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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jopponi bil-qawwa t-tnaqqis tal-Kunsill Ewropew għall-Istrument ta' Viċinat, ta' 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) u jiddeplora 
ċ-ċaħda tiegħu ta' EUR 10;5 biljun addizzjonali għall-NDICI u EUR 5 biljun għall-
Għajnuna Umanitarja minn NextGenerationEU għal rispons għall-COVID-19; 
jenfasizza li dan huwa illoġiku u inaċċettabbli fid-dawl tal-pandemija li tolqot b'mod 
partikolari lil dawk l-aktar vulnerabbli u għandha riperkussjonijiet devastanti fuq il-
kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, inklużi dawk dwar il-qerda tal-faqar u t-
tnaqqis tal-inugwaljanza, u fid-dawl tal-kriżijiet umanitarji u l-kriżi klimatika li qed 
taggrava bla heda u li titlob appoġġ aktar b'saħħtu għall-implimentazzjoni globali tal-
Ftehim ta' Pariġi u t-tisħiħ tad-dimensjoni esterna tal-Patt Ekoloġiku Ewropew;

2. Jinsisti fuq il-ħtieġa ta' sett differenzjat ta' linji baġitarji tal-NDICI li jipprovdu 
trasparenza, prevedibilità, akkontabilità u influwenza xierqa tal-Parlament;

3. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li tissaħħaħ il-kooperazzjoni għall-iżvilupp dwar is-saħħa u l-
adattament għat-tibdil fil-klima, kif ukoll dwar in-nutrizzjoni u s-sigurtà tal-ikel, hekk 
kif il-pandemija taggrava x-xejra 'l fuq tal-ġuħ fid-dinja; jafferma li huwa indispensabbli 
li l-ammont  tal-linji baġitarji ddedikati għan-nies, għall-pjaneta, għall-prosperità u 
għas-sħubija jkun ferm ogħla miċ-ċifra tal-linja għall-Isfidi Globali fl-abbozz ta' baġit;

4. Jinnota li ż-żieda fil-kapitolu dwar l-għajnuna umanitarja għadha tħalli distakk enormi 
miċ-ċifra finali fl-2019; jirrimarka li l-ħtiġijiet relatati ma' pandemiji u bżonnijiet oħra 
se jiżdiedu, mhux jonqsu;

5. Jenfasizza l-ħtieġa ta' salvagwardji kontra l-esklużjoni tal-użu intern jew estern tar-
Riżerva ta' Solidarjetà u Għajnuna ta' Emerġenza;

6. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta' sorveljanza parlamentari fuq ir-riżerva għall-isfidi u l-prijoritajiet 
globali u jinsisti li din ir-riżerva tista' teżisti biss fil-baġit annwali bil-kundizzjoni li d-
deċiżjonijiet dwar il-mobilizzazzjoni tal-fondi jittieħdu permezz ta' atti delegati.


