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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar it-titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u l-effiċjenza tal-għajnuna
(2019/2184(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra s-Summit tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli tal-25-
27 ta' Settembru 2015 u d-dokument ta' eżitu adottat mill-Assemblea Ġenerali tan-NU 
fil-25 ta' Settembru 2015, bit-titolu "Transforming our world the 2030 Agenda for 
Sustainable Development" (Nittrasformaw id-dinja tagħna: l-Aġenda 2030 għall-
Iżvilupp Sostenibbli), u b'mod partikolari l-Għan nru 17 tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs) stabbiliti fih, li jimpenja lill-Istati Membri tan-NU favur it-tisħiħ 
tal-mezzi ta' implimentazzjoni tal-aġenda u l-għoti ta' ħajja ġdida lis-sħubija globali 
għall-iżvilupp sostenibbli1,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Pariġi dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna li ġiet 
adottata waqt it-Tieni Forum ta' Livell Għoli dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna fl-2005, l-
Aġenda ta' Azzjoni ta' Akkra li ġiet adottata waqt it-Tielet Forum ta' Livell Għoli dwar 
l-Effikaċja tal-Għajnuna fl-2008 f'Akkra (fil-Ghana), u l-eżitu tar-Raba' Forum ta' Livell 
Għoli dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna li sar f'Busan (fir-Repubblika tal-Korea) 
f'Diċembru 2011, li nieda s-Sħubija Globali għal Kooperazzjoni Effettiva għall-Iżvilupp 
(GPEDC),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Eżitu ta' Nairobi tat-Tieni Laqgħa ta' Livell Għoli tal-
GPEDC, li saret f'Nairobi f'Novembru u Diċembru tal-20162,

– wara li kkunsidra l-Laqgħa ta' Livell Għoli tal-GPEDC tat-13-14 ta' Lulju 2019, li saret 
fil-marġini tal-Forum Politiku ta' Livell Għoli tan-NU dwar l-Iżvilupp Sostenibbli fi 
New York,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-2019 tas-Sħubija Globali dwar Kooperazzjoni Effettiva 
għall-Iżvilupp, bit-titolu "Making Development Co-operation More Effective" 
(Nagħmlu l-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp Aktar Effettiva)3,

– wara li kkunsidra l-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa, id-dokument ta' eżitu adottat 
waqt it-Tielet Konferenza Internazzjonali dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp, li saret 
f'Addis Ababa, fl-Etjopja, mit-13 sas-16 ta' Lulju 2015, u approvat mill-Assemblea 
Ġenerali tan-NU fir-riżoluzzjoni 69/313 tas-27 ta' Lulju 2015,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), li jiddefinixxi t-tnaqqis u l-qerda tal-faqar bħala l-objettiv prinċipali tal-politika 

1 Riżoluzzjoni tan-NU adottata mill-Assemblea Ġenerali fil-25 ta' Settembru 2015: 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf 
2 Dokument ta' Eżitu ta' Nairobi tal-Laqgħa ta' Livell Għoli tal-GPEDC tal-2016: 
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf 
3 Rapport ta' Progress tas-Sħubija Globali, 17 ta' Ġunju 2019: http://effectivecooperation.org/blogs-news-
resources/resource-library/ 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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tal-UE dwar l-iżvilupp u jirrikjedi li l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha jikkonformaw 
mal-impenji li jkunu għamlu fil-kuntest tan-NU u ta' organizzazzjonijiet kompetenti 
oħra u jqisu l-objettivi tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp fil-politiki li jimplimentaw li 
x'aktarx jolqtu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw,

