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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 ta’ implimentazzjoni ġenerali tal-intestaturi bagitarji għall-ambjent, is-
saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel bħala sodisfaċenti;

2. Jenfasizza r-rata globali ta’ 97.12% ta’ implimentazzjoni tal-baġit fil-qasam tal-ambjent li 
tirrapreżenta riżultat aħjar meta mqabbel mal-95.15% f'approprijazzjonijiet ta' impenn tas-
sena ta' qabel; jinnota, barra minn hekk, li l-implimentazzjoni tal-ħlasijiet kienet fil-livell 
għoli ta’ 99.92%;

3. Jilqa’ l-livell ta' implimentazzjoni ġeneralment notevoli ta' krediti ta' impenn u krediti ta' 
ħlasijiet fil-qasam tas-saħħa pubblika, li hi qrib il-100% għall-approprijazzjonijiet ta' 
impenn fil-linji baġitarji kollha;

4. Jinnota li l-livell għoli ta’eżekuzzjoni fil-qasam tas-Sikurezza tal-Ikel, is-Saħħa tal-
Annimali u l-benesseri u s-saħħa tal-pjanti ta’ 98% f’impenji, baqa’ stabbli meta mqabbel 
mas-sena ta’ qabel; jirrikonoxxi implimentazzjoni ta’ ħlasijiet kemmxejn anqas (82%); 
jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-isforzi tagħhom biex jippreżentaw lill-Kummissjoni bi 
stimi aktar preċiżi rigward il-miżuri ta’ Eradikazzjoni;

5. Jilqa’ l-kisba ta’rata ta’ implimentazzjoni tal-baġit operattiv LIFE+ ta’ 99.35%, 
speċjalment għaliex l-awtorità baġitarja kienet kabbret l-approprijazzjonijiet ta' impenn 
b'EUR 29 miljun meta mqabbel mal-proposta inizjali tal-Kummissjoni; jinnota, li skont it-
tielet sejħa għall-programm LIFE+, intgħażlu 210 proġett li jkopru azzjonijiet fl-oqsma 
tan-Natura u l-Bijodiversità (84), il-Politika tal-Ambjent u l-Governanza (115), l-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (11); 

6. Jenfasizza l-fatt li l-kontribut għall-attivitajiet Ambjentali internazzjonali, li hu maħsub 
biex ikopri l-kontribuzzjonijiet obbligatorji u volontarji għall-konvenzjonijiet 
internazzjonali, protokolli u ftehimiet, għandu jilħaq ir-rata ta’ implimentazzjoni ġenerali 
ta’ 84.46% meta mqabbel mar-rata ta’ 76.12% fl-2008;  jirrikonoxxi li r-rata ta’ 
implimentazzjoni hi soġġetta wkoll għal varjazzjonijiet tar-rata ta’ skambju, peress li 
ħafna kontribuzzjonijiet jitħallsu f’dollari Amerikani;

7. Jinnota li l-Istrument ta’ Prevenzjoni Finanzjarja Ċivili li jkopri l-qasam ta’ reazzjoni 
għad-Diżastri, l-Azzjonijiet u l-Miżuri ta’ Tħejjija għall-prevenzjoni jew għat-tnaqqis tal-
effetti ta’ emerġenza miksuba b’rata ta’ implimentazzjoni ta’ 72.56%, jikkorrispondu għal 
EUR 15.411 miljun; konsegwentement jirrimarka li r-rata ta’ implimentazzjoni fl-
approprijazzjonijiet ta’ ħlasijiet hi ta’ 44.52%, peress li s-sejħiet għall-offerti kienu 
ppubblikati biss fl-ewwel nofs tal-2009 u għalhekk il-proġetti għadhom mhumiex lesti;

8. Jirrimarka li fir-rigward tal-fondi ta’ emerġenza u tal-fondi marbutin mal-okkorenza tad-
diżastri, id-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż finali għall-ħlasijiet mill-Istati Membri spiss huma 
ħafna onqos mill-istima inizjali; jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-isforzi tagħhom biex 
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jippreżentaw lill-Kummissjoni stimi aktar preċiżi u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa 
appoġġ ulterjuri għall-Istati Membri fil-proċess ta’ stima;

