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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. Jinnota l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 
dwar ir-rapport "Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (QFM) ġdid għal 
Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva" (2010/2211(INI)) tal-Kumitat Speċjali dwar 
l-Isfidi tal-Politika u r-Riżorsi Baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013;

2. Jilqa' d-dokument ta' ħidma dwar "LIFE u lil hinn: Sostenibbiltà permezz tal-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali (QFM) li jmiss 2014-2020, ippreżentat fis-16 ta' April 2012 mir-
Rapporteur Jutta Haug1;

3. Jinnota r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' 
Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir, it-tielet programm multiannwali ta' azzjoni tal-UE fil-
qasam tas-saħħa għall-perjodu 2014-2020 (COM(2011)0709 – C7-0399/2011 –
2011/0339(COD));

4. Jemmen li l-qafas finanzjarju multiannwali (QFM) 2014-2020 għandu jservi biex 
jintlaħqu l-miri '20-20-20' għall-klima u l-enerġija u biex il-mira għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tiżdied għal 30 %;

5. Jemmen li l-QFM għandu jinkludi l-fondi u l-miżuri kollha, speċjalment dawk relatati 
mal-ambjent, mal-protezzjoni ċivili, mal-politika dwar il-klima, u mas-sigurtà tal-ikel, 
billi l-PE huwa favur il-metodu Komunitarju u qed jipprova jiżgura l-valur miżjud 
massimu mir-riżorsi tal-UE;

6. Jemmen li l-QFM għandu jippermetti lill-UE tilħaq il-miri globali tagħha tal-bijodiversità 
u tipprovdi kofinanzjament għall-immaniġġjar tan-netwerk Natura 2000;

7. Jemmen li l-QFM għandu jkun konformi mal-proposta tal-Kummissjoni għat-trasferiment 
ta’ finanzjament għas-sigurtà tal-ikel għall-Intestatura 3 tal-baġit;

8. Jemmen li l-QFM għandu jipprovdi l-mezzi neċessarji għal azzjoni favur l-ambjent u l-
klima, jagħmel użu aħjar mill-istrumenti xierqa, isaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija, jibni 
ekonomija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima, u jtejjeb il-
kompetittività tal-Unjoni b'aktar impjiegi u impjiegi aktar ekoloġiċi, bit-tisħiħ tas-sigurtà 
tal-enerġija u b'benefiċċji għas-saħħa permezz ta' arja aktar nadifa;

Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) 

9. Jitlob bil-qawwa li mill-inqas 0.5 % tal-baġit tal-Unjoni jiġi allokat għall-Programm LIFE, 
minħabba r-reputazzjoni ferm pożittiva tiegħu bħala strument żgħir iżda mmirat tajjeb u 
effettiv, il-valur miżjud Ewropew kbir tiegħu u l-fatt li huwa l-uniku strument li jiffoka 
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esklużivament fuq il-klima u l-isfidi ambjentali; jenfasizza li l-infiq integrat għall-klima u 
l-ambjent permezz tal-Proġetti Integrati LIFE għandu jkunu appoġġat attivament fi ħdan 
il-fondi rilevanti tal-Unjoni; jitlob li LIFE jiġi allokat sehem suffiċjenti sabiex 
jikkontribwixxi għal ġestjoni tajba u kostanti tan-netwerk Natura 2000, filwaqt li jitqies il-
kontribut garantit ta' fondi oħra tal-Unjoni;

10. Jemmen li l-QFM għandu jkun ibbażat fuq dak li għandu jkun approċċ trasversali, bl-għan 
tal-koordinazzjoni ta' miżuri għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima fl-oqsma rilevanti kollha 
tal-operazzjonijiet, inklużi l-politiki esterni, u għaldaqstant, jassenja 30 % tal-ammont 
allokat lil kull politika u attività li ser tkun iffinanzjata taħtu għal miżuri biex jintlaħaq l-
għan tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

