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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-
Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
li se jadotta:

1. Jinnota li l-Artikolu 9 C(6) tat-Trattat ta’ Lisbona (it-Trattat il-ġdid) jistipula li “l-Kunsill 
ta' l-Affarijiet Barranin għandu jelabora l-azzjoni esterna ta' l-Unjoni skond il-linji gwida 
strateġiċi stabbiliti mill-Kunsill Ewropew, u jassigura li l-azzjoni ta' l-Unjoni tkun 
konsistenti” u li l-Artikolu 9 E(4) jistipula li l-Viċi-President tal-Kummissjoni / ir-
Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà “għandu 
jassigura l-koerenza ta' l-azzjoni esterna ta' l-Unjoni”;

2. Jilqa’ bi pjaċir il-fatt li l-Artikolu 10a(2) tat-Trattat il-ġdid, f’Kapitolu V, Titolu I, isemmi 
b’mod espliċitu fost l-objettivi ta’ l-azzjonijiet esterni ta’ l-Unjoni “l-iżvilupp sostenibbli 
fuq il-pjan ekonomiku, soċjali u ambjentali tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, bl-għan 
primarju li jinqered il-faqar” u l-għajnuna “lill-popolazzjonijiet, il-pajjiżi u r-reġjuni li 
jiffaċċjaw diżastri naturali jew ikkaġunati mill-bniedem”;

3. Jilqa’ bi pjaċir il-fatt li fit-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea (TFEU), Il-
Ħames Parti (L-Azzjoni Esterna ta’ l-Unjoni), Titolu III (Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi 
u l-għajnuna umanitarja), il-kooperazzjoni għall-iżvilupp hija trattata bħala qasam ta’ 
politika awtonomu, bl-istess kundizzjonijiet ta’ oqsma oħra;

4. Jilqa' wkoll b'sodisfazzjoni il-fatt li t-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea 
(Artikolu 188 J) jirrikonoxxi l-għajnuna umanitarja bħala politika li hi kompletament 
parti mill-Unjoni, peress li din ta' l-aħħar hija l-ewwel donatriċi fid-dinja ta' għajnuna 
umanitarja; jirrimarka li dan ir-rikonoxximent wassal biex, fit-18 ta' Diċembru 2007, it-
tliet istituzzjonijiet adottaw kunsens Ewropew dwar l-għajnuna umanitarja wara 
riflessjoni konġunta fertili ħafna;

5. Jilqa’ bi pjaċir il-fatt li t-TFEU (Artikolu 188 D) jagħraf li “it-tnaqqis u, eventwalment, 
il-qerda tal-faqar” huma l-għan ewlieni tal-politika ta’ żvilupp ta’ l-Unjoni; jinsisti li dan 
l-għan ewlieni għandu jitqiegħed fil-kuntest tal-kisba ta’ l-Għanijiet tal-Millenju għall-
Iżvilupp, bħala konsegwenza ta’ l-impenn tal-komunità internazzjonali fis-Samit tal-
Millenju tan-NU fl-2000;

6. Jilqa' bi pjaċir il-fatt li t-Trattat il-ġdid jinkludi dispożizzjonijiet li jiorbtu għall-ħarsien 
tad-drittijiet tat-tfal fl-objettivi interni u esterni ta' l-Unjoni Ewropea;

7. Jilqa’ bi pjaċir il-fatt li t-TFEU (Artikolu 188 D) jirrikjedi li l-politika ta' l-Unjoni dwar 
kooperazzjoni għall-iżvilupp u dik ta' l-Istati Membri għandhom “jikkumplimentaw u 
jsaħħu lil xulxin”, waqt li l-Istati Membri u l-Unjoni qed jintalbu biex jagħmlu ħilithom 
biex ikun hemm koordinazzjoni msaħħa tad-donaturi u tqassim aħjar tax-xogħol, li 
għandhom jikkontribwixxu biex tiżdied l-effettività ta’ l-għajnuna;

8. Jispera li dan ir-rekwiżit ta’ kumplimentarjetà reċiproka bejn l-Unjoni u l-Istati Membri 
jwassal biex l-irwoli tal-Kummissjoni u ta’ l-Istati Membri jsiru aktar ċari, kif mitlub mir-
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Reviżjoni bejn il-Pari tal-Kumitat ta’ Assistenza għall-Iżvilupp ta’ l-OECD (Organisation 
for Economic Co-operation and Development) ta’ Ġunju 2007, filwaqt li jingħata lok 
għal politika komuni ta’ l-iżvilupp b’saħħitha, li tkun kapaċi tikkoordina aħjar lill-politiki 
ta' l-Istati Membri differenti, u li tevità li jkun hemm rduppjar bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni, biex b’hekk jitjiebu l-effiċjenza meta mqabbla ma' l-ispejjeż u l-effettività 
ta’ l-għajnuna;

