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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Huwa sodisfatt bl-implimentazzjoni ġenerali mill-Kummissjoni tal-intestaturi baġitarji 

għall-ambjent, l-azzjoni klimatika, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel fl-2015;  

2. Hu sodisfatt bil-ħidma mwettqa mill-ħames aġenziji deċentralizzati li jaqgħu fl-oqsma ta' 

responsabilità tiegħu u li jwettqu kompiti tekniċi, xjentifiċi jew maniġerjali li jgħinu lill-

istituzzjonijiet tal-Unjoni jfasslu u jimplimentaw politiki fil-qasam tal-ambjent, il-klima, 

is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel, kif ukoll bil-mod kif ġew implimentati l-baġits ta' 

dawk l-aġenziji;  

3. Fir-rigward tar-rata globali ta' żball tat-taqsima "Żvilupp rurali, is-sajd, l-ambjent u l-

klima", fil-kapitolu dwar l-ambjent, jinnota tnaqqis żgħir fir-rata ta' żball fir-rapport tal-

Qorti tal-Awdituri (ECA) għall-2015, b'5.3 % meta mqabbla ma' 6 % fis-sena preċedenti;  

Ambjent u Azzjoni Klimatika 

4. Jissottolinja l-fatt li kienu disponibbli EUR 369 251 846  għad-DĠ ENV 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn, li minnhom ġew implimentati 99,83 %; jinnota li, fir-

rigward tal-approprjazzjonijiet ta' pagament, il-fatt li ntużaw 99,36 % mill-ammont 

disponibbli ta' EUR 332 260 333 hu sodisfaċenti; jinnota, barra minn hekk, li n-nefqa 

amministrattiva ta' LIFE+ hija implimentata fuq żewġ eżerċizzji baġitarji (permezz ta' 

riporti awtomatiċi), u li jekk din in-nefqa amministrattiva ma titqiesx, ir-rata ta' 

implimentazzjoni tal-pagamenti tilħaq 99,72 %; 

5. Huwa sodisfatt bl-implimentazzjoni ġenerali tal-baġit operattiv ta' LIFE+, li ammontat 

għal 99,95 % f'approprjazzjonijiet ta' impenn u 98,93 % f'approprjazzjonijiet ta' pagament 

fl-2015; jinnota li fl-2015, EUR 225,9 miljun ġew impenjati għal għotjiet ta' azzjoni, 

EUR 40 miljun intużaw għal strumenti finanzjarji ġestiti mill-Bank Ewropew tal-

Investiment u EUR 59,2 miljun intużaw għal miżuri maħsuba biex jappoġġaw ir-rwol tal-

Kummissjoni li tibda u tissorvelja l-iżvilupp tal-politika u tal-leġiżlazzjoni; jinnota li 

EUR 10,2 miljun intużaw għall-appoġġ amministrattiv għall-programm LIFE u għall-

appoġġ lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME);  

6. Jieħu nota tal-fatt li d-DĠ CLIMA żied ir-rata ta' implimentazzjoni tiegħu għal 99,9 % ta' 

EUR 108 747 880 f'approprjazzjonijiet ta' impenn u 91,77% ta' EUR 47 479 530 

f'approprjazzjonijiet ta' pagament, u li jekk din in-nefqa amministrattiva ma titqiesx, ir-

rata ta' implimentazzjoni tal-pagamenti tilħaq 96,88 %; 

7. Jenfasizza li ġie allokat ammont ta' EUR 4 400 000 bħala kontribuzzjonijiet għal 

konvenzjonijiet, protokolli u ftehimiet internazzjonali li l-Unjoni hi firmatarja tagħhom, 

jew li l-Unjoni tkun involuta f'ħidma preparatorja relatata magħhom; iqis li huwa 

importanti, f'dan il-kuntest, li r-rwol tal-Parlament Ewropew ikun rifless b'mod xieraq; 

8. Iħeġġeġ lill-awtorità baġitarja biex fil-futur tiffoka fuq proġetti pilota (PP) u azzjonijiet 

preparatorji (AP) b'valur miżjud reali għall-Unjoni; jirrikonoxxi li l-għaxar PP u l-ħames 
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AP li flimkien jammontaw għal EUR 1 400 000 f'approprjazzjonijiet ta' impenn u 

EUR 5 599 888 f'approprjazzjonijiet ta' pagament ġew implimentati; 