9. Jinnota, li skont il-baġit għall-2009, tliet proġetti pilota u żewġ azzjonijiet preparatorji 
kienu implimentati fil-qasam tal-Ambjent u erba’ fil-qasam tas-Saħħa Pubblika; jinnota l-
kwalità fqira ta’ proposti mressqa għall-proġett pilota “Skambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
tad-dijossidu tal-kubrit fil-Baħar Baltiku” fejn, konsegwentement ma kien iffirmat l-ebda 
kuntratt; jirrikonoxxi t-tneħħija tal-azzjoni preparatorja fuq postijiet ta’ kontroll fir-
rigward tat-trasport tal-annimali, minħabba l-kwalità fqira tal-proposti, li ma laħqux il-
kriterji ta’ evalwazzjoni minimi mitluba; 

10. Jenfasizza l-importanza ta’ sejħiet għall-offerti ffukkati aħjar u l-għoti ta’ aktar għajnuna 
lill-applikanti sabiex tiġi evitata l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet għal proġetti li jidhru 
ċar li mhumiex eliġibbli għall-iffinanzjar jew li huma ta' kwalità fqira, speċjalment fi 
programmi ta' Saħħa Pubblika; Jirrikonoxxi, madankollu, li xi proġetti dejjem ser 
jiffaċċjaw diffikultajiet ta’ implimentazzjoni; 

11. Jinnota li l-konformità mad-dispożizzjonijiet amministrattivi u finanzjarji tar-Regolament 
Finanzjarju ma għandhiex toħloq dewmien żejjed fl-għoti ta’ għotjiet jew fl-għażla ta' 
proġetti għal finanzjament; jistieden lill-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha biex 
ittejjeb il-proċeduri amministrattivi li għandhom impatt fuq l-implimentazzjoni ta' 
approprijazzjonijiet ta' impenn u ta' ħlasijiet;

12. Jinnota li fl-aħħar tal-2009, l-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi, entità 
amministrattiva tal-Kummissjoni Ewropea, kellha l-ġestjoni ta’ portafoll ta’ 361 proġett 
għal programmi ta’ Saħħa Pubblika bi spejjeż maqsuma, li 287 minnhom kienu ftehimiet 
iffirmati, u li kienu jirrappreżentaw total ta' kontribuzzjonijiet tal-UE ta' EUR 156 miljun; 
jenfasizza li l- baġit amministrattiv meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-programmi 
Komunitarji hu ta’ EUR 6.4 miljun għall-PHEA (Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-
Konsumaturi); jieħu nota tal-metodi l-ġodda ta’ rappurtar strutturat li jippermettu 
monitoraġġ aħjar tal-implimentazzjoni tal-baġit biex jiġu evitati t-trasferimenti bil-
quddiem u biex il-prinċipju ta’ annwalità tal-baġit jiġi applikat b’mod strett;

13. Abbażi tad-dejta disponibbli, huwa tal-opinjoni li l-Kummissjoni tista' tingħata kwittanza 
fir-rigward tan-nefqa fl-oqsma tal-politika tal-ambjent, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-
ikel fl-2009.



PA\851860MT.doc 5/10 PE454.628v01-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din l-opinjoni teżamina l-implimentazzjoni tal-baġit fl-oqsma tal-politika tal-ambjent, tas-
saħħa pubblika u tas-sikurezza tal-ikel għas-sena finanzjarja 2009.

L-ambjent

Il-livell globali tal-implimentazzjoni tal-baġit ta’ 97,12% kien meqjus bħala sodisfaċenti bi 
progress fuq il-linji tal-Baġit kollha meta mqabbel mas-sena ta' qabel.

LIFE+
L-implimentazzjoni tal-Programm LIFE+ tista' titqies sodisfaċenti ħafna f'termini ta' 
approprjazzjonijiet għall-impenji. Tul il-proċedura tal-Baġit, l-awtorità Baġitarja żiedet l-
approprjazzjonijiet tal-impenn bi kważi EUR 29.3 miljun, meta mqabbel mal-proposta APB 
tal-Kummissjoni, u ntużaw bis-sħiħ il-fondi addizzjonali kollha. Il-Kummissjoni laħqet livell 
ta' impenn ta' 99.35% tal-baġit operattiv LIFE+ (linja baġitarja 07 03 07):
- EUR 250.000.000 għas-sejħa għall-proposti għal proġetti li għandhom jiġu megħjuna 
permezz ta’ għotjiet ta’ azzjoni, ippubblikata fil-15 ta’ Mejju 2009 u kopruti mill-impenn 
globali magħmul bi qbil mal-artikolu 76 FR / 92 IR li jikkorrispondi għall-istess ammont, 
biex b’hekk jippermettu l-proċeduri ta’ għażla u ta’ premjazzjoni jseħħu fl-2009-2010; l-
għażla tal-proġett tħabbret bejn Lulju u Awwissu 2010 u l-ftehimiet mal-benefiċjarji dwar l-
għotjiet għandhom jiġu ffirmati sa’ tmiem l-2010
- EUR 8,749,860 f'appoġġ għal attivitajiet operattivi tal-NGOs li huma attivi primarjament fil-
protezzjoni u t-titjib tal-ambjent fil-livell Ewropew u li huma involuti fl-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni Komunitarja – is-sejħa għal proposti kienet 
ippubblikata fl-1 ta’ Diċembru 2008, u l-ftehimiet dwar l-għotjiet kienu ffirmati fl-ewwel nofs 
tal-2009.

