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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. Jikkunsidra r-rati tal-implimentazzjoni ġenerali tal-intestaturi baġitarji għall-ambjent, is-
saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel bħala sodisfaċenti;

2. Jenfasizza li r-rata ġenerali ta' 94,6% fl-esekuzzjoni tal-baġit fil-qasam tal-ambjent, is-
saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel, tirrapreżenta riżultat sodisfaċenti meta wieħed 
jikkunsidra li l-2007 kienet l-ewwel sena tal-qafas finanzjarju l-ġdid 2007-2013 u kienet 
ikkaratterizzata bl-adozzjoni u d-dħul fis-seħħ ta' programmi ġodda fil-Qasam tal-Politika 
Ambjentali;

3. Jenfasizza, b'mod partikolari, li l-implimentazzjoni tal-Programm LIFE + laħqet rata ta' 
implimentazzjoni ta' aktar minn 98,87% f'approprjazzjonijiet imwiegħda;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa aktar għajnuna għall-applikanti fil-kuntest ta' 
programmi pluriennali, speċjalment billi tipprovdi taħriġ speċifiku għall-applikanti u linji 
gwida li faċli li jinfthemu;

5. Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi biex is-sejħiet għall-offerti jkunu ffukati aħjar u biex tingħata 
aktar għajnuna lill-applikanti, b'mod speċjali fil-programmi dwar is-Saħħa Pubblika, 
sabiex tiġi evitata s-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għall-proġett li b'mod ċar ma 
jkunux eliġibbli għall-finanzjament jew ikunu ta' kwalità fqira, iżda jinnota li hemm bżonn 
ta' aktar xogħol biex ikun hemm sitwazzjoni sodisfaċenti; 

6. Jinnota li l-konformità mad-dispożizzjonijiet amministrattivi u finanzjarji tar-Regolament 
Finanzjarju m'għandix twassal għal dewmien mhux bżonnjuż bien jingħataw l-għotjiet jew 
biex jintgħażlu l-proġetti li se jiġu ffinanzjati u jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli bl-
isforzi tagħha biex ittejjeb il-proċeduri amministrattivi li għandhom impatt fuq l-
implimentazzjoni ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' ħlas;

7. Fuq il-bażi tad-dejta disponibbli, huwa tal-opinjoni li l-Kummissjoni tista' tingħata 
kwittanza fir-rigward tan-nefqa fl-oqsma tal-politika ambjentali, is-saħħa pubblika u s-
sikurezza tal-ikel għall-2007.
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din l-opinjoni teżamina l-esekuzzjoni tal-baġit fl-oqsma tal-ambjent, is-saħħa pubblika u l-
politika tas-sikurezza tal-ikel għas-sena finanzjarja 2007.

L-Ambjent

Is-sena 2007 kienet l-ewwel sena tal-qafas finanzjarju l-ġdid (2007-2013) u kienet 
ikkaratterizzata bl-adozzjoni u bid-dħul fis-seħħ ta' programmi ġodda fil-Qasam tal-Politika 
Ambjentali bħal ma huma: LIFE +, adottat fid-9 ta' Ġunju 2007 u l-Istrument Finanzjarju tal-
Protezzjoni Ċivili, adottat fil-5 ta' Marzu 2007.  Il-livell ġenerali tal-esekuzzjoni tal-baġit 
kienet sodisfaċenti b'94,6%. 
L-implimentazzjoni tal-Programm LIFE + tista' tiġi kkunsidrata bħala sodisfaċenti ħafna fir-
rigward tal-approprjazzjonijiet ta' impenn, minkejja l-adozzjoni tard tal-bażi legali (23 ta' 
Mejju 2007), u laħqet rata ta' implimentazzjoni ta' 98,87% tal-baġit operazzjonali tal-LIFE +.
Il-bażi legali l-ġdida għall-Protezzjoni Ċivili adottata fil-5 ta' Marzu 2007, tespandi l-iskop ta' 
dan l-istrument u issa tkopri l-protezzjoni, primarjament tan-nies, imma wkoll tal-ambjent u l-
propjetà, inkluż il-wirt kulturali, fil-każ ta' diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem, 
atti ta' terroriżmu u inċidenti teknoloġiċi, radjoloġiċi u ambjentali. 
Il-livell ta' finanzjament taħt il-bażi legali preċedenti kien ta' EUR 7,01 M fl-2006. L-
istrument finanzjarju l-ġdid adottat fl-2007 kellu ammont ta' approprjazzjonijiet disponibbli ta' 
EUR 20,8 M (linji tal-baġit 07.04.01 u 19.06.05).
Għar-rispons ta' Diżastru ġie mħolli ammont ta' EUR 7,225 M fid-deċiżjoni tal-finanzjament 
għal azzjonijiet ġodda iżda r-rata finali ta' implimentazzjoni hija fil-fatt vera baxxa, inqas 
minn 1%,  kemm għall-adozzjoni tard tal-bażi legali kif ukoll għall-fatt li l-użu attwali tal-
fondi huwa relatat direttament mal-okkorrenza tad-diżastri, kundizzjoni li hija diffiċli ħafna li 
wieħed ibassar. Madankollu l-implimentazzjoni tal-istrument tal-protezzjoni Ċivili jista' 
b'mod ġenerali jkun ikkunsidrat bħala sodisfaċenti.

