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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Informazzjoni ġenerali

Il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropew hija l-istrument li jistabbilixxi u jawtorizza l-ammont 
totali ta' dħul u nfiq meqjus neċessarju għall-Komunità Ewropea u għall-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika għal kull sena.

Fid-29 ta' April, il-Kummissjoni ppreżentat l-abbozz preliminari tal-baġet (PDB) għall-2010 
b'total ta'  EUR 138.563,547 miljun b'approprijazzjonijiet ta' impenn, korrispondenti għal 
1.18% tal-GNI u plus 1.54% meta mqabbel mal-impenji tal-baġit 2009. Dan iħalli marġini ta' 
EUR 1754.2 miljun fuq il-massimu globali ta' kull sena stabbilit mill-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (MFF 2007 - 2013).

Għall-approprijazzjonijiet, it-total jammonta għal EUR 122322.2 miljum, korrispondenti għal 
1.04% tal-GNI. Dan hu żieda ta' 5.3% ma mqabbel mal-pagament fil-baġit 2009. 

Skont il-Kummissjoni l-ikupru ekonomiku qiegħed fil-qalba tal-infieq tas-sena d-dieħla u l-
proposta jikkanala l-akbar sehem mill-fondi (45%) fil-miżuri tat-tkabbir u l-okkupazzjoni biex 
jgħin iġib lura l-kompetittività fl-Unjoni. Il-fondi għall-programmi ewlenin marbutin mar-
riċerka u l-enerġija se jiżdiedu b'aktar minn 12% u l-fondi għall-politika ta' koeżjoni se jikbru 
wkoll, bl-UE-12 pronti ħalli jirċievu 52% tal-Fondi ta' koeżjoni u strutturali. 
PDB 2010 skont l-intestatura 

APPROPRIJAZZJONI TA' IMPENN 
SKONT L-INTESTATURA  

Biljun € % tal-baġit 
totali

% bidla 
mill-2009*

1. Tkabbir sostenibbli:
               Kompetittività
               Koeżjoni

62.2
12.8
49.4

44.9
9.2

35.6

+3.2
+8.4
+2.0

2. Preżervazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi naturali:
          Pagamenti diretti & infiq marbut mas-suq
          Żvilupp rurali, ambjent, sajd

59.0
43.8
15.2

42.6
31.6
11.0

+5.1
+6.4
+2.1

3. Ċittadinanza, libertà, sigurtà u ġustizzja:
Libertà, Sigurtà u Ġustizzja
Ċittadinanza

1.6
1.0
0.6

1.2
0.7
0.5

+7.6
+13.5

-0.3

4. L-UE bħala attur globali 7.9 5.7 +1.8

5. Nefqa amministrattiva (għall-istituzzjonijiet kollha 
tal-UE)
               li minnhom il-Kummissjoni

7.9
3.6

5.7
2.6

+2.1
+0.9

Impennji totali € 138.6 100.0 +3.8

F'% tal-GNI tal-UE-27 1.18

* Esklużi l-miżuri straordinarji meħudin fl-2009: Pjan ta' Rkupru Ewoprew, Fond ta' Solidarjetà, Faċilità tal-Ikel
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Baġits individwali taħt il-kompetenzi tal-Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sigurtà tal-Ikel

Għall-attivitajiet ambjentali skont it-Titolu 7 "Ambjent," il-PDB 2010 jikkontempla ammont 
globali ta' nfiq operazzjonali ta' EUR 363,963 miljun. Meta jitqiesu l-fondi kkontemplati 
skont it-Titolu 19 06 għall-interventi ta' protezzjoni ċivili f'pajjiżi terzi, il-fondi globali ġestiti 
taħt ir-responsabilità tad-DĠ ENV jammontaw għal EUR 371,96 miljun. It-tnaqqis b'10.6% 
b'paragun mal-baġit ivvutat għall-2009 jista' jiġi spjegat b'żieda sinifikattiva fl-
approprijazzjonijiet ta' impenn ivvutati mill-awtorità baġitarja fl-2009 għall-programm 
LIFE+. 

Għall-attivitajiet skont il-kapitolu 17 03 "Saħħa Pubblika" u Kapitolu 17 04 "L-ikel u s-
sigurtà fl-għalf", huwa mistenni total ta' EUR 405 miljun biex jimplimenta l-miżuri Ewropej 
biex jikkomplementa l-azzjonijiet fuq livell nazzjonali.

LIFE+

Il-programm LIFE+, li daħal fis-seħħ f'Ġunju 2007, fl-2010 se jkun fir-raba' sena tiegħu ta' 
implimentazzjoni u huwa l-uniku strument finanzjarju maħdum esklussivament għall-ambjent, 
u jkopri gamma wiesgħa ta' attivitajiet ġestiti mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri. 