– wara li kkunsidra l-Kunsens Ewropew ġdid għall-Iżvilupp tat-30 ta' Ġunju 20174,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tas-
26 ta' Marzu 2015 bit-titolu “Tnedija tal-Qafas tar-Riżultati tal-UE fl-Iżvilupp u l-
Kooperazzjoni Internazzjonali" (SWD(2015)0080), u l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-
26 ta' Mejju 2015 dwar il-Qafas tar-Riżultati,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2016 dwar it-tisħiħ tal-
ipprogrammar konġunt,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-16 ta' Mejju 2019 dwar ir-Rapport 
Annwali tal-2019 għall-Kunsill Ewropew dwar il-miri tal-UE ta' għajnuna għall-
iżvilupp5,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli ta' Persuni Għorrief ta' 
Ottubru 2019 dwar l-arkitettura finanzjarja Ewropea għall-iżvilupp bit-titolu "Europe in 
the World – the future of European financial architecture for development" (L-Ewropa 
fid-Dinja – il-futur tal-arkitettura finanzjarja Ewropea għall-iżvilupp)6,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-2019 tat-Task Force Interaġenzjali tan-NU dwar il-
Finanzjament għall-Iżvilupp dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp Sostenibbli7,

– wara li kkunsidra l-istrateġija globali għall-politika estera u ta' sigurtà tal-UE, 
ippreżentata mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà f'Ġunju 2016, bit-titolu "Viżjoni 
Kondiviża, Azzjoni Komuni: Ewropa Aktar b'Saħħitha",

– wara li kkunsidra l-Pjan Strateġiku tal-Kummissjoni għall-2016-2020 dwar il-
Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Internazzjonali,

– wara li kkunsidra l-istudju ta' Lulju 2019 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-effikaċja, 
bit-titolu "Effectiveness to Impact" (Effikaċja għall-Impatt)8,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-OECD dwar l-Evalwazzjonijiet bejn il-Pari tal-
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp tal-10 ta' Diċembru 2018 dwar l-Unjoni Ewropea,

4 ĠU C 210, 30.6.2017, p. 1. 
5 Rapport Annwali tal-2019 dwar il-miri tal-UE ta' għajnuna għall-iżvilupp: 
https://www.consilium.europa.eu/media/39336/annual-report-2019-on-development-aid-targets.pdf 
6 Rapport tal-Kunsill tal-2019 dwar l-arkitettura finanzjarja Ewropea għall-iżvilupp: 
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf 
7 Rapport tal-2019 dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp Sostenibbli: 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf 
8 Benfield u Como għal AECOM International Development Europe (2019), studju dwar l-applikazzjoni tal-
prinċipji tal-effikaċja, ikkummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea (Proġett Nru 2018/403300/1): 
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/39336/annual-report-2019-on-development-aid-targets.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf
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– wara li kkunsidra l-Istrateġija Konġunta Afrika-UE, adottata fit-tieni Summit UE-Afrika 
f'Lisbona f'Diċembru 2007,

– wara li kkunsidra l-ħames Summit Unjoni Afrikana-UE tad-29-30 ta' Novembru 2017, u 
d-dikjarazzjoni tas-summit "Ninvestu fiż-Żgħażagħ għal Tkabbir Inklużiv Aċċellerat u 
Żvilupp Sostenibbli"9,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Alleanza Afrika-Ewropa 
ġdida għal Investiment u Impjiegi Sostenibbli (COM(2018)0643),

– wara li kkunsidra r-rapport finali tat-Task Force tal-Kummissjoni għall-Afrika Rurali ta' 
Marzu 2019 bit-titolu "Aġenda Afrika-Ewropa għat-Trasformazzjoni Rurali"10,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Mejju 2008 dwar is-segwitu tad-
Dikjarazzjoni ta' Pariġi tal-2005 dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna11,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2011 dwar il-futur tal-appoġġ 
baġitarju tal-UE lil pajjiżi li qed jiżviluppaw12,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar ir-4 Forum ta' Livell 
Għoli dwar l-Effikaċja tal-Għajnuna13,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Mejju 2015 dwar il-Finanzjament 
għall-Iżvilupp14,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' April 2016 dwar is-settur privat u l-
iżvilupp15,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar ir-Rapport tal-UE tal-
2015 dwar il-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp16,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2016 dwar il-Fond 
Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika: l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp u l-għajnuna 
umanitarja17,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2016 dwar it-titjib tal-
effikaċja tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp18,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2017 dwar ir-reviżjoni tal-Kunsens 

