomm ir-rwol tagħha f'dawn 
l-oqsma ta' prijorità; 

5. Jenfasizza l-ħtieġa ta' żieda fil-finanzjament għall-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u għall-
pajjiżi tal-Viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar sabiex jiġu appoġġjati r-riformi politiċi u 
ekonomiċi, b'enfasi fuq is-sħab l-aktar impenjati skont il-prinċipju ta' "aktar għal aktar u 
inqas għal inqas"; 

6. Jilqa' l-enfasi aktar b'saħħitha tal-finanzjament fi ħdan l-Istrument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni (IPA III) fuq 'il hekk imsejħa prinċipji fundamentali, b'mod partikolari 
d-demokrazija, l-istat tad-dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet 
fundamentali, il-governanza tajba u s-soċjetà ċivili, kif ukoll il-kuntatti bejn il-persuni.