11. Jemmen li l-QFM għandu jiżgura finanzjament adegwat tan-netwerk Natura 2000 billi 
jiġu allokati mill-inqas EUR 5.8 biljun fis-sena permezz tal-finanzjament mill-UE u l-
Istati Membri, li għandhom ikunu disponibbli permezz ta' diversi fondi tal-UE (PAK, 
Politika ta' Koeżjoni, LIFE, FEMS, Orizzont 2020), flimkien ma' koerenza u sinerġiji 
aħjar bejn dawn il-fondi permezz ta' Oqfsa ta' Azzjonijiet Ipprijoritizzati fil-livell 
nazzjonali, b'konformità mal-Qafas Strateġiku Komuni;

12. Jemmen li l-QFM għandu jiżgura li l-fondi għall-Klima Globali u l-Bijodiversità jiġu 
kkwantifikati;

13. Jemmen li l-QFM għandu jipprovdi appoġġ għall-beni pubbliċi bħall-preservazzjoni tal-
bijodiversità, l-istabbiltà tal-klima, il-kwalità tal-arja, il-kwalità tal-ilma u l-kwalità tal-
ħamrija, filwaqt li ma jipperikolax l-objettivi tal-politika tal-UE;

14. Jenfasizza li fis-sejħiet għal konċessjoni jew akkwist pubbliku, għandhom jingħataw 
kundizzjonijiet ċari fir-rigward tal-ħarsien tal-ambjent;

15. Jemmen li l-QFM għandu jinkorpora – u jikkwantifika – il-finanzjament internazzjonali 
mbassar għall-klima għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, li, kif miftiehem fin-negozjati tal-
Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), għandu 
jammonta għal USD 100 000 miljun fis-sena sal-2020;

16. Ifakkar fit-talba preċedenti tiegħu li għandha tkun integrata fil-politiki kollha ta' nfiq l-
ambizzjoni tal-Unjoni li tieħu triq sostenibbli għal żvilupp b'livell baxx ta' karbonju; 
jenfasizza li f'każ ta' nuqqas li jiġu mmirati fondi, b'mod deċiż, lejn is-sostenibbiltà fi ħdan 
il-politika ta' koeżjoni, infrastruttura, agrikoltura u riċerka tal-Unjoni, dan iwassal għal 
żieda fittizja tal-flessibbiltà li ssir b'nuqqas ta' ħsieb fit-tul, filwaqt li tnaqqas bil-qawwi l-
flessibbiltà tal-ġenerazzjonijiet futuri; jitlob, għalhekk, għal allokazzjoni intelliġenti fi 
ħdan il-fondi kollha kif issuġġerit fl-opinjonijiet rispettivi tal-ENVI, li twassal għal tal-
inqas 20 % tan-nefqa marbuta mal-klima1;

17. Jemmen bil-qawwa li l-istrateġija Ewropa 2020, flimkien mal-inizjattivi ewlenin tagħha li 
għandhom jissarrfu f'azzjonijiet konkreti, impenji u oqfsa leġiżlattivi, għandha tkun ir-
referenza politika ewlenija għall-QFM li jmiss; huwa konvint li l-politiki interni kollha 

                                               
1 20 % tal-infiq relatat mal-klima ġie propost mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha dwar "Baġit għall-
Ewropa 2020", COM(2011) 500 finali Parti II.
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għandhom jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-miri stabbiliti mill-istrateġija Ewropa 2020; 
għalhekk, iqis ukoll li l-istruttura tal-QFM għandha tirrifletti dawn il-prijoritajiet 
strateġiċi: huwa impenjat li jittrasforma l-Unjoni Ewropea b'impenn imsaħħaħ għal aktar 
sostenibbiltà lejn Ewropa intelliġenti, inklussiva u kompetittiva; huwa konvint li l-
investimenti fil-bijodiversità u f’miżuri tal-ekosistema u fl-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi kif 
ukoll azzjonijiet komplementari fil-livell tal-UE fil-qasam tas-saħħa pubblika se 
jikkontribwixxu għal tkabbir sostenibbli u impjiegi; Jenfasizza l-bżonn li tissaħħaħ l-
integrazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent, is-saħħa pubblika u l-klima u l-
objettivi f’politiki settorjali (bħall-PAK, il-politika ta’ koeżjoni, il-PKS u l-politika tal-
iżvilupp);

18. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu stabbiliti salvagwardji solidi biex jiggarantixxu li l-objettivi ta' 
sostenibbiltà tal-Unjoni ma jkunux imminati billi jkunu ssussidjati jew attivitajiet ta' 
karbonju intens li huma ta' ħsara għall-ambjent jew infrastruttura fit-tul li tagħlaq is-
soċjetajiet tagħna f'mudelli mhux sostenibbli; iqis li huwa indispensabbli, f'dan l-isforz, li 
strumenti ta' salvagwardja konkreti jiġu applikati orizzontalment għall-infiq tal-Unjoni, 
bħal kondizzjonalitajiet ex-ante komprensivi, regoli qawwija tal-kundizzjonalità, 
protezzjoni rigoruża tal-ambjent u l-klima fi programmi u proġetti (SEA, EIA), kif ukoll 
traċċar ta' impatti pożittivi u negattivi għall-klima u l-bijodiversità; jenfasizza li inkella 
jista' jkun hemm ir-riskju li investimenti inkoerenti jnaqqsu l-kosteffiċjenza u li l-valur 
miżjud tal-infiq tal-Unjoni jiġi aċċettat deliberatament;

19. Jemmen bis-sħiħ li l-kriżi tad-dejn attwali m'għandhiex twassal għal investimenti li jqisu 
biss dak li hu fl-immedjat u li jikkompromettu muhx biss il-kapital finanzjarju tal-Unjoni 
iżda anke l-kapital naturali tagħha permezz ta' degradazzjoni ulterjuri tal-bijodiversità u s-
servizzi ekosistemiċi; jitlob minflok li jiġi stabbilit qafas xieraq biex il-kriżi tingħeleb 
permezz ta' investimenti li jħarsu 'l quddiem li jindirizzaw sfidi futuri kbar, bħall-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, it-tibdil fil-klima, u l-ħarsien tal-ekosistema, fejn il-benefiċċji 
potenzjali ekonomiċi u soċjali jkunu sinifikanti;

20. Jitlob li jsiru sforzi biex ikun żgurat li s-sussidji li huma ta' ħsara għall-ambjent jitneħħew 
gradwalment mill-fondi tal-QFM, partikolarment għal attivitajiet b'użu intensiv tal-
karbonju, attivitajiet li jżidu l-intensità tar-riżorsi u l-enerġija, attivitajiet li huma ta' ħsara 
għall-ekosistemi u l-bijodiversità, u s-sussidji tal-fjuwil;

21. Jenfasizza li parti sinifikanti mill-finanzjament ta' Orizzont 2020 għandha tkun allokata 
għall-promozzjoni tar-riċerka fl-oqsma prijoritarji tal-UE tal-azzjoni dwar il-klima, l-
enerġija rinnovabbli, il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-bijodiversità, u l-
ekoinnovazzjoni; ifakkar li l-objettiv speċifiku tal-ekoinnovazzjoni huwa li titrawwem 
industrija Ewropea innovattiva u komunità ta' innovazzjoni, li kapaċi toħloq prodotti, 
proċessi u servizzi ġodda li jwasslu għal tkabbir sostenibbli kif ukoll benefiċċji 
ambjentali; jenfasizza li l-għan huwa li tiżdied l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, li jitnaqqsu l-
impatti ambjentali, li jkun hemm prevenzjoni ta' tniġġis (tal-ilma) u li jinkiseb użu aktar 
effiċjenti, effikaċi u responsabbli tar-riżorsi naturali;

