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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat
għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

1. Jisħaq fuq l-importanza li l-kwalità tal-ambjent tiġi ppreservata, protetta u mtejba, li t-
tibdil fil-klima, id-degradazzjoni tal-ekosistemi u t-telf tal-bijodiversità jiġu indirizzati, 
u jenfasizza r-rwol tal-Unjoni f'dan kollu; Jirrimarka li l-UE jeħtiġilha twettaq l-impenn 
tagħha li tkun minn ta' quddiem fl-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs) tan-NU, li jipprovdu pjan direzzjonali globali għal soċjetajiet aktar 
sostenibbli, ġusti u prosperi fi ħdan konfini dinjija; ifakkar fl-obbligi tal-UE skont il-
Ftehim ta' Pariġi, u fil-bżonn urġenti għal tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari 
sostenibbli u b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju;

2. Jemmen li n-negozjati dwar ir-riżorsi proprji u l-Qafas Finanzjarju Pluriennali 
(QFP) 2021-2027, anke fil-kuntest tal-Brexit, jipprovdu opportunità biex in-naħa tad-
dħul fil-baġit tal-UE ssir aktar sostenibbli u trasparenti, biex l-UE ssir aktar awtonoma 
u, fl-aħħar mill-aħħar, biex isir użu aħjar tas-setgħa trasformattiva tal-baġit tal-UE; 
jitlob li ssir riforma fundamentali tas-sistema ta' riżorsi proprji, l-eliminazzjoni tar-
ribassi kollha u l-introduzzjoni ta' sorsi ġodda ta' finanzjament li jkunu allinjati bis-sħiħ 
mal-politiki tal-Unjoni dwar, fost l-oħrajn, l-ambjent, is-saħħa u l-klima;

3. Jissottolinja li LIFE huwa l-programm ewlieni li jappoġġja l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-ambjent u l-azzjoni klimatika; jinnota li sehem 
sinifikanti taż-żieda proposta fil-baġit għall-Programm LIFE għall-perjodu 2021-2027 
huwa dirett lejn is-sottoprogramm il-ġdid ta' Tranżizzjoni lejn Enerġija Nadifa; 
jappoġġja l-istabbiliment ta' programm komprensiv għal tranżizzjoni lejn l-użu ta' 
enerġija nadifa, iżda jqis li dan ma għandux ikun għad-danni tal-finanzjament għan-
natura u l-bijodiversità, għall-ekonomija ċirkolari, u għall-adattament għall-klima u l-
mitigazzjoni tagħha; itenni t-talba tiegħu li r-riżorsi finanzjarji għall-Programm LIFE 
jiġu tal-anqas irduppjati għas-somma ta' EUR 6,442 biljun fi prezzijiet kostanti (2018), 
u li jiġu stabbiliti pakketti ddedikati għall-bijodiversità u għall-ġestjoni tan-netwerk 
Natura 2000;

4. Jilqa' ż-żieda proposta fil-baġit allokat għal Orizzont Ewropa u, b'mod partikolari, il-
pakketti ddedikati għar-riċerka u l-innovazzjoni fis-Saħħa (EUR 6,83 biljun), il-Klima, 
l-Enerġija u l-Mobilità (EUR 13,31 biljun), u l-Ikel u r-Riżorsi Naturali 
(EUR 8,87 biljun); itenni, madankollu, is-sejħa tiegħu biex id-9 Programm ta' Qafas jiġi 
ffinanzjat aktar b'baġit ta' tal-anqas EUR 116,895 biljun, filwaqt li s-sehem tar-
raggruppament tal-Klima, l-Enerġija u l-Mobbiltà (15,94 %) u dak tar-raggruppament 
tar-Riżorsi tal-Ikel u Naturali (10,63 %) jinżammu, u dak tar-raggruppament tas-Saħħa 
jiżdied għal tal-anqas 9,7 % fi qbil mat-8 Programm ta' Qafas; jitlob, barra minn hekk, li 
finanzjament sinifikanti jiġi allokat għar-riċerka fundamentali f'dawn l-oqsma;

5. Jilqa' ż-żieda sostanzjali għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa – Enerġija għal 
EUR 7,675 biljun fi prezzijiet kostanti (2018) għall-2021-2027; 

6. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar it-tnaqqis propost fil-finanzjament għall-programm 
tas-saħħa; itenni s-sejħa tiegħu biex il-programm tas-saħħa jerġa' jsir programm 
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awtonomu robust b'aktar finanzjament fil-QFP li jmiss għall-2021-2027, biex 
jimplimenta l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli dwar is-saħħa pubblika, is-sistemi tas-
saħħa u problemi marbuta mal-ambjent, u sabiex tiġi żgurata politika tas-saħħa 
ambizzjuża, li b'mod partikolari tinkludi żieda qawwija fl-isforzi komuni tal-UE fil-
ġlieda kontra l-kanċer, il-prevenzjoni ta' mardiet kroniċi, il-ġlieda kontra r-reżistenza 
għall-antibijotiċi l-iżgurar ta' aċċess aktar faċli għall-kura tas-saħħa transfruntiera;

7. Jiddispjaċih li hemm ir-riskju li l-mira kurrenti tal-infiq relatat mal-klima ma tintlaħaqx, 
u jinnota, f'dan ir-rigward, iż-żieda proposta ta' din il-mira għal tal-anqas 25 % tal-baġit 
tal-UE għall-perjodu 2021-2027; jitlob, madankollu, li l-mira tal-infiq relatat mal-klima 
tkun aktar ambizzjuża, jiġifieri 30 % tal-baġit tal-Unjoni għall-2021-2027, sabiex 
jintlaħqu u jiġu implimentati l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi, kif ukoll biex tirrifletti ż-
żieda fl-importanza u fl-urġenza tal-azzjoni klimatika u l-bżonn li jsiru aktar sforzi 
diplomatiċi dwar il-klima, u jitlob li jiġi żviluppat metodu ta' traċċar affidabbli u 
trasparenti; jitlob, barra minn hekk, miżuri maħsuba biex jiżguraw li l-istruttura u l-
eżekuzzjoni tal-baġit tal-Unjoni ma jmorrux kontra l-ilħiq tal-miri tal-Unjoni rigward il-
klima u l-enerġija;

8. Jinsisti li l-QFP 2021-2027 għandu jeskludi kull appoġġ dirett jew indirett għall-
karburanti fossili:

9. Jinsab imħasseb dwar it-tnaqqis propost ta' 5 % fir-riżorsi finanzjarji għall-aġenziji 
deċentralizzati taħt il-mandat tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel (l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA), iċ-Ċentru 
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), l-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent (EEA), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) u l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (EMA)); jitlob li l-aġenziji deċentralizzati jiġu allokati aktar 
riżorsi finanzjarji u umani, tal-anqas fil-livell tal-perjodu 2014-2020 f'termini reali, fejn 
dan ikun f'loku u abbażi tal-ħtiġijiet individwali tagħhom, b'mod partikolari jekk jiġu 
allokati kompiti ġodda, bħal fil-każ tal-ECHA u l-EEA; jirrileva l-importanza li dawn l-
aġenziji jkollhom finanzjament suffiċjenti biex isaħħu r-regolamentazzjoni bbażata fuq 
ix-xjenza u jtejbu l-fiduċja tal-pubbliku fit-tfassil tal-politiki tal-Unjoni;

10. Itenni li l-missjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) hija li tgħin lill-Unjoni u 
lill-Istati Membri jieħdu deċiżjonijiet informati dwar il-protezzjoni u t-titjib tal-ambjent, 
l-integrazzjoni tal-kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-politiki ekonomiċi u l-mixja lejn is-
sostenibbiltà; jissottolinja li l-Kummissjoni allokat kompiti addizzjonali lill-EEA, 
inklużi, fost l-oħrajn, il-monitoraġġ ta' leġiżlazzjoni ġdida u tal-iżviluppi ta' politika 
dwar l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, l-aġenda tal-ekonomija 
ċirkolari u l-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, u jenfasizza li dan 
għandu jiġi rifless b'mod xieraq mill-pakkett finanzjarju tal-aġenzija, li tal-anqas għandu 
jiġi kkategorizzat bħala stabbli f'termini reali fil-baġit għall-2021-2027;