Il-proposta atl- baġit tal-2010 tal-Kummissjoni għall-approprijazzjonijiet timxi għalkollox 
mal-ipprogrammar finanzjarju u tipprevedi baġit operazzjonali (07 03 07) ta' EUR 291,855 
miljun li jirrappreżenta żieda ta' 7.8% meta mqabbel mal-PDB tal-2009. In-nefqa tal-
management amministrattiv (07 01 04 01) turi tnaqqis ta' 12.5% mill-2009 u hija proposta li 
tkun EUR 15-il miljun. Biex jirrispetta l-ammont kodeċiż għall-istrument, l-EUR 2.4 miljun 
inizjalment ipprogrammati skont il-linja ta' baġit għall-assistenza teknika ġew miżjudin għal-
linja operazzjonali 07 03 07.

Skont il-Kummissjoni aktar minn 78% tal-approprijazzjonijiet totali se jiġu ddedikati għall-
finanzjament ta' proġetti bil-valura miżjud Ewropew permezz ta' sejħa għall-proposti li se 
tkun organizzata mill-Kummissjoni Ewropea, li minnhom mill-anqas EUR 120 miljun se 
jkunu ddedikati għall-proġett tan-Natura u l-Biodiversità. Il-Kummissjoni tistenna inoltre 
żieda fil-proġetti marbutin mal-approċċi strateġiċi għall-iżvilupp tal-politika u l-
implimentazzjoni fl-oqsma tal-bidla fil-klima u l-produzzjoni u l-konsum sostenibbli. 
Minkejja li l-Kummissjoni rreġistrat tnaqqis żgħir fin-numru ta' proposti għall-proġetti s-sena 
l-oħra, possibilment minħabba l-kriżi ekonomika u t-tnaqqis fil-kofinanzjament mill-
amministrazzjonijiet tal-Istati Membri, xorta se tibqa' għaddejja u tikkomplementa l-isforzi 
tagħha billi ttejjeb il-kwalità jew il-proposti u l-viżibilità tal-programm. Fid-dawl tal-isfidi 
enormi maħluqin mill-bidla fil-klima u minn bosta theddid ambjentali ieħor, din it-tendenza ’l 
isfel timmerita aktar analiżi. Madwar EUR 50 miljun jimmiraw lejn miżuri ta' appoġġ f'livell 
ta' UE għall-implimentazzjoni u l-iżvilupp tal-leġiżlazzjoni tal-Ambjent, kif ukoll miżuri ta' 
tqanqil ta' kuxjenza u t-twaħħid tal-istakeholders f'dan il-proċess permezz tal-appoġġ għall-
NGOs li huma primarjament attivi fil-ħarsien u fit-titjib tal-ambjent f'livell Ewropew.-{}-

Il-livell ta' approprijazzjonijiet ta' pagament mitlub għall-2010 (EUR 167 miljun) jirrifletti l-
ħtiġiet ta' pagament attwali għal-LIFE+ meta titqies ir-rata normal ta' nfiq u l-iskeda ta' 
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pagament għal-proġetti u miżuri finanzjati.

Protezzjoni Ċivili 

L-Istrument għall-Protezzjoni Ċivili fil-Pajjiżi Terzi ġie adottat f'Marzu 2007, u l-abbozzar 
mill-ġdid tal-mekkaniżmu ta' protezzjoni ċivili tal-UE ġie addottat f'Novembru 2007. L-
istrument għall-pajjiżi terzi għandu l-intenzjoni li jkopri n-nefqa marbuta mal-mobilizzazzjoni 
tal-esperti biex jassessjaw il-ħtiġiet ta' assistenza u jiffaċilitaw l-assistenza Ewropea fil-pajjiżi 
terzi u l-mekkaniżmu tal-UE fl-Istati Membri f'każ ta' diżastru u għat-trasport tal-assistenza ta' 
protezzjoni ċivili Ewropea f'każ ta' diżastru kif ukoll tal-loġistika marbuta ma' każijiet bħal 
dawn. Għall-2010 il-PDB jikkontempla EUR 8 miljuni għal dan l-istrument skont il-linja tal-
baġit 19 06 05. Madwar EUR 3.7 miljun huma ddedikati għal tali interventi fl-UE mill-
Mekkaniżmu Komunitarju f'każ ta' emerġenza skont il-linja tal-baġit 07 04 01.

Il-Kummissjoni tfakkar li l-użu preżenti ta' parti mir-riżorsi tal-baġit iddedikati għar-rispons 
għal emerġenzi maġġuri, li huma min-natura tagħhom imprevedibbli, jiddependu minn jekk 
id-diżastri jseħħux. 

Affarijiet ambjentali globali

Sa mill-2007, l-azzjoni esterna fil-qasam tal-ambjent ġiet koperta mill-Istrument ta' Żvilupp 
tal-Kooperazzjoni (DCI, Titolu 21 "Żvilupp"), u in partikolari mal-programm tematiku għall-
ambjent u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali inkluża l-enerġija (ENRTP) li tindirizza d-
dimensjoni ambjentali tal-iżvilupp u l-politiki esterni l-oħrajn kif ukoll tgħin fil-promozzjoni 
tal-politiki ambjentali u ta' enerġija tal-Unjoni Ewropea barra mill-Unjoni.