22. Jemmen li l-QFM għandu jipprovdi appoġġ għall-agrikoltura sostenibbli, il-bijodiversità u 
s-servizzi ekosistemiċi fil-Politika Agrikola Komuni (PAK) kollha billi jalloka nofs il-
fondi totali tal-PAK għall-iżvilupp rurali, iż-żoni rurali u l-komunitajiet tagħhom, li 
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minnhom aktar minn nofs huma ta' benefiċċju ambjentali, billi jiżguraw il-ħarsien tal-
bijodiversità fil-pajsaġġ usa' tal-biedja, itejbu l-konnettività u jimmitigaw u jadattaw għall-
effetti tat-tibdil fil-klima, jistimulaw l-innovazzjoni fl-agrikoltura sostenibbli u fl-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; jilqa' l-proposta ta’ riforma tal-PAK tal-Kummissjoni li 
tipprevedi 'ekoloġizzazzjoni' tal-PAK permezz tal-allokazzjoni ta' 30 % tal-pagamenti tal-
Pilastru I għal pakkett ta' prattiki bażiċi sinifikanti tajbin applikati fil-livell tal-biedja, li 
għandhom jinkludu tinwib u diversifikazzjoni, mergħat permanenti u 'żona b'enfasi 
ekoloġika' u l-appoġġ għal prattiki agronomiċi tajbin;

23. Jemmen bis-sħiħ li l-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) għandha tippromwovi sostenibbiltà 
ambjentali fit-tul billi din hija prerekwiżit għall-istabbiltà ekonomika u soċjali u billi 
tikkontribwixxi għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel; għalhekk, jitlob li l-QFM 
jappoġġa tranżizzjoni għal sajd effiċjenti u sostenibbli li jiżgura, pereżempju, li r-
rendiment massimu sostenibbli jinkiseb sal-2015 u li r-rimi jiġi eliminat;

24. Jemmen li l-fondi maħsuba għas-sikurezza tal-ikel għandhom jinżammu, filwaqt li titqies 
il-ħtieġa li tiġi żgurata l-effiċjenza tal-intervent tal-Unjoni f’każ ta’ epidemiji veterinarji 
jew fitosanitarji; jirrimarka li l-Unjoni taffaċċja regolarment theddid għas-saħħa mhux 
previst, għalhekk mhuwiex ġustifikat tnaqqis tal-parti finanzjarja maħsuba għal dan il-
qasam taħt l-Intestatura 3 tal-baġit tal-Unjoni, kif qed tipproponi l-Kummissjoni.

Politika ta’ Koeżjoni

25. Jemmen li l-QFM għandu jipprovdi appoġġ mill-Fond ta' Koeżjoni għal proġetti fil-qasam 
tal-ambjent, speċjalment il-bijodiversità, l-effiċjenza tar-riżorsi, l-ambjent urban u t-
tniġġis tal-arja;

26. Jemmen li l-QFM għandu jalloka riżorsi tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
għall-effiċjenza enerġetika, l-enerġija rinnovabbli, l-innovazzjoni u l-appoġġ għall-SMEs;

27. Jemmen li l-QFM għandu jalloka riżorsi tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
għall-effiċjenza enerġetika, l-enerġija rinnovabbli, l-ambjent u l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi, l-ekoinnovazzjoni u l-appoġġ għall-SMEs;

28. Jemmen li l-QFM għandu jtejjeb l-evalwazzjonijiet ambjentali tal-infiq tal-Politika ta' 
Koeżjoni permezz ta' kondizzjonalitajiet ex-ante billi dan jikkontribwixxi għall-
prevenzjoni ta' nfiq li huwa ta' ħsara għall-ambjent u għal żieda fil-kwalità tal-programmi 
operattivi;