- EUR 39.302.812 għal miżuri maħsuba bħala appoġġ għar-rwol tal-Kummissjoni fit-tnehid u 
l-monitoraġġ tal-iżvilupp ta’ politika u ta’ leġiżlazzjoni, kif ukoll il-komunikazzjoni u ż-żieda 
tal-għarfien (il-Ġimgħa Ambjentali, il-Ġimgħa ta’ Mobilità Ewropea, kampanji ta’ żieda tal-
għarfien dwar it-Tibdil fil-Klima u l-Bijodiversità)

- EUR 15 029 334 għal spejjeż ta’ appoġġ amministrattiv, bil-kisba ta’ livell ta’ 
implimentazzjoni ta’ 87.63% (fuq baġit ivvutat ta’ EUR 17.150.000) li jirrappreżenta progress 
mill-75.65% tal-2008. Għandu jiġi nnutat, madankollu, li l-ħtiġijiet ta’ appoġġ amministrattiv 
marbutin mal-monitoraġġ ta’ proġetti magħżula skont is-sejħa għall-proposti tal-2009 
(b’kunsiderazzjoni taż-żieda tal-approprijazzjonijiet mogħtija mill-Awtorità Baġitarja) sejrin 
jinħassu l-iktar mis-sena 2010 ’il quddiem.

Strument Finanzjarju għall-protezzjoni ċivili 
Il-bażi legali l-ġdida għall-Protezzjoni Ċivili adottata fil-5 ta' Marzu 2007, tespandi l-ambitu 
ta' dan l-istrument u issa tkopri l-protezzjoni, primarjament tan-nies, iżda wkoll tal-ambjent u 
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l-proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, fil-każ ta' diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem, 
atti ta' terroriżmu u inċidenti teknoloġiċi, radjoloġiċi u ambjentali. 

L-Istrument Finanzjarju għall-Protezzjoni Ċivili jkopri:
Ir-reazzjoni għad-diżastri, inkluż it-trasport tal-għajnuna fl-UE f'azzjonijiet ta' reazzjoni 
koperti mill-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili – meta r-reazzjoni sseħħ bi tweġiba għal 
diżastru li jseħħ fi Stati Membri u f’pajjiżi parteċipanti fil-programm, bl-azzjonijiet jiġu 
ffinanzjati mil-linja baġitarja 07 04 01 – meta r-reazzjoni sseħħ bi tweġiba għal diżastru li 
jseħħ f'pajjiżi terzi, l-azzjonijiet jiġu ffinanzjati mil-linja baġitarja 19 06 05.

Azzjonijiet ta' tħejjija (sejba, taħriġ, netwerking, eżerċizzji, skambji ta' esperti, sistemi u 
għodda tal-ICT) – kollha ffinanzjati mil-linja baġitarja 07 04 01;

Il-miżuri għall-prevenzjoni jew għat-tnaqqis tal-effetti ta’ emerġenza (studju tal-kawżi tad-
diżastri, tbassir u informazzjoni pubblika), huma kollha ffinanzjati mil-linja baġitarja 
07 04 01.

"Reazzjoni għad-diżastri":
Dan huwa l-qasam fejn il-bażi legali l-ġdida tipprovdi, b’mod partikolari, appoġġ u 
kofinanzjament għat-trasport tal-għajnuna tal-protezzjoni ċivili għal pajjiż affettwat minn 
emerġenza, soġġett għal ċerti kundizzjonijiet. Fit-8 ta' Awwissu 2007, il-Kummissjoni adottat 
regoli ta’ implimentazzjoni għal dawn l-azzjoniiet ġodda1.  L-2009 kienet l-ewwel sena li fiha 
kien hemm id-disponibilità ta’ qafas kontrattwali għat-trasport tal-assistenza tal-protezzjoni 
ċivili lejn pajjiż milqut b’emerġenza: il-kuntratt qafas għal dawn l-operazzjonijiet ma’ sensar 
kien iffirmat fis-17 ta’ Diċembru 2008. 

