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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li l-legalità tal-infiq tal-Unjoni hija prinċipju ewlieni ta' ġestjoni finanzjarja 
tajba; 

2. Jenfasizza li l-ambizzjoni tal-Unjoni li toħloq "sħubija bejn partijiet ugwali" mal-pajjiżi 
sħab tagħha timplika rispett sħiħ tal-"prinċipju ta' sjieda", f'konformità mal-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni dwar l-effikaċja tal-għajnuna; itenni t-tħassib tiegħu rigward 
l-użu ta' fondi ta' żvilupp għal objettivi li m'għandhomx x'jaqsmu mal-iżvilupp u 
jissottolinja li l-finanzjament li ma jissodisfax il-kriterji tal-għajnuna uffiċjali għall-
iżvilupp irid jiġi minn strumenti oħra u mhux mill-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp (DCI); b'mod partikolari, iħeġġeġ lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha biex 
iżommu lura milli jimponu kundizzjonalitajiet ta' għajnuna rigward ir-riformi tal-
migrazzjoni u tal-kummerċ, li jmorru kontra l-prinċipji tal-effikaċja tal-iżvilupp; jisħaq 
fuq l-importanza li jiġi żgurat ir-rispett tal-istandards fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem 
f'kull kooperazzjoni taħt id-DCI u jinsisti li biex jiġi miġġieled b'suċċess il-faqar fit-tul, 
l-Unjoni jeħtiġilha tindirizza l-kawżi fundamentali tal-faqar u tippromwovi 
opportunitajiet ġusti;

3. Jiddispjaċih li, minkejja l-impenn tal-Unjoni favur is-sostenibbiltà u l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti, ir-Rapport Speċjali Nru 7/2019 tal-
Qorti tal-Awdituri juri li l-Kummissjoni ma tirrapportax dwar, jew ma timmonitorjax, 
kif il-baġit u l-politiki tal-Unjoni jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli u għall-
kisba tal-SDGs; jinnota li l-Kummissjoni reċentement ippubblikat dokument ta' 
riflessjoni li jispjega x-xenarji għal Ewropa sostenibbli; jiddispjaċih, madankollu, li dan 
id-dokument ma jinkludix analiżi tal-lakuni ta' x'jeħtieġ li tagħmel aktar l-Unjoni 
f'termini ta' baġit, ta' politika u ta' leġiżlazzjoni, u lanqas ma jippreżenta l-kontribut tal-
programmi ta' nfiq tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-SDGs;

4. Jilqa' l-fatt li, sal-2018, 20,3 % tal-kooperazzjoni internazzjonali ffinanzjata mill-Unjoni 
u l-għajnuna għall-iżvilupp kellhom l-għan li jiġġieldu t-tibdil fil-klima; ifakkar fil-
pożizzjoni tiegħu li, madankollu, fil-futur dan il-finanzjament għandu jkun aktar mid-
doppju, sabiex mill-inqas 45 % tal-finanzjament mill-Istrument ta' Viċinat, ta' 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) 2021-2027 
propost jiġi allokat għall-objettivi klimatiċi u ambjentali; jitlob, f'dan il-kuntest, aċċess 
aħjar għall-enerġija rinnovabbli u appoġġ għall-investiment f'teknoloġiji ambjentali, kif 
ukoll kondiviżjoni tal-għarfien, l-iżvilupp ta' ktajjen ta' provvista sostenibbli u l-iżvilupp 
ulterjuri tal-ekonomija ċirkolari, sħubijiet internazzjonali għall-użu sostenibbli tal-art, 
tal-foresti, tal-ilma u tar-riżorsi, u investiment fil-protezzjoni ċivili u s-sistemi ta' 
twissija bikrija;

5. Jilqa' b'sodisfazzjon l-użu tal-appoġġ baġitarju b'mod ġenerali biex jgħin lill-pajjiżi fil-
fażi tal-iżvilupp fl-isforzi ta' riforma tagħhom u biex jiksbu l-SDGs; iħeġġeġ, 
madankollu, lill-Kummissjoni tivvaluta b'mod aktar ċar il-kontribut tal-appoġġ baġitarju 
tal-Unjoni għall-kisba tal-SDGs, b'mod partikolari fir-rigward tal-SDG 10 
(Inugwaljanza Mnaqqsa), u biex ittejjeb il-mekkaniżmi ta' kontroll li jikkonċernaw l-



PE643.137v02-00 4/6 AD\1197019MT.docx

MT

imġiba tal-istati riċevituri fl-oqsma tal-korruzzjoni, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, 
l-istat tad-dritt u d-demokrazija; ifakkar li l-mobilizzazzjoni tar-riżorsi domestiċi hija 
element ċentrali għall-finanzjament sostenibbli tal-iżvilupp u waħda mill-ħames sfidi 
ewlenin għall-iżvilupp li għandhom jiġu indirizzati mill-appoġġ baġitarju; jistieden lill-
Kummissjoni tadotta politika ta' kummerċ u ta' investiment li tkun konsistenti ma' dan l-
għan, li tinvolvi, fost oħrajn, il-kunsiderazzjoni tat-tħassib tal-pajjiżi l-anqas żviluppati 
dwar il-ftehimiet ta' sħubija ekonomika rigward l-erożjoni tad-dħul marbut mat-tneħħija 
tad-dazji doganali u l-iżgurar ta' distribuzzjoni ġusta ta' drittijiet ta' tassazzjoni waqt in-
negozjar ta' trattati dwar it-taxxa u l-investiment ma' pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, b'mod 
partikolari fir-rigward tar-ridistribuzzjoni tad-dħul mit-taxxa minn riżorsi naturali;

6. Jitlob li jkun hemm aktar obbligu ta' rendikont u effiċjenza fl-infiq għall-iżvilupp tal-
Unjoni, peress li l-eżiti tal-iżvilupp għandhom mhux biss jiġu definiti iżda wkoll jiġu 
skrutinizzati u mmonitorjati f'termini ta' riżultati tanġibbli u impatti tal-iżvilupp.

7. Iħeġġeġ lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha biex iżommu lura milli jappoġġaw 
prattiki li jiffaċilitaw l-evitar tat-taxxa minn korporazzjonijiet u individwi 
transnazzjonali, fl-insegwiment tal-objettiv tiegħu li joħloq ambjent li jiffavorixxi n-
negozju għal investituri privati f'pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fil-mandat tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli; barra minn hekk, jenfasizza r-riskju ta' dejn 
marbut mal-użu miżjud tat-taħlit mill-Unjoni, b'mod partikolari fl-Afrika Sub-Saħarjana 
u l-pajjiżi tal-Karibew bi dħul limitat biex iħallsu d-dejn tagħhom; jistieden lill-Unjoni u 
lill-Istati Membri tagħha biex jindirizzaw b'mod effettiv u konsistenti l-evażjoni tat-
taxxa, il-prattiki aggressivi tal-evitar tat-taxxa u l-kompetizzjoni fiskali dannuża b'mod 
effettiv u konsistenti, f'konformità mal-prinċipju tal-Koerenza tal-Politiki għall-
Iżvilupp;

8. Jilqa' l-impenji meħuda mill-Kummissarju għas-Sħubijiet Internazzjonali, inklużi l-
impenji li jinvolvu lill-Parlament Ewropew fl-iskrutinju tal-fondi fiduċjarji tal-Unjoni, 
biex tittejjeb it-trasparenza fir-rigward tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp kollha tal-
Unjoni u l-użu ta' fondi għal dan, u biex tiġi żgurata koerenza bejn id-diversi politiki tal-
Unjoni.
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