9. Jinnota wkoll li skond l-Artikolu 188 D tat-TFEU "l-Unjoni għandha tieħu in 
kunsiderazzjoni l-objettivi ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp fl-implimentazzjoni tal-
politika li x’aktarx tolqot lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw”; jisħaq li sakemm ma tingħatax 
prijorità kbira lill-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp, l-Unjoni ma tkunx tista’ tilħaq 
kemm l-objettivi ta’ żvilupp u kif ukoll il-valuri ta’ l-Unjoni kif iddikjarati fit-Trattat il-
ġdid; jisħaq li r-Reviżjoni ta’ Nofs it-Terminu tal-Politika Agrikola Komuni għall-2008 
għandha twassal għal passi konkreti u deċiżivi sabiex tintlaħaq koerenza sħiħa ma' l-
objettivi tal-politika ta’ l-UE għall-iżvilupp , bħall-eliminazzjoni gradata rapida tas-
sussidji kollha li jgħawġu l-kummerċ;

10. Jinsisti li, sabiex tkun assigurata Koerenza Politika għall-Iżvilupp, hemm bżonn kontinwu 
ta’ Direttorat Ġenerali speċifiku għall-Iżvilupp fil-livell amministrattiv, responsabbli 
għall-istabbiliment ta' politiki, għal pariri politiċi u għall-immaniġġjar tal-politika għall-
kooperazzjoni għall-iżvilupp ta' l-UE u, fil-livell politiku, Kummissarju speċifikament 
responsabbli għall-politika ta’ l-UE għall-iżvilupp fil-pajjiżi kollha li qed jiżviluppaw u li 
jkun f’pożizzjoni li jippromwovi l-interessi tal-politika ta’ l-UE għall-iżvilupp fi ħdan il-
Kulleġġ tal-Kummissarji u b'relazzjoni mal-Kunsill;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkoreġi l-inkonsistenzi eżistenti fl-istruttura u l-
kompetenzi tad-Direttorati Ġenerali tagħha, kemm f'dak li għandu x'jaqsam ma' politiki u 
baġit; jitlob li d-Direttorat Ġenerali għall-Iżvilupp isir responsabbli għall-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp kollha ta' l-UE, inkluża l-kooperazzjoni mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u li 
m'humiex fl-ACP, u għall-integrazzjoni ta' EuropeAid fid-Direttorat Ġenerali għall-
Iżvilupp;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex, ladarba parti kbira tar-relazzjonijiet esterni 
attwali u futuri ta' l-UE jduru madwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, jiżguraw li l-
esperti dwar l-iżvilupp mid-Direttorat Ġenerali għall-Iżvilupp u l-ministeri ta' l-Istati 
Membri jiġu rrapreżentati b'mod xieraq kemm fil-proċess tat-tfassil tas-servizz għal 
azzjoni esterna u fis-servizz innifsu;

13. Jilqa’ l-estensjoni tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja (kodeċiżjoni), u jisħaq li dan 
għandu jfisser li l-Parlament se jgawdi minn dritt reali u effettiv ta’ skrutinju demokratiku 
fuq l-aspetti kollha tal-politika ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp ta' l-Unjoni;

14. Jisħaq li l-Parlament irid jistruttura u jorganizza lilu nnifsu bl-aktar mod effiċjenti 
possibli sabiex ikun jista’ jagħmel skrutinju effettiv ta’ l-implimentazzjoni tal-liġijiet li 
jġibu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet tat-Trattat il-ġdid;

15. Jiddispjaċih li kemm il-Kunsill kif ukoll il-Kummissjoni fil-passat sabuha bi tqila jagħrfu 
d-drittijiet ta’ skrutinju sħiħ tal-Parlament; jilqa’ bi pjaċir it-titjib riċenti li sar mill-
ftehima interistituzzjonali dwar il-kumitoloġija bħala l-ewwel pass f’din id-direzzjoni;
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16. Jitlob, f’dan ir-rigward, biex l-oqsma li għalihom tapplika l-proċedura regolatorja bi 
skrutinju jiġu estiżi;

17. Jilqa’ t-tħassir mit-Trattat il-ġdid ta’ l-Artikolu 179(3) li jistabilixxi l-Komunità Ewropea, 
li jeskludi l-Fond Ewropew għall- Iżvilupp (EDF) mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dak it-
Trattat, u jinnota li dan jiftaħ it-triq biex l-EDF jkun inkluż fil-baġit ta’ l-Unjoni mingħajr 
il-ħtieġa li dak it-Trattat ikun rivedut; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex 
jinkludu l-EDF fil-baġit ta’ l-Unjoni fir-Reviżjoni ta’ Nofs it-Terminu ta’ l-2008/2009, 
inklużjoni li se ttejjeb il-leġitimità demokratika ta’ parti importanti tal-politika ta’ l-
Unjoni għall-iżvilupp u tal-baġit tagħha.
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