9 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf 
10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-
tfra_mar2019_en.pdf
11 ĠU C 279E, 19.11.2009, p. 100.
12 ĠU C 33E, 5.2.2013, p. 38.
13 ĠU C 131E, 8.5.2013, p. 80.
14 ĠU C 353, 27.9.2016, p. 2.
15 ĠU C 58, 15.2.2018, p. 209.
16 ĠU C 86, 6.3.2018, p. 2.
17 ĠU C 204, 13.6.2018, p. 68.
18 ĠU C 224, 27.6.2018, p. 36.

https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf
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Ewropew għall-Iżvilupp19,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2017 dwar l-Istrateġija UE-
Afrika – spinta għall-iżvilupp20,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2018 dwar l-implimentazzjoni 
tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp21,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Ġunju 2018 dwar in-negozjati li jmiss 
għal Ftehim ta' Sħubija ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u l-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-
Karibew u tal-Paċifiku22,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar ir-rapport strateġiku 
annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli23,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tas-27 ta' Marzu 2019 dwar il-
proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-
Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonali24,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A9-0000/2020),

A. billi l-ambjent globali qed isir aktar kumpless u inċert, b'żieda fil-kunflitt u r-rivalità 
ġeopolitika u diżastri naturali aktar frekwenti u severi, l-aktar fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, li jaffettwaw lil dawk l-aktar vulnerabbli; billi dan jenfasizza l-ħtieġa għal 
multilateraliżmu msaħħaħ u sforzi kontinwi biex jiżdiedu l-effikaċja u l-impatt tal-
għajnuna Ewropea;

B. billi l-popolazzjoni tad-dinja qed tikber aktar malajr mill-introjtu nazzjonali gross 
(ING), b'mod partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana, fejn il-popolazzjoni hija mistennija li 
tirdoppja fit-30 sena li ġejjin; billi minkejja tkabbir ekonomiku qawwi, dan se jżid in-
numru ta' nies li jgħixu fil-faqar u l-qgħad, filwaqt li jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġu 
appoġġjati b'mod effettiv il-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-isforzi tagħhom biex jilħqu l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs);

C. billi l-UE, bħala l-ikbar donatur fid-dinja ta' għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA), li 
kienet tammonta għal EUR 74.4 biljun fl-2018 u li tirrappreżenta kważi 57 % tal-ODA 
kollha madwar id-dinja, hija impenjata li tippromwovi kooperazzjoni effettiva għall-
iżvilupp immirata lejn it-tmiem ta' kull forma ta' faqar u inugwaljanza, u li tappoġġja 
lis-sħab tagħha fl-iżvilupp fit-twettiq tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli;

19 ĠU C 252, 18.7.2018, p. 62.
20 ĠU C 356, 4.10.2018, p. 66.
21 ĠU C 390, 18.11.2019, p. 33.
22 ĠU C 28, 27.1.2020, p. 101.
23 Testi adottati, P8_TA(2019)0220.
24 Testi adottati P8_TA(2019)0298.
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D. billi l-prinċipji tas-sjieda u tal-allinjament, il-fokus fuq ir-riżultati, is-sħubijiet inklużivi, 
it-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont, għandhom jirfdu l-forom kollha ta' 
kooperazzjoni għall-iżvilupp;

E. billi għalkemm l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri għandhom ħażna kbira ta' data 
u għarfien espert fil-qasam tal-iżvilupp, din tibqa' mhux kondiviża biżżejjed; billi 
għandha ssir aktar aċċessibbli u għandha tintuża fit-tfassil tal-politika;

F. billi d-data dwar l-għajnuna aċċessibbli u affidabbli ssaħħaħ it-trasparenza tal-flussi tal-
għajnuna u tgħin lis-sħab kollha fl-iżvilupp fil-proċessi tal-ippjanar u tal-koordinazzjoni 
tagħhom; billi l-istandards internazzjonali kif promossi mill-Inizjattiva dwar it-
Trasparenza tal-Għajnuna Internazzjonali (IATI) jagħmlu din id-data komparabbli;