Saħħa pubblika  

9. Jirrikonoxxi li evalwazzjoni tat-tieni Programm ta' Saħħa (2008-2013) ġiet ffinalizzata fl-

2015; jieħu nota li t-tielet Programm tas-Saħħa ġie msaħħaħ fl-2015 biex jappoġġa u 

jħeġġeġ l-iskambju ta' informazzjoni u prattiki tajba fl-Istati Membri li jinsabu taħt 

pressjoni migratorja partikolari, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-

preparazzjoni tad-DĠ SANTE tar-reġistri tas-saħħa personali għall-evalwazzjoni tas-

saħħa tal-migranti li għanda tintuża f'"Hotspots" u fl-ispazji ta' akkoljenza u għal baġit 

addizzjonali għal proġetti marbuta mas-saħħa tal-migranti; 

10. Jinnota li l-livell ta' implimentazzjoni fil-programm ta' Saħħa Pubblika 2014-2020 huwa 

tajjeb ħafna, b'99.9 %, u li l-approprjazzjonijiet ta' pagamenti disponibbli ġew 

implimentati b'mod sħiħ; 

11. Jinnota li fl-2015 id-DĠ SANTE kellu r-responsabilità li jimplimenta EUR 237 251 659 li 

jikkorrispondu għal linji baġitarji fil-qasam tas-saħħa pubblika, li minnhom 97,4 % ġew 

impenjati b'mod sodisfaċenti; jieħu nota wkoll li l-livell ta' implimentazzjoni tal-

pagamenti huwa ta' 97.2 %; jenfasizza, madankollu, li l-krediti kollha taħt id-dominju tas-

Saħħa ġew implimentati għalkollox, ħlief għaċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-

Kontroll tal-Mard (ECDC), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) u l-

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA); madankollu jenfasizza li s-

sottoimplimentazzjoni ta' dawk l-approprjazzjonijiet ta' impenn tikkorrispondi għall-eżitu 

tal-2014; 

12 Jirrikonoxxi li l-kontijiet tal-Aġenziji wrew bilanċ tal-baġit b'eżitu pożittiv ta' 

EUR 3 083 926 (ECDC), EUR 1 089 066 (EFSA) u EUR 1 949 934 (EMA) u li dan l-

ammont kien irreġistrat bħala krediti ta' dħul assenjat fl-2015 li jrid jiġi implimentat fl-

2016; għalhekk, b'kunsiderazzjoni ta' tali osservazzjoni, jirrikonoxxi li r-rata ta' 

implimentazzjoni hi wkoll b'100 % għal dawk it-tliet aġenziji;  

13. Fir-rigward tal-approprjazzjonijiet ta' pagamenti, jinnota li matul il-proċedura ta' 

Trasferiment Globali f'Settembru 2015, EUR 8,1 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagamenti 

ġew irritornati fil-qasam tas-Saħħa; 

Sikurezza tal-ikel, saħħa u benesseri tal-annimali u saħħa tal-pjanti 

14. Jirrikonoxxi, li, fir-rigward tal-approprjazzjonijiet tal-impenn għas-sikurezza tal-ikel u l-

għalf, għas-saħħa tal-annimali, għall-benessri tal-annimali u għas-saħħa tal-pjanti, matul 

il-proċedura ta' Trasferiment Globali, EUR 12,9 miljun ġew irritornati mill-Baġit tal-Ikel 

u tal-Għalf, li huwa ta' EUR 2,4 miljun mis-Saħħa tal-Pjanti u EUR 10,5 miljun mill-Fond 

ta' Emerġenza; jinnota li l-approprjazzjonijiet tal-impenn disponibbli li fadal ġew 

implimentati b'mod sħiħ; 

15. Jinnota li l-ebda proġetti pilota ma ġew ivvutati fl-2015; jirrikonoxxi li, fir-rigward tal-PA 

fuq postijiet ta' kontroll fir-rigward tat-trasport tal-annimali, pagament ta' bilanċ ta' 

EUR 0,4 miljun sar fl-2015; 

16. Hu tal-opinjoni, abbażi tad-data disponibbli u r-rapport ta' implimentazzjoni, li l-kwittanza 
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tista' tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tan-nefqa fl-oqsma tal-politika ambjentali u 

klimatika, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel għas-sena finanzjarja 2015. 