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

29. Jemmen li, fid-dawl tal-ħajja twila ta' proġetti infrastrutturali ewlenin li jkunu appoġġati 
mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) u minn strumenti finanzjarji inklużi Bonds tal-
Proġetti, huwa prijorità li jiġi żgurat li l-fondi, l-istrumenti u l-proġetti jagħtu kontribut 
sinifikanti, sal-2050, għall-ilħuq tal-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020 u l-miri '20-20-20' 
tal-enerġija u l-klima, kif ukoll il-pjan direzzjonali għal direzzjoni lejn ekonomija b'livell 
baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju; jemmen li proġetti ta' infrastruttura sostnuti mis-CEF u 
l-Bonds tal-Proġetti fl-oqsma tal-enerġija, it-trasport u l-komunikazzjonijiet għandhom
jipprovdu impatt pożittiv sinifikanti fuq l-ambjent, fuq il-klima u fuq is-sigurtà ta' enerġija 
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b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju; jemmen li l-istima, l-evalwazzjoni u r-rappurtar 
ta' proġetti għandhom jeħtieġu kontribut dimostrabbli lejn il-miri tal-politika dwar il-klima 
u l-enerġija tal-UE u r-rispett għall-politiki ambjentali rilevanti kollha (SEA, EIA);

Programm "Saħħa għat-Tkabbir"

30. Jemmen li l-QFM għandu jikkunsidra s-settur tal-kura tas-saħħa (wieħed mill-ikbar setturi 
tal-impjieg fl-UE, li jirrappreżenta 10 % tal-PDG tal-UE u 10 % tal-impjiegi tal-UE, 
b'persentaġġ ogħla mill-medja ta' ħaddiema b'livell terzjarju ta' edukazzjoni) bħala wieħed 
ta' importanza fundamentali f'Ewropa fi kriżi; jenfasizza l-importanza tal-Programm 
"Saħħa għat-Tkabbir" 2014-2020, u jissottolinja li sal-2020 se jkun hemm nuqqas ta' 
miljun ħaddiem fil-qasam tas-saħħa fl-UE, filwaqt li jirrimarka li l-programm għandu 
jgħin biex jipprovdi inċentivi għas-suq tax-xogħol;

31. Jenfasizza l-ħtieġa li jitqiesu l-interessi fit-tul ta' ekonomija stabbli, peress li investimenti 
għal żmien qasir fil-kura tas-saħħa, u fil-kwalità tas-saħħa għaċ-ċittadin tal-UE li qed 
jixjieħu, inaqqsu l-ispejjeż tas-saħħa u tal-kura għal perjodu ta' żmien twil;

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

32. Jemmen li l-QFM għandu jenfasizza l-għadd u l-gravità dejjem jiżdiedu ta' diżastri 
naturali u kkaġunati mill-bniedem, u l-fatt li t-tibdil fil-klima jista' jwassal għal diżastri 
aktar estremi; jemmen li l-Mekanniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili għandu jiffoka 
fuq azzjonijiet fl-Unjoni, u jalloka riżorsi baġitarji xierqa;

33. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex iġġedded l-Istrument Finanzjarju għall-Protezzjoni 
Ċivili (CPI) biex tipprovdi appoġġ finanzjarju għall-attivitajiet li jindirizzaw l-aspetti 
differenti taċ-ċiklu ta' ġestjoni tad-diżastri, jiġifieri rispons aktar korenti u integrat aħjar 
f'każ ta' emerġenzi, tħejjija mtejba biex jiġu trattati diżastri, u azzjonijiet innovattivi għat-
tnaqqis tar-riskju ta' diżastru; jirrimarka li s-CPI għandu jintuża wkoll għall-ħolqien tal-
Kapaċità Ewropea għal Rispons ta' Emerġenza, bil-parteċipazzjoni tal-assi tal-protezzjoni 
ċivili tal-Istati Membri kollha, sabiex tiġi ġġenerata kosteffikaċja mtejba permezz tad-
disponibbiltà koordinata tal-assi tal-protezzjoni ċivili;

34. Jemmen li l-QFM għandu jappoġġa t-tiġdid tal-CPI sabiex jippermetti li jingħata appoġġ 
finanzjarju għal attivitajiet li jagħmlu parti minn aspetti differenti taċ-ċiklu ta’ ġestjoni 
tad-diżastri; jemmen li l-ammont allokat għal dan l-istrument għandu jkun ġestit b’mod 
flessibbli sabiex ikun hemm skop għal żidiet meta ċ-ċirkostanzi jirrikjedu dan;