G. billi hemm riskju reali li l-benefiċċji tal-għajnuna għall-iżvilupp u tal-investiment dirett 
barrani jistgħu jinqabdu mill-elit politiku u ekonomiku fil-pajjiżi sħab; billi dan 
jenfasizza l-ħtieġa għal kooperazzjoni għall-iżvilupp li jkollha l-għan li twassal għal 
bidliet trasformattivi fl-ekonomiji politiċi, b'mod partikolari relatati mal-governanza, id-
distribuzzjoni tal-poter, l-esklużjoni soċjali u l-aċċess għar-riżorsi, kif ukoll l-
interazzjoni mal-ekonomija globali;

1. Jenfasizza li l-effikaċja tfisser it-twassil ta' aktar impatt u impatt aħjar, li jinkisbu l-
SDGs u li ħadd ma jibqa' lura; jemmen li meta l-appoġġ tal-UE jkun allinjat mal-isforzi 
stess tal-pajjiżi sħab u jitwassal permezz tal-istituzzjonijiet u s-sistemi tagħhom 
b'appoġġ għall-prijoritajiet maqbula permezz ta' proċessi ta' politika inklużivi u ekwi, l-
impatt ikun ikbar, aktar mgħaġġel u aktar sostenibbli;

2. Jenfasizza l-fehma tiegħu li l-UE, bħala l-ikbar donatur fid-dinja, għandha tuża s-sett ta' 
għodod b'saħħtu tagħha ta' strumenti u modalitajiet ta' għajnuna b'mod koordinat u tieħu 
t-tmexxija fl-użu tal-prinċipji tal-effikaċja tal-għajnuna u l-effiċjenza tal-għajnuna, 
sabiex jinkiseb impatt reali u jintlaħqu l-SDGs fil-pajjiżi sħab tagħha; jissottolinja wkoll 
il-ħtieġa li jiġu implimentati l-objettivi ta' politika fil-Kunsens Ewropew il-ġdid dwar l-
Iżvilupp b'mod aktar strateġiku u mmirat f'kull pajjiż imsieħeb, billi jiġu rinforzati u 
kkomplementati l-għanijiet u l-valuri tal-politika barranija tal-UE;

3. Jenfasizza li l-prinċipji tas-Sħubija Globali dwar Kooperazzjoni Effettiva għall-Iżvilupp 
(GPEDC) huma mibnija fuq lezzjonijiet importanti u dejjiema minn strateġiji u prattiki 
tal-iżvilupp tal-passat, inkluż kemm suċċessi kif ukoll fallimenti, u li dawn il-prinċipji 
jibqgħu espressjonijiet importanti ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni multilaterali li l-
UE hija impenjata li tħares;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika, tal-inqas kull sentejn, rapport dwar il-progress 
tal-istituzzjonijiet tal-UE u tal-Istati Membri dwar it-titjib tal-effikaċja fl-ippjanar u l-
implimentazzjoni tal-kooperazzjoni u l-għajnuna għall-iżvilupp Ewropej imkejla kontra 
sett ta' miri u objettivi ta' politika miftiehma b'mod komuni, b'mod partikolari l-SDGs, u 
inkluż il-progress lejn l-allinjament tal-objettivi ta' politika u l-armonizzazzjoni tal-
proċeduri, b'mod partikolari fir-rigward tal-ipprogrammar konġunt, l-implimentazzjoni 
konġunta u l-oqfsa ta' riżultati konġunti; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta dan ir-
rapport ta' progress lill-Parlament;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex iżidu l-ipprogrammar konġunt bejn l-UE u 
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l-Istati Membri tagħha, bil-għan li jiksbu vuċi Ewropea li biha jimxu 'l quddiem lejn 
objettivi ta' politika definiti b'mod komuni, li għandhom iqisu metodi ta' finanzjament 
innovattivi bħal taħlit u garanziji; jitlob impenji ċari u azzjonabbli lejn implimentazzjoni 
u evalwazzjoni konġunti u għal mekkaniżmi ta' obbligu ta' rendikont kondiviż lejn iċ-
ċittadini;