L-uniċi approprijazzjoni li jifdal skont it-Titolu 07 "Ambjent" huma dawk iddedikati għall-
pagamenti tal-kontributi obbligatorji għall-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali li għalihom il-
Komunità hija parti, bħalma huma l-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Bidla 
fil-Kliema u l-Protokoll ta' Kyoto, il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bioloġika (CBD), il-
Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tas-Saff tal-Ozone u l-Protokoll ta' Montreal eċċ. L-
allokazzjoni baġitarja proposta għall-2010 tibqa' mhux kif kienet fil-livell tal-2009 fl-ammont 
ta' EUR 3 miljuni.

Fl-Istrateġija tal-Politika Annwali (APS) tal-2010, il-Kummissjoni Ewropea indikati li waħda 
mill-prijoritajiet il-ġodda identifikati għall-baġit tal-2010 hija l-konklużjoni b'suċċess tal-
konferenza dwar il-bidla fil-klima tan-Nazzjonijiet Uniti f'Kopenħagen f'Diċembru 2009, li 
għandha tiddefinixxi r-reġim internazzjonali ġdid ta' bidla fil-klima post-2012. F'dan il-
kuntest, u fid-dawl tal-iżviluppi dwar il-proċess ta' negozjazzjoni, il-Kummissjoni ħabbret li 
se tipproponi ammonti addizjonali skont il-programm tematiku "Ġestjoni ambjentali u 
sostenibbli tar-riżorsi naturali, inkluża l-enerġija" skont l-istrument DCI (linja tal-baġit 21 04 
01) fil-Ħarifa 2009 għall-awtorità tal-baġit permezz ta' Ittra ta' Emenda għall-PDB 2010. 
Dawn il-fondi addizjonali jitiqesu neċessarju biex isir l-investiment fil-bini tal-kapaċità biex 
jiġu ddefiniti u implimentati strateġiji ta' żvilupp b'karbonju baxx (LCDS) u biex jissaħħu l-
azzjonijiet skont l-Alleanza Globali għall-Bidla fil-Klima (GCCA) fil-pajjiżi qed jiżviluppaw.

Progamm ta' Saħħa Pubblika



PA\787882MT.doc PE427.267v01-00

MT

It-tieni Programm ta' Saħħa Pubblika jkopri l-perijodu 2008-2013. L-objettivi ewlenin tal-
programm huma t-titjib tal-informazzjoni u tat-tagħrif dwar is-saħħa fl-Ewropa, it-tisħiħ tal-
kollezzjoni, l-analiżi, l-iskambju u t-tixrid tat-tagħrif marbut mas-saħħa, it-titjib tal-kapaċità 
tar-reazzjoni rapida għat-theddid għas-saħħa, il-protezzjoni taċ-ċittadini kontra t-theddid għas-
saħħa u l-promozzjoni ta' saħħa tajba u l-prevenzjoni tal-mard permezz tal-azzjoni fuq id-
determinanti tas-saħħa. L-azzjonijiet fuq livell komunitarju jikkomplementaw u jżidu l-valur 
għall-miżuri tal-Istati Membri.

Il-PDB għall-2010 ma jikkorrispondix għalkollox mal-ipprogrammar finanzjarju u jantiċipa 
ammont ta' EUR 45.7 miljun f'approprijazzjonijiet ta' impenn. L-azzjoni tal-2010 tal-
Kummissjoni hija ffukata fuq ir-riduzzjoni tal-inugwaljanza fis-sanità fl-Ewropa, azzjonijiet 
kontra l-kankru, aspetti transfronterjali tal-immunizzazzjoni tat-tfal u r-rakkomandazzjonijiet 
dwar it-tilqim staġonjali kontra l-influwenza.

Il-livell ta' approprijazzjonijiet ta' pagament mitlub għall-2010 (EUR 24 miljun) jirrifletti l-
ħtiġiet ta' pagament ta' bħalissa għall-programm. It-tul medju tal-proġetti huwa tliet snin. Billi 
l-2010 hija t-tielet sena tal-implimentazzjoni, l-obbligi tal-pagament huma meħtieġa kif 
propost mill-PDB.

Il-parti ewlenija tal-Programm ta' Azzjoni tas-Saħħa hija ġġestita mill-Aġenzija Eżekuttiva 
għas-Saħħa u l-Konsumaturi (EAHC) li issa laħqet ir-ritmu li tista' taħdem komodament bih.
Fl-2010, parti mill-EUR 7.11 miljun mill-pakkett tal-programm globali hija ddedikata bħall-
kompiti amministrattivi.

Il-Fond għat-Tabakk

Il-Fond għat-Tabakk tal-Komunità jappoġġja proġetti għat-titjib tal-kuxjenza pubblika dwar l-
effetti dannużi tal-konsum tat-tabakk permezz tal-edukazzjoni u l-informazzjoni. L-
approprijazjonijiet isiru disponibbli bl-għajnuna għat-tabakk. Skont it-termini tal-artikolu 
110m tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 470/2008, it-trasferimenti il-linja tal-għajnuna għat-
tabakk għall-Fond tat-Tabakk ġew esteżi għas-snin 2008 u 2009. L-ammonti huma ugwali 
għal 5% tas-sena kalendarja rispettiv tal-għajnuna għat-tabakk.

