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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. Jinnota li fl-2008 l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel laħqet livell għoli ta’ 
eżekuzzjoni tal-baġit, kemm fir-rigward tal-krediti għall-impenji u kemm fir-rigward tal-
krediti għall-ħlasijiet, 97% u 95% rispettivament; jenfasizza li meta mqabbel mas-sena ta’ 
qabel il-baġit żdied b’EUR 9 miljun;

2. Jiddispjaċih, madankollu, li ġie trasferit miċ-Ċentru ammont ta’ EUR 15,5 miljun 
f’approprjazzjonijiet għall-impenji, li jirrappreżenta 23% tal-baġit tal-2008;  ifakkar lill-
Awtorità li diġà fl-2007 ġie trasferit għall-2008 madwar 16% tal-baġit tal-2007; itenni 
f’dan il-kuntest il-prinċipju tal-annwalità kif stabbilit fir-Regolament Finanzjarju 
applikabbli għall-korpi kollha tal-Komunità Ewropea; iħeġġeġ lill-Awtorità biex ittejjeb 
il-ġestjoni tagħha tal-baġit sabiex tnaqqas ammonti għolja ta’ trasferiment bħal dawn; 

3. Jenfasizza r-rwol tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigutà fl-Ikel fil-ħidma tagħha fejn 
tipprovdi pariri xjentifiċi indipendenti dwar il-kwistjonijiet kollha li għandhom impatt 
dirett jew indirett fuq is-sikurezza tal-ikel, inklużi s-saħħa u l-benesseri tal-annimali u l-
ħarsien tal-pjanti, u l-ħtieġa li l-pariri xjentifiċi jiġu mwassla kif għandu jkun;

4. Josserva li l-organigramma awtorizzata taħseb għal 335 post fl-2008 li minnhom sa 
tmiem l-2008 ġew okkupati 318 li jirrappreżentaw ir-reklutaġġ ta’ 45 membru ta’ staff 
temporanju meta mqabbla mal-2007; ġew irreklutati 40 membru ta' staff ta' appoġġ 
(awżiljarji, kuntrattwali, esperti nazzjonali ssekondati) sabiex jappoġġaw lill-Awtorità fil-
kompiti tagħha;

5. Jieħu nota tat-tieni stħarriġ tal-istaff li ngħatalu bidu f’Ottubru 2008 bil-għan li jiġi 
vvalutat l-ambjent tax-xogħol tal-EFSA; jinsab sodisfatt li l-livell ta’ parteċipazzjoni 
żdied minn 44% fl-2007 għal 55% fl-2008; iħeġġeġ lill-Kumitat tal-Istaff biex imexxi 
stħarriġ bħal dan fuq bażi regolari, biex iżid il-livell ta’ parteċipazzjoni u jistenna lill-
korp amministrattiv tal-EFSA li r-riżultati misluta mill-istħarriġ jinkorporahom fil-
ġestjoni tiegħu tal-istaff u fil-ħidma tiegħu ta’ kuljum; 

6. Fuq il-bażi tad-data disponibbli, huwa tal-fehma li d-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel jista’ jingħata kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tal-baġit tal-EFSA għas-sena finanzjarja 2008.


