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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni 

għall-iżvilupp għall-perjodu 2014-20201.(ir-Regolament tad-DCI), 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 236/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi regoli u proċeduri komuni għall-

implimentazzjoni tal-istrumenti tal-Unjoni għall-finanzjament tal-azzjoni esterna2, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Ġunju 2017 dwar l-involviment 

tal-UE mas-soċjetà ċivili fir-relazzjonijiet esterni, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar l-awtoritajiet lokali 

u s-soċjetà ċivili: l-involviment tal-Ewropa b'appoġġ għall-iżvilupp sostenibbli3, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill 

tal-15 ta' Diċembru 2017 dwar ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Istrumenti ta' 

Finanzjament Estern (COM(2017)0720), 

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 18/2014 dwar 

is-Sistemi ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ orjentat lejn ir‑ riżultati, tal‑ EuropeAid, 

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-

modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat 

ta' implimentazzjoni4, 

– wara li kkunsidra r-Regoli ta' Proċedura tal-Kumitat tal-Istrument tal-Kooperazzjoni 

għall-Iżvilupp (il-Kumitat tad-DCI), 

A. billi r-Regolament tad-DCI jipprevedi li s-setgħat ta' implimentazzjoni jingħataw lill-

Kummissjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011, u billi dan ir-Regolament 

jipprevedi wkoll li l-Kumitat tad-DCI se jassisti lill-Kummissjoni;  

B. billi l-abbozzar tal-atti ta' implimentazzjoni jinkludi fażi preparatorja interna għall-

Kummissjoni – inkluża konsultazzjoni bejn is-servizzi – ta' tul sinifikattiv, spiss mifruxa 

fuq diversi xhur; 

C. billi l-abbozzi ta' atti ta' implimentazzjoni jridu jintbagħtu lill-Kunsill u lill-Parlament 

fl-istess waqt li jintbagħtu lill-membri tal-kumitat tad-DCI, u billi l-Artikolu 3 tar-

Regoli ta' Proċedura tal-Kumitat tad-DCI jipprevedi li l-abbozzi ta' atti ta' 

                                                 
1 ĠU L 77, 15.3.2014, p. 44. 
2 ĠU L 77, 15.3.2014, p. 95. 
3 ĠU C 208, 10.6.2016, p. 25. 
4 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13. 13. 
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implimentazzjoni jridu jintbagħtu lill-membri tal-kumitat tad-DCI tal-inqas 20 jum 

kalendarju qabel il-laqgħa tal-kumitat rilevanti;  

D. billi l-abbozzi ta' atti ta' implimentazzjoni għandhom għalhekk jintbagħtu lill-Parlament 

tal-inqas 20 jum kalendarju qabel il-laqgħa tal-Kumitat tad-DCI, u billi l-proċeduri bil-

miktub għall-adozzjoni ta' abbozzi ta' atti ta' implimentazzjoni huma eċċezzjoni għal din 

ir-regola f'każijiet debitament ġustifikati; 

E. billi l-Kummissjoni, fir-rapport ta' rieżami ta' nofs it-terminu tagħha, tqis li l-arkitettura 

attwali tal-istrument estern ġeneralment taqdi dan l-iskop; 

F. billi l-Kummissjoni, fir-rieżami ta' nofs it-terminu tagħha, tiddikjara li huwa diffiċli li 

titkejjel l-effikaċja globali tal-istrumenti sabiex jiksbu l-objettivi tagħhom, parzjalment 

minħabba li huwa diffiċli li jiġu definiti s-sistemi xierqa ta' monitoraġġ u evalwazzjoni 

fil-livell tal-istrumenti (p. 10); ifakkar fil-fatt li l-Qorti tal-Awdituri ġibdet l-attenzjoni 

għan-nuqqasijiet serji fis-sistema ta' evalwazzjoni tal-EuropeAid fir-Rapport Speċjali 

tagħha Nru 18/2014; 

G. billi r-Regolament Komuni ta' Implimentazzjoni (CIR) fih dispożizzjonijiet ewlenin 

dwar il-prinċipji tal-iżvilupp u tal-effikaċja tal-għajnuna bħan-nonkondizzjonalità tal-

għajnuna u l-użu tal-istituzzjonijiet, is-sistemi u l-proċeduri proprji tal-pajjiżi sħab; 

H. billi l-UE rrikonoxxiet l-importanza tas-sħubijiet mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili (OSĊ) fir-relazzjonijiet esterni; billi dan jinkludi l-involviment tal-OSĊ fl-

ipprogrammar u fl-implimentazzjoni tal-istrumenti esterni; billi din il-forma ta' impenn 

aktar strateġiku għadha ma ġietx implimentata; 

