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Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Iżvilupp
Il-President

21.4.2020

Is-Sur Johan Van Overtveldt
President,
Kumitat għall-Baġits,
BRUSSELL.

Suġġett: Opinjoni dwar il-Linji gwida għall-Baġit 2021, Taqsima III (2019/2213(BUD))

Għażiż Sur President,

Skont il-proċedura inkwistjoni, il-Kumitat għall-Iżvilupp ingħata l-istruzzjoni li jippreżenta 
opinjoni lill-Kumitat tiegħek. Bi proċedura bil-miktub, il-kumitat iddeċieda li jibgħat l-opinjoni 
fil-forma ta' ittra.

Il-Kumitat għall-Iżvilupp eżamina l-kwistjoni matul il-laqgħa tiegħu tal-21 ta' April 2020. 
Waqt il-laqgħa, huwa ddeċieda li jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 
responsabbli, jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu.

Dejjem tiegħek,

Tomas Tobé
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SUĠĠERIMENTI

1. Iħeġġeġ lill-Kunsill jiffinalizza l-mandati għal negozjati tiegħu dwar il-qafas finanzjarju 
pluriennali (QFP) il-ġdid u l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' 
Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI);

2. Jisħaq li l-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari dwar l-NDICI ġiet adottata fl-
4 ta' Marzu 2019, u li l-mandat tiegħu dwar l-NDICI ġie rrikonfermat fit-
8 ta' Ottubru 2019; ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament li jalloka 45 % tal-baġit ġenerali 
tal-NDICI għal objettivi klimatiċi, il-ġestjoni u l-protezzjoni ambjentali, il-bijodiversità 
u l-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni,  kif ukoll biex jiġu indirizzati l-kawżi 
fundamentali tal-migrazzjoni u l-ispostament sfurzat, filwaqt li jqiegħed enfasi qawwija 
fuq il-promozzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-
drittijiet tan-nisa, it-tfal, ir-rifuġjati, il-persuni spostati, il-persuni LGBTI, il-persuni 
b'diżabilità, il-popli indiġeni, u l-minoranzi etniċi u reliġjużi;

3. Jindika li t-titjib tal-koeżjoni bejn l-Istati Membri, l-approfondiment tas-solidarjetà mas-
sħab tagħna u l-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030, se jkunu l-objettivi ewlenin tagħna 
għall-eżerċizzju baġitarju li jmiss;

4. Itenni li l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jeħtiġilhom jonoraw l-impenji kollettivi 
tagħhom, b'mod partikolari fir-rigward tal-objettiv ta' 0,7 % ODA/DNG, tal-Għanijiet 
ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u tal-Ftehim ta' Pariġi[1], kif ukoll il-miri għas-saħħa, l-
edukazzjoni u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

5. Jitlob l-implimentazzjoni tal-prinċipju tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp (PCD) 
imnaqqax fl-Artikolu 208 tat-TFUE u l-identifikazzjoni ċara tar-responsabbiltajiet tal-
korpi individwali tal-UE fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-impenji tal-PCD;

6. Ifakkar li l-Unjoni jeħtiġilha tkun lesta tikkumbatti l-COVID-19 globalment billi 
tappoġġja l-pajjiżi sħab tagħha; jisħaq li l-fondi tal-UE jeħtiġilhom jintużaw b'mod li 
juri solidarjetà internazzjonali ma' dawk l-iktar vulnerabbli fid-dinja; jemmen li l-UE 
trid żżid l-appoġġ tagħha għad-WHO u l-UNHCR; jitlob l-appoġġ tal-UE għas-sistemi 

[1]B''enfasi speċjali fuq l-Artikolu 100 tar-Riżoluzzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew (EGD) (Testi 
adottati P9_TA(2020)0005): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_MT.pdf 
"100. Jilqa' l-kunċett tal-prinċipju "tagħmel ebda ħsara" u l-impenn tal-Kummissjoni li tiżgura li l-azzjonijiet 
kollha tal-UE għandhom jgħinu lill-UE tikseb futur sostenibbli u tranżizzjoni ġusta, inkluż l-użu ta' għodod tal-
ibbaġitjar ekoloġiku, u biex taġġorna l-linji gwida ta' regolamentazzjoni aħjar skont il-ħtieġa; jinsisti fuq approċċ 
koerenti għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi, il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika u l-
Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, kemm fil-politiki interni kif ukoll f'dawk esterni; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tassisti lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni sħiħa u korretta tal-leġiżlazzjoni ambjentali u 
klimatika kurrenti u imminenti fl-Istati Membri u tiżgura li jkun hemm konsegwenzi f'każijiet ta' nuqqas ta' 
konformità."
Kif ukoll l-Artikolu 54 tar-Riżoluzzjoni COP25 (Testi adottati P9_TA(2019)0079): 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_MT.pdf 
"54. Jenfasizza li l-baġit tal-UE għandu jkun konsistenti mal-impenji internazzjonali tagħha dwar l-iżvilupp 
sostenibbli u l-miri fuq perjodu medju u fit-tul relatati mal-klima u lenerġija u li l-baġit m'għandux ikun 
kontroproduttiv għal dawn il-miri jew jostakola l-implimentazzjoni tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni, 
għaldaqstant, biex tiżgura li l-investimenti tal-UE jirrispettaw il-klima u l-bijodiversità, u biex, fejn applikabbli, 
tressaq regoli armonizzati u vinkolanti; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 
li jmiss ikun għalkollox konformi mal-Ftehim ta' Pariġi u li l-ebda nefqa m'għandha tmur kontra dan."
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fraġli tas-saħħa fl-Afrika, fl-Amerika Latina u fl-Asja;

7. Jistieden lill-UE trawwem il-kooperazzjoni u l-kuntatti multilaterali biex tikseb 
soluzzjonijiet internazzjonali koordinati għall-kriżi tal-COVID-19; jemmen li l-UE u l-
Istati Membri jeħtiġilhom jappellaw lil organizzazzjonijiet finanzjarji multilaterali biex 
jissospendu temporanjament jew saħansitra jikkunsidraw il-kanċellazzjoni parzjali tal-
ħlas lura tad-dejn istituzzjonali sabiex l-infurzar tad-dejn ikun jista' jiġi allinjat mal-
prijorità ewlenija tagħhom, jiġifieri l-ġlieda kontra l-COVID-19; iqis li, meta ħafna 
pajjiżi fl-Afrika, l-Amerika Latina u l-Asja qegħdin jiffaċċjaw diffikultajiet serji biex 
jipprovdu trattament bażiku tas-saħħa għal ammont enormi tal-popolazzjoni f'nofs kriżi 
tas-saħħa, l-UE u l-komunità internazzjonali jeħtiġilhom itaffu l-piżijiet kollha fuq il-
kapaċità tal-pajjiżi sħab li jlaħħqu mal-pandemija.