6. Jenfasizza li fid-dawl tal-implimentazzjoni futura tal-Istrument ta' Viċinat, ta' 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI), l-
ipprogrammar konġunt mill-UE, l-Istati Membri tagħha u s-sħab tal-finanzjament għall-
iżvilupp tal-UE għandu jibni fuq il-prinċipji tal-effikaċja tal-għajnuna; jemmen li l-UE 
għandha tistabbilixxi b'mod kollettiv prijoritajiet strateġiċi u tidentifika l-ħtiġijiet/lakuni 
ta' investiment fil-fażi ta' qabel l-ipprogrammar u wara tħares lejn modi biex tottimizza 
l-firxa tal-modalitajiet fis-sett ta' għodod tal-istituzzjonijiet tal-UE, inkluż għotjiet, 
appoġġ baġitarju u self tal-BEI, kif ukoll bħala finanzjament mill-Istati Membri; 
jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri, kif xieraq, biex jaqsmu l-
evidenza u l-esperjenza dwar it-tipi ta' interventi ta' żvilupp li għandhom tendenza li 
jkollhom suċċess u dawk li fallew, li wrew li huma diffiċli biex jiġu implimentati jew li 
ma pproduċewx l-impatt maħsub;

7. Jenfasizza li l-obbligu ta' rendikont għan-nefqa pubblika kollha, inkluż l-Għajnuna 
Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA), huwa vitali kemm fl-Ewropa kif ukoll fil-pajjiżi sħab; 
jemmen li l-obbligu ta' rendikont jirrikjedi istituzzjonijiet b'saħħithom u li jkollna miri 
ċari u maqbula għall-ODA Ewropea hija essenzjali biex tiżgura appoġġ pubbliku 
kontinwu għall-isforzi ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE; jenfasizza, barra minn 
hekk, li l-obbligu ta' rendikont jirrikjedi proċeduri trasparenti u robusti kif ukoll tħassib 
għall-effiċjenza u l-kisba ta' riżultati li jidhru, evalwazzjoni ex-ante u ex-post bir-reqqa, 
u analiżi kritika tal-fallimenti kif ukoll li nitgħallmu kif nagħtu riżultati effettivi u 
sostenibbli;

8. Jemmen li l-użu ta' approċċi bbażati fuq ir-riżultati huwa kritiku għall-pajjiżi sħab tal-
UE u huwa element fundamentali tal-kapaċità tagħhom li jiksbu l-SDGs għaċ-ċittadini 
tagħhom; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jappoġġjaw u jużaw l-oqfsa 
nazzjonali ta' kejl tar-riżultati tal-pajjiżi sħab u s-sistemi ta' monitoraġġ u ta' statistika 
tagħhom, u biex jinvolvu l-atturi rilevanti kollha: l-awtoritajiet lokali; il-parlamenti 
nazzjonali; is-soċjetà ċivili; u s-settur privat;

9. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jtejbu l-impenn tagħhom għal flussi 
trasparenti ta' data permezz ta' investiment kontinwu fil-viżwalizzazzjoni tad-data, 
rapportar ta' statistika u l-pubblikazzjoni ta' data miftuħa, l-applikazzjoni ta' standards 
internazzjonali bħal IATI (l-Istandard Internazzjonali għall-Inizjattiva għat-Trasparenza 
tal-Għajnuna), u billi jaġġornaw regolarment il-EU Aid Explorer;

10. Jappoġġja approċċ katalitiku, li jibni fuq il-valutazzjonijiet u l-ipprogrammar ta' ħtiġijiet 
deċentralizzati u minn isfel għal fuq, li jkun infurmat permezz ta' analiżi bir-reqqa tas-
sitwazzjoni f'kull pajjiż imsieħeb; jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar u 
triangolari;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex isaħħu l-kooperazzjoni ma' u 
permezz tal-gvernijiet lokali u, sa fejn huwa possibbli, jistinkaw biex jiżguraw li l-
appoġġ baġitarju bħala modalità ta' għajnuna jista' jintuża wkoll fuq livell 
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subnazzjonali, u li mekkaniżmi ta' tqassim mill-ġdid bejn il-livelli differenti ta' gvern u 
bejn ir-reġjuni jiġu żviluppati bil-għan li jitnaqqsu d-disparitajiet u l-inugwaljanzi fil-
pajjiżi, u jiġi żgurat li ħadd ma jibqa' lura;