1. Ifakkar fil-fatt li l-istrumenti ta' finanzjament estern (EFIs) tal-UE huma sett kumpless 

ta' għodod għall-UE biex tappoġġa u ssaħħaħ l-azzjoni tagħha fix-xena internazzjonali, 

u li l-kumplessità tagħhom hija kkoordinata permezz tar-Regolament dwar Regoli ta' 

Implimentazzjoni Komuni, li jiżgura approċċ faċli u komplementari għall-

implimentazzjoni tal-istrumenti kollha; 

2. Jinnota d-diffikultà tal-Kummissjoni biex tkejjel l-objettivi milħuqa; ifakkar f'dan il-

kuntest fl-osservazzjonijiet li għamlet il-Qorti Ewropea tal-Awdituri fir-Rapport 

Speċjali tagħha Nru 18/2014 dwar is-Sistemi ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ orjentat 

lejn ir‑ riżultati, tal‑ EuropeAid; jistieden lill-Kummissjoni tieħu din l-opportunità biex 

ittejjeb is-sistema ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ tagħha f'konformità mar-

rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Qorti; jiġbed l-attenzjoni għar-riżultati fil-biċċa l-

kbira pożittivi tar-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-programmi tal-iżvilupp 

tal-UE; 

3. Ifakkar fl-importanza ewlenija tal-prinċipji tal-iżvilupp u tal-effikaċja tal-għajnuna fl-

azzjoni esterna kif enfasizzat fir-Regolament Komuni ta' Implimentazzjoni, u jitlob lill-

Kummissjoni żżomm dawn il-prinċipji kollha fil-miżuri kollha li se tieħu wara r-rapport 

ta' rieżami ta' nofs it-terminu; 

4. Jiddispjaċih li fil-kuntest tar-rapport ta' rieżami ta' nofs it-terminu tal-Kummissjoni ma 

tqajmitx il-kwistjoni tan-nuqqas ta' parteċipazzjoni min-naħa tal-OSĊ fil-

programmazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-istrumenti esterni; jistieden lill-
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Kummissjoni tintegra b'mod aktar strateġiku l-involviment tal-OSĊ fl-istrumenti u fil-

programmi esterni kollha, kif talbu kemm il-Kunsill kif ukoll il-Parlament; 

5. Jitlob li jiżdiedu r-riżorsi disponibbli għall-għajnuna għall-iżvilupp, peress li 0.7 % tal-

ING għall-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp huwa impenn tal-UE li għadu qatt ma ġie 

ssodisfat u m'għandux ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa biex tiġi implimentata l-

Aġenda 2030; 

6. Jitlob li jsir eżerċizzju ta' "tagħlimiet misluta" sabiex jiġu identifikati n-nuqqasijiet tal-

koordinazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE mal-istrumenti ta' 

finanzjament ta' istituzzjonijiet internazzjonali oħra, bħall-Bank Dinji, il-Fond 

Monetarju Internazzjonali u istituzzjonijiet oħra ta' żvilupp/finanzjament, u titjieb din il-

koordinazzjoni, sabiex jinħolqu sinerġiji u jiġi massimizzat l-impatt tal-istrumenti ta' 

finanzjament f'pajjiżi li qed jiżviluppaw; 

7. Iqis li l-fatt li jkun hemm biżżejjed ħin huwa kruċjali biex il-Parlament ikun jista' 

jeżerċita tajjeb u kif suppost is-setgħat tiegħu ta' skrutinju fir-rigward ta' abbozzi ta' atti 

ta' implimentazzjoni; 

8. Iqis li, minħabba l-ammont ta' żmien li jieħdu l-abbozzi ta' atti ta' implimentazzjoni biex 

jitħejjew qabel ma jilħqu lill-Kumitat tad-DCI, in-nuqqas ta' osservanza mal-limitu taż-

żmien ta' 20 jum sabiex id-dokumenti jiġu ppreżentati lill-Parlament u lill-Kunsill fl-

aħħar fażi tal-adozzjoni tal-att ta' implimentazzjoni ma jistax ikun iġġustifikat; 

9. Jiddispjaċih għaldaqstant li l-iskadenza ta' 20 jum kalendarju mhijiex dejjem rispettata, 

u jqis li d-dritt tiegħu ta' skrutinju huwa mfixkel;  

10. Jirrimarka l-importanza, fid-dawl tar-rieżami imminenti tal-Ftehim ta' Cotonou, li jiġu 

rispettati b'mod strett il-limiti ta' żmien għall-proġetti fuq skala kontinentali previsti fil-