Il-PDB 2010 jantiċipa ammont ta' EUR 16.9 miljun miżmum mill-għajnuna għat-tabakk 2009 
billi r-regola ġenerali għall-għajnuniet diretti tipprevedi li l-kontributi jitħallsu s-sena ta' wara 
li jkunu eliġibbli. 

B'danakollu, is-sitwazzjoni hija waħda ta' tħassib minħabba li ntemm l-appoġġ finanzjarju 
għall-Fond tat-Tabakk u l-kampanji tiegħu. Politika li hija f'kontradizzjoni ċara mal-varji 
kampanji ta' kontra t-tipjip tal-UE għandha tkun evitata.  It-tabakk hu l-akbar kawża ta' mwiet 
li jistgħu jiġu evitati fl-Unjoni Ewropea; jikkawża nofs miljun mewta fis-sena fl-UE, u aktar 
minn miljun fl-Ewropa kollha kemm hi. Huwa stmat li 25% tal-imwiet kollha mill-kankru u 
15% tal-imwiet fl-Unjoni jistgħu jiġu attribwiti għat-tipjip. 

L-ikel u s-sigurtà fl-għalf

L-objettiv ewlieni skont il-Kapitolu 17 04 huwa li jiġi mminimizzat l-impatt dannuż fuq 
saħħet il-bniedem u saħħet il-bhejjem u fuq is-swieq, u li jitnaqqsu r-riskji tul il-katina tal-ikel 
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permezz ta' azzjonijiet preventivi u l-ġestjoni tal-kriżijiet. 

Il-qasam tal-katina tal-ikel huwa kompletament armonizzat f'livell ta' UE u l-azzjonijiet tal-
UE għandhom il-mira li jġibu aktar titjib tul il-katina tal-ikel. Ġiet prevista żieda ta' EUR 1 
miljun f'dan ir-rigward biex tappoġġja l-miżuri marbutin mat-taħriġ dwar il-kontroll tal-għalf 
u l-ikel, l-attivitajiet fil-laboratorji tal-Komunità u l-iżvilupp tal-istrateġija tal-Komunità għal 
ikel aktar sigur b'ammont totali ta' EUR 26 miljun f'approprijazzjonijiet ta' impenn.

Kulmeta jwaqqgħu l-mardiet gravi tal-annimali u l-pjanti dawn jistgħu jixterdu malajr bejn l-
Istati Membri u jistgħu jikkawżaw telf dirett lill-agrikoltura u telf indirett potenzjalment 
enormi għall-ekonomija Ewropea. L-assistenza finanzjarja tal-Komunità tgħin tħaffef l-
eradikazzjoni bil-programmi tat-tilqim jew kontroll tal-mard tal-annimali billi tagħti fondi li 
jissupplementaw ir-riżorsi finanzjarji nazzjonali u jikkontribwixxu għal miżuri armonizzanti 
f'livell Komunitarju. Iż-żieda fil-linja tal-baġit 17 04 01 01 "Eradikazzjoni tal-mard tal-
annimali" b'EUR 52 miljun imqabbel mal-baġit 2009 hija dovuta l-aktar għat-talba mill-Istati 
Membri. Huwa kkontemplat li s-sorveljanza u l-programm ta' eradikazzjoni għall-marda tal-
lsien ikħal u għas-salmonella se jissaħħu. 

Proġetti Pilota/Azzjonijiet Preparatorji

Il-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji (PP/PA) tradizzjonalment huma inizjattivi tal-
parlament. Il-lum jagħtu lill-Parlament il-possibilità li jwitti t-triq għal politiki u attivitajiet 
ġodda li jarrikkixxu l-azzjonijiet tal-Unjoni u li għandu mnejn iwasslu għall-adozzjoni ta' atti 
legali li jistabbilixxu attivitajiet u programmi ġodda tal-UE. Skont it-termini tal-artikolu 49, 
punt 6, ir-Regolament Finanzjarju jiddefinixxu dawk l-azzjonijiet hekk:

"(a) approprjazzjonijiet għal proġetti pilota ta’ natura sperimentali mfasslin biex jittestjaw il-
fattibbiltà ta’ azzjoni u s-siwi tagħha. L-approprjazzjonijiet ta’ l-impenji rilevanti jistgħu 
jiddaħħlu fil-baġit għal mhux aktar minn sentejn finanzjarji suċċessivi;

(b) approprjazzjonijiet għal azzjonijiet preparatorji (...) imfasslin biex jippreparaw proposti 
bil-ħsieb li jiġu adottati azzjonijiet futuri. L-azzjonijiet preparatorji għandhom isegwu approċċ 
koerenti u jistgħu jieħdu forom diversi. L-approprjazzjonijiet ta’ l-impenji rilevanti jistgħu 
jiddaħħlu fil-baġit għal mhux aktar minn tliet snin finanzjarji suċċessivi. Il-proċedura 
leġislattiva għandha tkun magħluqa qabel tmiem it-tielet sena finanzjarja."