12. Jirrikonoxxi li r-rwol tas-settur privat – fil-livelli lokali, nazzjonali, bilaterali u 
internazzjonali – huwa kruċjali għall-kisba tal-SDGs, għall-mobilizzazzjoni ta' 
finanzjament addizzjonali għall-iżvilupp u għat-tranżizzjoni lejn żvilupp ekonomiku, 
tkabbir u prosperità; jenfasizza f'dan ir-rigward li jridu jsiru sforzi addizzjonali biex l-
involviment tas-settur privat fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp jiġi allinjat mal-prinċipji 
tal-effikaċja u biex jitjiebu t-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont tal-investiment dirett 
barrani u tal-katini ta' valur mondjali;

13. Jilqa' r-rwol usa' tal-UE biex tingħata spinta lill-investiment privat permezz tal-
iffaċilitar ta' ambjent regolatorju prevedibbli f'pajjiżi sħab, kif ukoll it-taħlit ta' għotjiet 
u self, l-għoti ta' appoġġ baġitarju, garanziji u assistenza teknika, u djalogi ta' politika u 
għotjiet għal proġetti fuq skala iżgħar għall-NGOs;

14. Itenni t-talba tiegħu li l-Kunsill u l-Istati Membri jistabbilixxu skeda ta' żmien ċara biex 
tintlaħaq il-mira li tgħolli l-baġit tal-ODA għal 0.7 % tal-ING u li l-Kummissjoni 
tippreżenta pjan ta' azzjoni konkret li jiddefinixxi kif se jiżdiedu riżorsi addizzjonali 
biex jinkisbu l-SDGs;

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri tal-OECD, lis-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Bank Ewropew tal-Investiment, lill-Bank 
Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp, lill-Grupp tal-Bank Dinji, lill-Unjoni 
Afrikana, lill-Kopresidenti tal-GPEDC, lill-UNDP u lid-DESA tan-NU, lill-OECD, u 
lill-Unjoni Interparlamentari.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kif miftiehem fil-Kunsens Ewropew dwar l-Iżvilupp, l-UE hija impenjata li tappoġġja l-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fil-pajjiżi sħab tagħna għall-iżvilupp 
sal-2030. B'dan ir-rapport, ir-rapporteur jixtieq jisħaq fuq l-urġenza li l-atturi kollha tal-
iżvilupp tal-UE jużaw strateġikament l-għodod eżistenti fuq l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
għajnuna. 

Mhux se jibqa' kollox bħas-soltu. Id-dinja qed issir aktar kumplessa. Ir-rivalità ġeopolitika 
għall-influwenza u r-riżorsi kif ukoll il-kunflitti interni qed jiżdiedu. L-impatt tat-tibdil fil-
klima jaffettwa lil dawk l-aktar vulnerabbli. Il-popolazzjoni tad-dinja qed tikber aktar malajr 
mill-introjtu nazzjonali gross, li jżid in-numru ta' nies li jgħixu fil-faqar u l-qgħad. Sal-2030, 
30 miljun żagħżugħ u żagħżugħa Afrikani huma mistennija jidħlu fis-suq tax-xogħol kull 
sena. Dawn l-isfidi jindikaw l-urġenza li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp ikollha impatt reali u 
tikkontribwixxi għal żvilupp sostenibbli paċifiku bis-sigurtà u l-opportunitajiet tal-għajxien. 

Minkejja l-intenzjonijiet tajbin, l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri għadhom 
prinċipalment iggwidati mill-għanijiet u l-interessi istituzzjonali jew nazzjonali tagħhom. Billi 
nikkoordinaw l-isforzi tagħna b'mod komprensiv u billi nużaw l-għodda tal-effikaċja u tal-
effiċjenza tal-għajnuna li għandna għad-dispożizzjoni tagħna, l-impenn finanzjarju tagħna 
jista' jkollu impatt qawwi u jippermetti lill-pajjiżi sħab tagħna jilħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli.  