35. Iqis li l-ħolqien tal-Kapaċità Ewropea għal Rispons ta' Emerġenza se jibni primarjament 
fuq il-kapaċitajiet eżistenti tal-Istati Membri, u b'hekk jevita spejjeż addizzjonali; 
jirrimarka li fil-livell tal-UE, il-ħolqien ta' Ċentru Ewropew għal Rispons ta' Emerġenza, 
b’funzjonijiet imsaħħa ta’ ppjanar u koordinazzjoni, se jkun ta’ benefiċċju għall-UE 
kollha billi jiġġenera ffrankar fil-livell tal-Istati Membri li għandu jkun ogħla mill-kostijiet 
tal-baġit tal-UE, minkejja, naturalment, il-benefiċċji ta’ rispons rapidu u effikaċi għad-
diżastri f’termini tal-ħajjiet salvati li ma jistgħux jitkejlu f’termini purament finanzjarji;

36. Ifakkar li l-objettivi ġenerali dwar tal-kooperazzjoni tal-UE fil-qasam tal-protezzjoni ċivili 
għandhom jiżguraw protezzjoni aħjar għan-nies, l-ambjent, il-proprjetà u l-wirt kulturali 
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f'każ ta' diżastri kbar naturali, teknoloġiċi u kkaġunati mill-bniedem, u li l-kooperazzjoni 
tal-UE fil-qasam tal-protezzjoni ċivili għandha l-għan li:

a) tiffaċilita rispons rapidu u effiċjenti għad-diżastri,
b) tiżgura tħejjija suffiċjenti tal-atturi tal-protezzjoni ċivili għall-emerġenzi, u 
c) tiżviluppa miżuri għall-prevenzjoni tad-diżastri;

Implimentazzjoni u monitoraġġ

37. Jinsisti fuq l-importanza tal-provvista ta' limitu massimu suffiċjenti ta' impenji taħt l-
Intestatura 5 sabiex jiġi żgurat li l-istituzzjonijiet u l-aġenziji jkunu jistgħu jwettqu 
dmirijiethom bl-aktar mod effiċjenti; jenfasizza li l-implimentazzjoni b'suċċess u l-
monitoraġġ tal-programmi u l-politiki multiannwali, għall-benefiċċju kemm taċ-ċittadini 
tal-Unjoni kif ukoll tal-Istati Membri, jeħtieġu persunal bi kwalifiki għolja, multilingwi u 
indipendenti, meħud mill-aktar bażi ġeografika wiesgħa possibbli u li jkun impenjat bis-
sħiħ favur il-valuri tal-proġett Ewropew;

38. Jemmen li l-QFM li jmiss għandu jippermetti d-delimitazzjoni ta' proġetti fuq skala kbira 
bħall-programm għall-Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-Sigurtà (GMES); iqis li l-baġit 
tal-UE għandu jagħti kontribut fit-tul għal dan il-programm sabiex jiġu salvagwardjati l-
ippjanar, il-kontinwità u l-istabbiltà organizzattiva tiegħu; huwa tal-fehma li jekk ikunu 
meħtieġa riżorsi finanzjarji addizzjonali għal dan il-programm fuq skala kbira, dan il-
finanzjament m'għandux jingħata għad-detriment ta' proġetti iżgħar li rnexxew u li huma 
ffinanzjati mill-baġit tal-UE;

39. Jieħu nota tal-ammonti indikattivi għal kull aġenzija deċentralizzata fil-kompetenza tal-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, kif propost mill-
Kummissjoni; mhux konvint li dawn iċ-ċifri jikkorrispondu għall-ħtiġijiet tal-aġenziji biex 
iwettqu l-kompiti mogħtija lilhom, minħabba li dawn jirrappreżentaw iffriżar tal-baġits 
tal-aġenziji; jitlob li jiġu żgurati biżżejjed approprjazzjonijiet għall-aġenziji li jaħdmu fil-
qasam tal-ambjent, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel.
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