Il-massimu ta' kull sena għall-impenji huwa ffissat fl-ammont ta' EUR 40 miljun għall-
Proġetti Pilota, u EUR 100 miljun għall-Azzjonijiet Preparatorji li minnhom EUR 50 miljun 
huma għall-ġodda. 
L-approprijazzjonijiet huma mnaqqqsin mill-marġini disponibbli skont l-intestatura rispettiva.

Fl-2009 l-Awtorità Baġitarja vvotat 15-il PP/PA li ġew implimentati mid-DĠ ENV u d-DĠ 
SANCO u li għandhom total ta' approprijazzjonijiet ta' impenn għall-PP ta' EUR 9 miljuni u 
għall-PA ta' EUR 16-il miljun. 
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Proġetti Pilota

PDB 2010
Nomenclature

Hd Titolu 2008
c.a.

2008
p.a.

2009
c.a.

2009
p.a.

2010
c.a.

2010
p.a.

DĠ Resp.

17 03 08 1a Sitwazzjoni ta' impjieg ġdid fis-settur tas-saħħa: 
L-aħjar prattika għat-titjib tat-taħriġ professjonali 
u l-kwalifiki tal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u r-
remunerazzjoni tagħhom

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 p.m. 600.00
0

SANCO

07 03 11 2 Ħarsien u konservazzjoni tal-imsaġar p.m. 1.200.000 - p.m. - 900.00
0

ENV

07 03 15 2 Skambju tal-emissjonijiet tad-dijossidu tas-
sulforju u l-ossidu tan-nitroġenu fil-Baħar Baltiku

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.300.000 p.m. 960.00
0

ENV

07 03 16 2 Żvilupp tal-attivitajiet ta' prevenzjoni biex 
titwaqqaf id-deżertifikazzjoni fl-Ewropa

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. ENV

17 01 04 06 2 Metodi mtejba għall-produzzjoni favur l-annimali 1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. SANCO
17 03 09 2 Riċerka komplessa dwar is-Saħħa, l-Ambjent, it-

Trasport u l-Bidla fil-Klima (HETC) - Titjib ta' 
kwalità tal-arja ta' ġewwa u ta' barra

4.000.000 4.000.000 p.m. 1.000.0
00

SANCO

07 04 02 3b Kooperazzjoni transfronterjali fit-taqbida kontra 
d-diżastri naturali

- 1.200.000 - 1.400.000 - 500.00
0

ENV

07 04 04 3b Elevazzjoni tal-livell ta' kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri biex jiġu kkumbattuti n-nirien fl-
imsaġar

3.500.000 2.000.000 p.m. 800.000 p.m. 1.750.0
00

ENV

07 02 03 4 Monitoraġġ ambjentali tal-Baċin tal-Baħar l-
Iswed u programm ta' qafas Ewropew komuni 
għall-iżvilupp tar-reġjun tal-Baħar l-Iswed

1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 p.m. 800.00
0

ENV
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Azzjonijiet Preparatorji

PDB 2010
Nomenklat

Hd Title 2008
c.a.

2008
p.a.

2009
c.a.

2009
p.a.

2010
c.a.

2010
p.a.

DĠ Resp.

07 03 10 2 NATURA 2000 1.000.000 1.600.000 p.m. 1.500.000 - 400.00
0

ENV

07 03 13 2 Komunikazzjoni kostali integrata u sistema ta' 
ġestjoni tar-riskji

1.000.000 1.000.000 p.m. 500.000 - 220.00
0

ENV

07 03 17 2 Klima tal-baċin tal-Karpazi 2.500.000 2.500.000 p.m. p.m. ENV
07 04 05 2 Kapaċità tal-UE għal rispons rapidu 4.000.000 4.000.000 7.500.000 7.000.000 p.m. 600.00

0
ENV

17 04 03 03 2 Postazzjonijiet ta' kontroll (punti ta' mistrieħ) 
f'relazzjoni mat-trasport tal-annimali

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 p.m. 2.000.0
00

SANCO

17 02 03 3b Miżuri ta' monitoraġġ fil-qasam tal-politika tal-
konsumatur

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. SANCO

(Dokument ta' Ħidma Parti IV li jakkumpanja l-PDB 2010)
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Għal dak li għandu x'jaqsam mal-approprijazzjonijiet għal impenn dwar il-PP u l-PA fil-PDB 
2010, il-Kummissjoni tiġġustifika l-entrata p.m. tagħha billi tippreżerva l-prerogattivi tal-
awtorità baġitarja għall-kontinwazzjoni jew il-kreazzjoni tal-PP u l-PA. 

Dwar l-implimentazzjoni tal-proġetti appena vvutati fl-2009, il-Kummissjoni ma esperjenzat 
l-ebda riżultat preliminari minħabba li l-implimentazzjoni għadha fi stadju bikri. 