L-UE, bħala l-ikbar donatur fid-dinja, kif ukoll l-aktar attur internazzjonali b'saħħtu li 
tippromwovi d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, għandha tkun minn ta' quddiem. Jeħtieġ 
li nimplimentaw l-objettivi ta' politika fil-Kunsens tal-UE dwar l-Iżvilupp b'mod aktar 
strateġiku u mmirat f'kull pajjiż imsieħeb, billi nsaħħu u nikkomplementaw l-għanijiet u l-
valuri tal-politika barranija tal-UE. L-impenji u l-prinċipji dwar l-effikaċja u l-effiċjenza tal-
għajnuna kif ukoll l-impenji internazzjonali lejn il-ħtiġijiet ta' finanzjament huma fis-seħħ. L-
Unjoni għandha sett ta' għodod b'saħħtu ta' strumenti u modalitajiet ta' għajnuna. 

Hemm ħafna opportunitajiet biex l-UE timxi 'l quddiem b'mod aktar komprensiv u 
kkoordinat:

L-ewwel, billi tuża l-eżerċizzju tal-ipprogrammar li għaddej marbut mal-NDICI bħala 
opportunità biex issaħħaħ il-koordinazzjoni. L-ipprogrammar konġunt jeħtieġ li jimxi id f'id 
mal-implimentazzjoni konġunta: l-UE għandha tistabbilixxi b'mod kollettiv prijoritajiet 
strateġiċi u tidentifika l-ħtiġijiet/lakuni ta' investiment fil-fażi ta' qabel l-ipprogrammar u wara 
tħares lejn modi biex tottimizza l-firxa tal-modalitajiet fis-sett ta' għodod tal-istituzzjonijiet 
tal-UE, inkluż għotjiet, appoġġ baġitarju u self tal-BEI, kif ukoll bħala finanzjament minn 
Stati Membri tal-UE. 

It-tieni, billi tkompli ssostni setturi fejn il-proġetti rnexxew u hemm potenzjal għoli għas-
sostenibbiltà fil-ġejjieni. Tuża approċċ ta' katalista: tagħżel setturi fejn pajjiż imsieħeb ikollu 
inċentivi biex ikompli proġett fin-nuqqas ta' finanzjament.
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It-tielet, billi tagħmel użu mil-lezzjonijiet meħuda minn bażi komuni ta' għarfien tal-UE 
b'mod strateġiku u orjentat lejn ir-riżultati meta jiġu ddefiniti setturi prijoritizzati f'pajjiż.  

Ir-raba', billi tanalizza l-valutazzjonijiet ta' proġetti ta' suċċess u li fallew fejn il-possibbiltajiet 
għas-sostenibbiltà huma għoljin. Pereżempju, tagħżel setturi li sal-lum irċevew appoġġ 
baġitarju u fejn il-ħtiġijiet ta' investiment jistgħu jiġu indirizzati permezz ta' kombinazzjoni ta' 
self tal-BEI/istituzzjonijiet finanzjarji u għarfien espert tal-Istat Membru. 

Il-ħames, billi tuża l-għarfien estensiv tal-kwartieri ġenerali/tad-delegazzjonijiet tal-UE u tal-
Istat Membru dwar modalitajiet ta' għajnuna li rnexxew u li ma rnexxewx f'ċerti setturi fuq il-
post. Tkompli tfassal il-modalitajiet ta' għajnuna tal-UE għall-kuntest lokali li jirrifletti l-
ħtiġijiet u l-kapaċità fil-pajjiż. 

Is-sitta, billi tuża l-għodda tal-effikaċja u tal-effiċjenza tal-għajnuna bil-għan li ttejjeb it-
trasparenza mal-pajjiżi sħab tagħna. 

Ma għandniex bżonn nivvintaw ir-rota mill-ġdid. Minħabba l-kobor tad-distakk fil-
finanzjament u l-progress limitat lejn il-kisba tal-SDGs, wasal iż-żmien li nkunu strateġiċi u 
nieħdu vantaġġ sħiħ mill-piż finanzjarju u l-għarfien konġunt tal-istituzzjonijiet kollha tal-UE 
u tal-Istati Membri tal-UE - u li nużaw l-għodda tal-effikaċja u tal-effiċjenza tal-għajnuna 
għad-dispożizzjoni tagħna - biex niksbu impatt u progress reali.