11. Jilqa' l-proposta għal riżorsa proprja bbażata fuq l-iskart mill-imballaġġ tal-plastik mhux 
riċiklat; jissottolinja li l-effett ta' gwida tiegħu jrid jagħti prijorità lill-prevenzjoni tal-
ġenerazzjoni tal-iskart fi qbil mal-ġerarkija tal-iskart, u jitlob li l-Kummissjoni teżamina 
l-possibbiltajiet li tidderieġi d-dħul tagħha lejn l-ilħiq tal-miri tar-riċiklaġġ tal-iskart tal-
imballaġġ; jitlob li jkun hemm mekkaniżmi effikaċi ta' reġistrazzjoni u kontroll u 
kjarifika tal-metodu ta' kalkolu;
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12. Jitlob li sehem sinifikanti mill-introjtu li qed jikber mill-irkanti tas-sistema tan-negozjar 
tal-emissjonijiet (ETS), mill-fażi 4 (2021) 'il quddiem, jitqies bħala riżorsa proprja tal-
UE u jiġi dirett b'mod gradwali lejn proġetti tal-Unjoni għall-infrastruttura transfruntiera 
tal-elettriku li jkunu allinjati mal-għanijiet tal-Unjoni rigward il-klima u l-enerġija, l-
enerġija rinnovabbli u l-ħżin tal-enerġija, kif ukoll ma' investimenti fl-innovazzjoni 
rivoluzzjonarja b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-industrija; iqis li dan 
għandu jkun eżerċizzju gradwali, sabiex ma jitħalliex li ssir pressjoni fuq il-baġits 
nazzjonali ddedikati għall-politika dwar il-klima u l-enerġija (billi 50 % tal-introjtu 
huwa allokat għal dan il-għan fid-Direttiva dwar l-ETS (id-Direttiva 2003/87/KE));

13. Jitlob, b'mod parallel, li jiġi esplorat mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju fil-
fruntieri, bħala riżorsa proprja ġdida għall-baġit tal-UE, li wkoll ikollu l-effett li jiżgura 
kundizzjonijiet ekwi fil-kummerċ internazzjonali u jnaqqas ir-rilokazzjoni tal-
produzzjoni, filwaqt li jintegra l-kostijiet tat-tibdil fil-klima fil-prezzijiet tal-prodotti 
importati;

14. Jemmen li, fin-nuqqas ta' miżuri internazzjonali armonizzati għat-tassazzjoni tal-
pitrolju, għandha tiddaħħal fis-seħħ fil-livell tal-UE imposta fuq l-avjazzjoni bbażata 
fuq il-kontenut ta' karbonju biex tipprovdi aktar inċentivi għal riċerka, żvilupp u 
investiment f'inġenji tal-ajru u f'karburanti aktar effiċjenti u b'emissjonijiet baxxi tal-
karbonju, u biex jitrażżnu l-emissjonijiet dejjem akbar tal-avjazzjoni filwaqt li tiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u kompetizzjoni aktar ġusta fis-settur tat-trasport;

15. Jinkoraġġixxi l-isforzi li qed isiru biex tiġi stabbilita taxxa fuq it-tranżazzjonijiet 
finanzjarji (TTF) u jemmen li sehem minn TTF komuni għandu jintuża bħala riżorsa 
proprja futura.

16. Jitlob li 25 % tal-baġit tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali (SRSP) jiġu 
ttrasferiti għall-Fondi Strutturali sabiex il-flus ikunu jistgħu jiġu diretti lejn appoġġ 
addizzjonali għal reġjuni li jiddependu fuq il-karbonju li jintlaqtu mit-tranżizzjoni 
strutturali meħtieġa lejn ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju. iqis li 
dawn ir-reġjuni għandu jkollhom aċċess għal dan l-appoġġ addizzjonali għall-objettivi 
PO2 tal-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali u tal-Fond ta' Koeżjoni, sabiex tiġi ffaċilitata 
tranżizzjoni ġusta; jinnota li l-għan huwa li jingħata appoġġ lil dawn ir-reġjuni, 
partikolarment lil dawk li mhumiex diġà kkwalifikati għal appoġġ fil-qafas tal-Fond ta' 
Modernizzazzjoni skont id-Direttiva 2003/87/KE, bil-promozzjoni tar-riallokazzjoni tal-
ħaddiema u t-titjib tal-ħiliet u tal-kompetenzi tagħhom, l-edukazzjoni, l-inizjattivi għat-
tfittxija tal-impjiegi kif ukoll l-iżvilupp ta' impjiegi ġodda, pereżempju permezz ta' start-
ups, bi djalogu u koordinament mill-qrib mas-sħab soċjali;

17. Jissottolinja li n-naħa tal-infiq u dik tad-dħul fil-QFP li jmiss jenħtieġ li jiġu ttrattati 
bħala pakkett uniku, u li l-ebda ftehim ma jista' jintlaħaq mal-Parlament dwar il-QFP 
mingħajr ftehim fuq ir-riżorsi proprji.
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