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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, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li 21,0 % tal-impenji totali fl-abbozz ta' baġit għall-2020 (AB 2020) huma 
marbuta mal-klima; jiddispjaċih li x-xejra baġitarja tal-Unjoni se twassal għal 19,7 % 
biss għall-perjodu tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) attwali; jenfasizza li jenħtieġ li 
jsir kull sforz biex jiġi żgurat li l-mira globali tal-baġit tal-UE tintlaħaq sa tmiem l-
2020; itenni l-appell tiegħu biex ikun hemm integrazzjoni tal-klima aktar ambizzjuża 
fil-perjodu tal-QFP li jmiss u biex jiġi allinjat mal-ftehim ta' Pariġi;

2. Jinnota li 8,3 % tal-impenji totali huma marbuta mar-restawr tal-bijodiversità; jitlob li 
jiġu allokati riżorsi suffiċjenti u traċċabbli għall-protezzjoni fit-tul tal-bijodiversità fl-
Unjoni kollha;

3. Jirrimarka li jenħtieġ li jiġu allokati biżżejjed riżorsi fil-baġit biex jiġi implimentat il-
Patt Ekoloġiku Ewropew (European Green Deal) futur;

4. Jinnota ż-żieda ta' EUR 21,5 miljun f'impenji għal LIFE (+3,9 %); jiddispjaċih li LIFE 
jirrappreżenta biss 0,3 % tal-AB 2020;

5. Jieħu nota tal-ammont ta' EUR 69,7 miljun proposti f'impenji (+2,0 %) u ta' EUR 64,2 
miljun f'pagamenti (+4,7 %) għas-saħħa; jiddispjaċih li dan l-ammont huwa biss 0,04 % 
tal-AB 2020 u 1,9 % tal-Intestatura 3 (f'impenji);

6. Jieħu nota tal-ammont ta' EUR 280,0 miljun proposti f'impenji (-3,3 %) u ta' EUR 244,7 
miljun f'pagamenti (2,3 %) għall-ikel u l-għalf; jiddispjaċih li dan l-ammont huwa biss 
0,17 % tal-AB 2020 u 7,5 % tal-Intestatura 3 (f'impenji);

7. Jieħu nota tal-ammont ta' EUR 156,2 miljun proposti f'impenji (+4,4 %) u ta' EUR 77,0 
miljun f'pagamenti (-5,7 %) għall-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, li 
huwa l-pedament tas-solidarjetà tal-Unjoni;

8. Jinnota li l-postijiet permanenti u temporanji awtorizzati skont l-AB 2020 baqgħu l-
istess meta mqabbla mal-baġit tal-2019 għaċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-
Kontroll tal-Mard (ECDC), għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA), filwaqt li 
kien hemm żieda f'dawk il-postijiet fl-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) 
(+34, wara reviżjoni tal-liġi dwar l-ikel ġenerali), u fl-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent 
(EEA) (+1) u l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (+2); jenfasizza li, 
fejn xieraq, iridu jiġu allokati aktar riżorsi umani u finanzjarji lil dawk l-aġenziji sabiex 
jissodisfaw il-mandat tagħhom u jwettqu l-kompiti tagħhom, u sabiex jiġi promoss 
approċċ ibbażat fuq ix-xjenza fl-Unjoni; jenfasizza li koordinazzjoni aħjar bejn l-
aġenziji tottimizza l-ħidma tagħhom, kif ukoll l-użu ta' fondi pubbliċi;

9. Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta malajr kemm jista' jkun proġetti pilota u 
azzjonijiet preparatorji (PP-AP);
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10. Ifakkar li l-PP-AP għandhom jirċievu finanzjament adegwat matul iċ-ċiklu tal-ħajja 
tagħhom, sabiex ikunu jistgħu jiksbu l-potenzjal sħiħ tagħhom.