Programm Pan-Afrikan li huwa maħsub biex isaħħaħ is-sħubija strateġika bejn l-UE u l-

Afrika; 

11. Jappella għall-preżentazzjoni tal-abbozz tal-miżuri implimentattivi kollha mill-anqas 

20 jum minn qabel, u jistieden lill-Kummissjoni temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-

Kumitat tad-DCI sabiex testendi dan il-limitu ta' żmien ta' 20 jum għall-preżentazzjoni, 

u b'hekk tiffaċilita s-setgħat ta' skrutinju tal-Parlament;  

12. Jappella, bl-istess mod, għal mekkaniżmi ta' skrutinju parlamentari msaħħa għall-

istrumenti ta' finanzjament estern kollha, kif ukoll għal vetturi għall-implimentazzjoni 

tagħhom, bħall-fondi fiduċjarji, li jippermettu lill-Parlament jinvolvi ruħu b'mod ġenwin 

fi programmazzjoni ta' fondi u fl-eżami tal-implimentazzjoni tagħhom;  

13. Jirrikjedi t-trasparenza, l-obbligu ta' rendikont, l-iskrutinju, l-addizzjonalità tal-iżvilupp, 

ir-rispett tal-prinċipji tal-effikaċja tal-iżvilupp/l-għajnuna u s-salvagwardji ambjentali, 

soċjali u tad-drittijiet tal-bniedem b'saħħithom meta tintuża l-għajnuna għall-iżvilupp 

biex b'hekk jinħoloq effett ta' lieva għall-investiment mis-settur privat; 

14. Jitlob li l-fondi fiduċjarji, li ma jagħmlux parti mill-iskrutinju tal-Parlament, jiġu inklużi 

fil-baġit tal-UE; 
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15. Jirrimarka li t-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont għandhom ikunu l-bażi tal-approċċ 

tal-UE lejn l-involviment tas-settur privat fil-qasam tal-iżvilupp, u li huwa kruċjali li jiġi 

żgurat li l-entitajiet privati li jibbenefikaw minn għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp mill-

UE – permezz tat-taħlit jew tal-garanziji – jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem, l-

istandards soċjali u tax-xogħol u l-ambjent; 

16. Jenfasizza li l-allokazzjonijiet tal-għajnuna fil-livell tal-pajjiż m'għandhomx ikunu 

dipendenti fuq patti dwar il-migrazzjoni mal-UE, u m'għandu jkun hemm l-ebda 

devjazzjoni ta' finanzjament minn pajjiżi u reġjuni fqar għall-pajjiżi ta' oriġini jew ta' 

tranżitu tal-migranti lejn l-Ewropa għall-uniku fatt li dawn jinsabu fuq ir-rotta 

migratorja. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

Ir-rapport ta' implimentazzjoni tal-Kumitat AFET Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' 

finanzjament estern tal-UE: rieżami ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-

2020 ikopri ħames strumenti ta' finanzjament estern (EFIs) tal-UE li jaqgħu taħt il-

kompetenza1 tal-Kumitat AFET, kif ukoll ir-Regolament dwar Regoli ta' Implimentazzjoni 

Komuni (CIR) li jistabbilixxi dispożizzjonijiet orizzontali għall-implimentazzjoni ta' dawn il-

ħames strumenti u tas-sitt strument, l-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, li jaqa' taħt 

il-kompetenza tal-Kumitat DEVE.  

 

Ir-rieżami ta' nofs it-terminu tad-DCI kif ukoll l-arkitettura tiegħu ta' wara l-2020 qed jiġu 

ttrattati f'rapport ta' implimentazzjoni separat immexxi mill-Kumitat DEVE2 u jinsabu barra 

mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-abbozz ta' opinjoni.  

 

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Komuni ta' Implimentazzjoni li 

jikkonċernaw is-sitt strumenti kollha ta' finanzjament estern jew speċifikament id-DCI, il-

Kumitat għall-Iżvilupp qed jabbozza opinjoni skont l-Artikolu 54. L-input f'dan l-abbozz ta' 

opinjoni jikkonċerna esklużivament dawn il-kwistjonijiet li jirriżultaw mir-Regolament dwar 

Regoli ta' Implimentazzjoni Komuni.  

 

 

 

                                                 
1 L-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem; l-Istrument Ewropew ta' Viċinat; l-

Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni; l-Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi; u l-

Istrument ta' Sħubija. 
2 L-implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument għall-Għajnuna Umanitarja u l-

Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
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