Aġenziji Deċentralizzati: EMEA, ECHA, EEA, ECDC u EFSA

Id-Dritt Komunitarju ma joffrix definizzjoni legali ta' aġenzija deċentralizzata. B'danakollu, 
aġenzija hija korp imwaqqaf mill-Komunitajiet b'personalità ġuridika. L-aġenziji 
deċentralizzati huma "maħluqin" mil-leġiżlatur Ewropew għal varjetà ta' raġunijiet bħalma 
huma l-għoti ta' ċerti servizzi, l-impjieg ta' perizja speċjali, it-twettiq ta' kompiti regolatorji u 
ta' monitoraġġ. 

Il-PDB 2010 jinkludi approprijazzjonijiet għal 28 aġenzija deċentralizzata għal sussidju 
Komunitarju totali ta' EUR 660,666 miljun li minnu EUR 79 miljun huma mistennija li jkunu 
fl-inklużjoni tal-EUROPOL, li qabel kienet iffinanzjata fuq bażi intergovernattiva. L-ammont 
iddedikat għall-aġenzija deċentralizzati jirrappreżenta 0.47% tal-PDB totali għall-2010 (EUR 
139,489 biljun).
Dwar il-pożizzjonijiet, in-numru totali ta' pożizzjonijiet mal-aġenziji deċentralizzati 
kkontemplati fil-PDB ilaħħaq 5,027, oltre 833 aġent b'kuntratt u oltre 301.5 espert nazzjonali 
sekondat (total 6,211.5). L-EUROPOL appena integrata waħidha se tkun tirrappreżenta 453 
minn dawn il-pożizzjonijiet il-ġodda. 

Il-Kumitat għall-Ambjent, Saħħa Pubblika u Sigurtà fl-Ikel ingħatatlu r-responsabilità għall-
Aġenzija Ewropea tal-Mediċini, l-Aġenzija Ewropea tal-Kimiki, l-Aġenzija Ewropea tal-
Ambjent, iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard u l-Awtorità Ewropea 
għas-Sigurtà fl-Ikel.

L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (EMEA) tagħti lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-
Komunità l-aqwa pariri xjentifiċi possibbli dwar kulma għandu x'jaqsam mal-valutazzjoni tal-
kwalità, is-sigurtà, u l-effikaċja tal-prodotti mediċinali għal użu uman u veterinarju. Inoltre, l-
aġenzija tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' ambjent li jistimola l-innovazzjoni; trawwmen l-
apertura, il-komunikazzjoni u l-għoti ta' tagħrif; isaħħaħ in-network ta' mediċini Ewropej u 
tkattar il-kontribut tal-aġenzija għall-attivitajiet ta' regolamentazzjoni tal-mediċini f'livell 
internazzjonali.

Il-PDB 2010 jantiċipa kontribut Ewropew ta' EUR 37.112 miljun li minnhom EUR 10,265 
huma dħul assenjat.  Dan jirrappreżenta riduzzjoni ta' -11.4% tal-kontribut Komunitarju meta 
mqabbel mal-2009 u wkoll riduzzjoni ta' -35.9% meta mqabbel mal-PDB 2009. 

FL-2010, l-EMEA se tiffaċċja l-effett sħiħ tal-implimentazzjoni tar-regolamentazzjoni tat-
terapiji avvanzati u se jkollha tlaħħaq mal-attivitajiet kollha marbutin mar-Regolament tal-
Kummissjoni 1234/20081 li huwa applikabbli mill-1 ta' Jannar 2010. Għaldaqstant, l-EMEA 

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1234/2008 tal-24 ta' Novembru 2008 li jikkonċerna l-eżami ta' 
varjazzjonijiet fit-termini tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-



PA\787882MT.doc PE427.267v01-0011/13 PA\787882MT.doc

MT

talbet 37 pożizzjoni oħra għall-2010. 
L-implimentazzjoni tal-linja tal-baġit 02 30 02 03 "Kontribut Speċjali għall-Prodotti 
Mediċinali Orfani" hija wkoll responsabilità tal-EMEA. Il-PDB 2010 jipprevedi EUR 4.5 
miljuni meta mqabbel mal-EUR 5 miljuni fl-2009.

Lill-Aġenzija Ewropea tal-Kimiki (ECHA), imwaqqfa fl-1 ta' Ġunju 2007, ġiet assenjata l-
ġestjoni tar-reġistrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni u proċessi ta' restrizzjoni għas-
sustanzi kimiċi kif ukoll il-klassifikazzjoni u t-tikkettar tas-sustanzi u l-misturi biex tiżgura l-
konsistenza fl-Unjoni Ewropea. Dawn il-proċessi REACH huma mfasslin biex jagħtu tagħrif 
addizjonali dwar il-kimiki, jiżguraw l-użu sigur tagħhom, u jiżguraw il-kompetittività fl-
industrija Ewropea. 