Il-programmi l-ġodda jirrappreżentaw bidla radikali flistrumenti tat-twettiq tan-nefqa fil-
qasam tal-Ambjent, l-aktar minħabba l-integrazzjoni ta' numru ta' strumenti u inizjattivi 
preċedenti fil-programm il-ġdid LIFE +, it-tisħiħ tal-Protezzjoni Ċivili (+ it-Tniġġiż tal-
Baħar) permezz tal-"Istrument Finanzjarju tal-Protezzjoni Ċivili", (li jkopri wkoll l-għajnuna 
għall-interventi tal-protezzjoni ċivili f'Pajjiżi Terzi) kif ukoll għat-trasferiment tal-biċċa l-
kbira tal-attivitajiet esterni għall-istrument immaniġġati mill-grupp tal-familja RELEX, li 
jħallu biss taħt il-ġestjoni diretta tad-DĠ ENV pakkett żgħir ad hoc għall-ħlas tas-sħubija fil-
Ftehimiet Ambjentali Multilaterali.

Ir-rata ġenerali ta' implimentazzjoni ta' 80,04% tal-approprjazzjonijiet ta' ħlas fil-qasam tal-
ambjent intlaħqet, li hija ftit aktar baxxa mill-livell li ntlaħaq fl-2006. Iżda din iż-żieda fil-
persentaġġ ta' 84,57% hija meta wieħed jikkunsidra l-livell ta' ħlasijiet ta' approprjazzjonijiet 
mhux separati.

Is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Il-livell tal-implimentazzjoni tal-krediti tal-ħlas taħt il-programm tas-Saħħa Pubblika fl-2007 
laħaq id-89%, li jħalli nuqqas ta' esekuzzjoni ta' EUR 6.7 M, dan huwa parzjalment relatat ma' 
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stima eċċessiva  tal-ammonti tal-ħlasijiet meta sar l-abbozz tal-baġit għall-2007, fil-bidu tal-
2006 u parzjalment minħabba fatturi relatati b'mod dirett mal-benefiċjarji.

Ir-rati ta' implimentazzjoni tal-ħlasijiet għall-linji tal-baġit għas-saħħa Pubblika huma aktar 
baxxi mir-rati ta' implimentazzjoni għall-impenji iżda dan fil-parti l-kbira huwa minħabba l-
fatt li l-benefiċjarji mhux dejjem setgħu jużaw il-baġit kollu li ġie mogħti lilhom. Fl-2007, 
sal-15 ta' Ottubru, it-tnaqqis li sar fl-ammonti tal-għotjiet, fuq talba tal-benefiċjarji, ammonta 
għal EUR 1.3 M.

Ir-rati ta' implimentazzjoni għall approprjazzjonijet ta' impenn għall-fondi tat-tabakk huma 
sodisfaċenti ħafna (kważi 100%). Il-krediti taħt din il-linja huma "krediti mhux separati",  li 
f'termini ta' preżentazzjoni jistgħu jagħtu l-perċezzjoni żgwidata ta' nuqqas ta' esekuzzjoni. 
Pero' din il-linja ma tippreżentax Nuqqas ta' esekuzzjoni .

Fir-rigward tas-sikurezza tal-Ikel, is-saħħa u l-benesseri tal-Annimali u s-saħħa tal-Pjanti, il-
livell ta' esekuzzjoni tal-linja tal-baġit dwar il-qerda tal-mard tal-Annimali huwa pjuttost għoli 
u jirrappreżenta 97.4% tal-ammont.
Il-livell tal-esekuzzjoni tal-krediti tal-impenn għall-miżuri għas-sikurezza tal-ikel huwa 
kkaratterizzat minn rata ta' implimentazzjoni sporadika baxxa, minħabba fil-każ tal-fondi ta' 
Emerġenza, għall-fatt li din hija linja speċifika b'livell għoli ta' nuqqas ta' previżjoni. Numru 
limitat ta' mard li jitfaċċa f'daqqa fl-UE jiddetermina, f'dan il-każ, purzjon żgħir riżqan tal-
krediti użati. F'każijiet oħra, bħal dawk tal-kontroll tal-Għalf u l-ikel, ir-rata baxxa ta' 
implimentazzjoni hija minħabba stima aktar għolja tal-ħlasijiet jew, bħal fil-każijiet tas-
sikurezza tal-Ikel u l-għalf, minħabba stima aktar għolja tas-sessjonijiet tat-taħriġ, tal-
bżonnijiet u tal-ispejjeż.
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