Huwa stmat li d-dħul mit-tariffi tal-ECHA se jiġi inkassat sal-aħħar tal-2010 u l-bidu tal-
2011, u minn hemm ’il quddiem jikkrea problema ta' fluss ta' flus. Minħabba ż-żieda fl-
ammont ta' xogħol bħalma huwa n-numru għoli mistenni ta' dossiers ippreżentati dwar il-
kimiċi b'volum għoli, l-aġenzija talbiet żieda fil-pożizzjonijiet. Il-PDB 2010 jipprevedi 102 
aġenti temporanji u 18-il aġent kontrattwali addizjonali. B'danakollu, il-PDB 2010 jipprevedi 
għal dan l-aġenzija fil-fażi tal-bidu tagħha kontribut komunitarju ta' EUR 30 miljun u EUR 
8.7 miljun mid-"dħul assenjat" u mhux aktar. Imqabbel mal-2009, l-ammont tnaqqas b'-
41.8%. 

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) hija responsabbli mill-għoti ta' tagħrif tajjeb u 
indipendenti dwar l-ambjent lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet Ewropej u lill-
istakeholders l-oħrajn biex jgħinu fit-teħid ta' deċiżjonijiet infurmati dwar it-titjib tal-ambjent, 
l-integrazzjoni ta' kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-politiki ekonomiċi u l-muviment lejn is-
sostenibilità.

Il-PDB 2010 jieħu in kunsiderazzjoni d-deflatur annwu ta' 2% u għalhekk is-sussidju 
komunitarju previst jammonta għal EUR 35.258 miljun. 

In-numru tal-persunal fil-pjan tat-twaqqif tal-EEA fl-establishment plan għall-2010 jibqa' ta' 
68 li hu l-istess persunal tal-2009.

L-identifikazzjoni, il-valutazzjoni u l-komunikazzjoni tat-theddid kurrenti u emerġenti għal 
saħħet il-bniedem ġejjin mill-mard infettiv huma l-missjonijiet taċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) fi Stokkolma. L-isfida ewlenija għall-iżvilupp 
għall-ECDC fl-2010 se tkun li jiżgura kopertura fil-perizja għall-55 qasam ta' mard kollha 
kemm huma li l-ECDC huwa responsabbli minnhom li bħalissa għadu ma jiżgurax. 
Għaldaqstant, il-PDB 2010 jipprevedi EUR 56.4 miljun għaċ-ċentru li jirrappreżenta żieda ta' 
13.5% imqabbel mal-baġit 2009.

L-abbozz tal-establishment table jipproponi li jżid il-kapaċita interna tal-persunal bi 30 aġent 
temporanju u bi 15-il aġent kontrattwali li jkunu jammontaw għal total ta' 315-il pożizzjoni 
fiċ-ċentru fl-2010.

Fl-2010 l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) se tkun għaddej bl-aktar ritmu 

                                                                                                                                                  
bniedem u tal-prodotti mediċinali veterinarji.
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mgħaġġel biex tagħti pariri xjentifiċi indipendenti dwar kulma għandu impatt dirett jew 
indirett fuq is-sigurtà tal-ikel inklużi s-saħħa u l-welfare tal-annimali u l-protezzjoni tax-xitel 
biex tissaħħaħ is-sistema Ewropea tas-sigurtà fl-ikel u fil-għalf.

Ammont ta' EUR 72.996 miljun huwa previst fil-PDB 2010, li jista' jingħad li hu daqs l-
ammont ivvutat mill-awtorità baġitarja fl-2009.

Total ta' 85 persunal kontrattwali huwa previst li jsaħħaħ l-abilità tal-EFSA li tmexxi l-
operazzjonijit tagħha u twettaq il-missjoni tagħha. L-Awtorità talbet li jkun hemm żieda ta' 5 
membri tal-persunal għall-2010, li iżda ma ntlaqgħetx mill-Kummissjoni minħabba li l-istaff 
totali tal-Awtorità ġa żdied kunsiderevolment a paragun tar-rendikont finanzjarju inizjali.

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubbliku u s-Sigurtà fl-Ikel jistieden lill-Kumitat għall-
Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, li jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni tiegħu 
għal riżoluzzjoni:

1. Jiġbed l-attenzjoni għall-irwol tal-politika ambjentali tal-UE fil-ksib tal-objettiv globali 
tal-iżvilupp sostenibbli fit-tul; jappoġġja d-dedizzjoni tal-Kummissjoni għal eżitu pożittiv 
tal-konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-bidla fil-klima li se ssir Kopenagen 
f'Diċembru 2009 billi tikkonkludi ftehima internazzjonali ġdida dwar il-klima għall-
perijodu ta' wara l-2012; jindika li ma huwiex se jaqbeż xi deċiżjoni baġitarja dwar il-
proposta li jkunu ddedikati fondi addizjonali skont il-programm tematiku "Ġestjoni 
ambjentali u sostenibbli tar-riżorsi naturali, inkluża l-enerġija" u l-Istrument għall-
Iżvilupp u l-Kooperazzjoni;

2. Jenfasizza li l-isfidi marbutin mal-enerġija sostenibbli u t-taqbida kontra l-bidla fil-klima 
għandhom jiġu riflessi fil-prijoritajiet tal-baġit tal-UE; jinnota li dawn il-prijoritajiet se 
jirrikjedu riżorsi baġitarji addizjonali; jieħu nota li f'dan il-kuntest tad-diffikultajiet li l-
Kummissjoni tiffaċċja fl-implimentazzjoni tal-linja tal-baġit "Azzjonijiet tal-Bidla fil-
Klima" (07 03 12) peress li ma hemm l-ebda bażi legali; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni 
tesplora aktar opzjonijiet possibbli li jkunu jippermettu l-implimentazzjoni tal-
approprijazzjonijiet ta' impenn ivvotati ta' EUR 20 miljun skont il-bażijiet jew strumenti 
legali eżisteni; jitlob kunsiderazzjoni baġitarja adegwata tal-kwestjonijiet dwar il-bidla fil-
klima fil-proposta għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali li l-Kummissjoni tikkontempla li 
tadotta qabel l-1 ta' Lulju 2011;

3. Jindika l-importanza tal-Programm LIFE+ bħala strument finanzjarju koerenti għal 
approċċ semplifikat li jappoġġja l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politika ambjentali;
jagħraf in-neċessità tal-ammont kollha tal-approprijazzjonijiet tal-pagamenti kif 
ikkontemplat fil-PDB 2010 f'ammont ta' EUR 167 miljun li jiġi wara r-reġim tal-pagament 
ibbażat fuq ir-rekwiżiti tal-bażi legali; iħeġġeġ lill-Kunsill jirrikunsidra l-approċċ tiegħu 
rigwardanti dat-tnaqqis;

4. Jilqa' l-implimentazzjoni tal-Programm dwar is-Saħħa Pubblika 2008-2013; jagħraf il-
ħtieġa tal-ammont sħiħ tal-approprijazzjonijiet tal-pagament kif previst fil-PDB 2010 biex 
jiġu onorati l-obbligi finanzjarji; ifakkar lill-Kummissjoni fil-ħtieġa li tiġi żgurata 
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implimentazzjoni effettiva għar-rigward tal-kostijiet tal-approprijazzjonijiet disponibbli 
f'termini tal-Aġenzija Eżekuttiv dwar is-Saħħa u l-Konsumaturi;

5. Jenfasizza għal darb' oħra l-ħtieġa li titqanqal il-kuxjenza pubblika dwar l-effetti dannużi 
tal-konsum tat-tabakk, inkluż it-tipjip passiv, u jesprimi t-tħassib tiegħu li l-Fond 
Komunitarju tat-Tabakk, li jagħti l-appoġġ finanzjarju għall-proġetti ta' tagħrif u tagħlim, 
se jintemm fl-2010; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi ta' segwitu mill-aktar fis 
possibbli;

6. Jisħaq għal darb' oħra dwar il-ħtieġa li l-aġenziji deċentralizzati jkollhom finanzjament 
xieraq biex jespletaw il-kompiti assenjati lilhom mingħajr, iżda, ma jiġu ridotti l-fondi 
disponibbli għal attivitajiet oħrajn Komunitarji; jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li timxi 
mar-rikjesti tal-awtorità baġitarja li tieħu kont tad-dħul assenjat meta tkun qed tħejji l-
PDB 2010 għall-aġenziji deċentralizzati; f'dan il-kuntest, ifakkar lill-Kummissjoni fil-
paragrafu 39 tat-2ni tar-riżoluzzjoni tal-baġit għall-2009 mill-Parlament Ewropew li tgħid 
li "li dawk l-aġenziji", eż. l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (EMEA) u l-Aġenzija 
Ewropea tal-Kimiki (ECHA), "li jiddependu fil-parti l-kbira fuq dħul iġġenerat mill-
ħlasijiet xorta waħda għandhom ikunu jistgħu jużaw l-istrument ta' ħlas assenjat sabiex 
ikollhom il-flessibilità baġitarja li jeħtieġu";

7. Jieħu nota tal-isforz tal-Kummissjoni li tottempra ruħha mal-Artikolu 45 tar-Regolament 
(KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 li jitlob għal rapport dwar il-
fattibilità u l-kunsiljabilità ta' leġiżlazzjoni Ewropea dwar it-tariffi pagabbli lill-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA), li se tkun ippubblikata mill-Kummissjoni 
f'Marzu 2005; huwa mħasseb li l-Kummissjoni qed tikkunsidra li tippreżenta rapport 
finali lill-Parlament u lill-Kunsill mhux qabel it-tielet kwart tal-2010; ifakkar lill-
Kummissjoni f'dan il-kuntest li t-tariffi jistgħu jneħħu l-piż minn fuq il-baġit Ewropew u 
jagħmluha possibbli li jiġu sostnuti prijoritajiet oħrajn mingħajr ma jiġu pperikolati l-
indipendenza u l-parir xjentifiku tal-EFSA.

                                               
1 Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' Jannar 
2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà ta' l-ikel 
(ĠU L 31, 1.2.2002, p.1).