Ammont ta' EUR 10.742.000 miljun twarrab inizjalment fid-deċiżjoni ta' finanzjament għal 
dawn l-azzjonijiet ġodda (EUR 8.192.000 fil-linja baġitarja 19 06 05 għal interventi f'pajjiżi 
terzi u EUR 2.550.000 fil-linja baġitarja 07 04 01 għal interventi fl-UE).
L-użu reali tal-fondi huwa direttament marbut mal-okkorrenza ta' diżastri u mat-talbiet mill-
Istati Membri għal trasportazzjoni addizzjonali, jiġifieri, huwa diffiċli li jitbassru. L-
aġġustamenti tal-approprijazzjonijiet jistgħu jsiru matul is-sena, u tul l-2009, it-total ta’ 
EUR 1.500.000 ntuża għat-trasferiment tal-approprijazzjonijiet mil-linja tal-baġit 
07 04 01(DEC 41/2009) lejn il-programm tas-Saħħa (azzjonijiet addizzjonali marbutin mal-
prevenzjoni tal-pandemija H1N1); trasferiment ta’ fondi ta’ EUR 5.000.000 kien ukoll 
magħmul mil-linja tal-baġit 19 06 05 ta' reazzjoni għad-diżastri ta' pajjiżi terzi favur l-appoġġ 
tal-Afganistan (trasferiment DEC 37/2009).
Final implementation on the "response" actions was of EUR 784.968. Fl-2009 il-Komunità 
pprovdiet appoġġ għall-protezzjoni ċivili permezz tal-Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili fl-
Istati Membri (nirien fil-foresti fil-Bulgarija, Franza, il-Portugall u l-Greċja, terremont fl-
Italja) u f’pajjiżi terzi (il-Moldova (nuqqas ta’ gass), il-Fiġi (għargħar), Gaza (kunflitt armat), 
Namibja (għargħar), it-Taġikistan (għargħar), il-Benin (għargħar), l-Albanija (nirien fil-
foresti), it-Tajwan (tifun), il-Burkina Faso (għargħar), il-Filippini (għargħar), l-Indoneżja 
(terremot), is-Samoa (tsunami), l-Ukraina (H1N1), il-Ġeorġja (terremot)).

                                               
1 Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/606/KE, Euratom tat-8 ta’ Awwissu 2007 li tistipula regoli għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar it-trasport fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/162/KE, Euratom li 
tistabbilixxi Strument Finanzjarju tal-Protezzjoni Ċivili (ĠU L 241, 14.9.2007, p. 17)



PA\851860MT.doc 7/10 PE454.628v01-00

MT

Kmieni fl-2010, il-Kummissjoni, permezz tal-MIC, ipprovdiet riżorsi sinifikanti għat-
trasportazzjoni tal-għajnuna għall-emerġenza lill-Ħaiti wara t-terremot. 

Fir-rigward tal-objettivi ta' "Tħejjija" u "Prevenzjoni", ir-rata ta' implimentazzjoni titqies 
sodisfaċenti, b'rata ta' implimentazzjoni ta' 89% fuq l-EUR 16 100 000 li jkopru s-sejħiet għal 
proposti u s-sejħiet għall-offerti ppubblikati fl-ewwel semestru tal-2009.
Cf. kif ukoll skont is-sezzjoni 1.4 l-implimentazzjoni tal-azzjoni ta’ tħejjija fil-qasam tal-
protezzjoni ċivili.
Sa mill-2010, l-Istrument tal-Protezzjoni Ċivili hu ġestit mid-DĠ ECHO fi ħdan il-
Kummissjoni. 

Kontribuzzjoni għal attivitajiet ambjentali internazzjonali
Din l-approprjazzjoni għandha l-għan li tkopri kontributi obbligatorji u volontarji lil numru ta' 
konvenzjonijiet, protokolli u ftehimiet internazzjonali li l-Komunità hi parti għalihom u l-
ħidma preparatorja għal ftehimiet internazzjonali futuri li jinvolvu lill-Komunità. Ħafna mill-
kontribuzzjonijiet jitħallsu f'Dollari Amerikani u għalhekk l-implimetazzjoni reali tista’ tkun 
soġġetta għall-varjazzjonijiet tar-rata ta’ skambju. Ir-rata ta’ implimentazzjoni ta’ 84.46% 
għall-2009 kienet sodisfaċenti.
Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

Skont il-baġit 2009 ġew implimentati ħames proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji;

Il-linja tal-
baġit

Titolu Approprjazzjon
ijiet għall-
Impenji 

% tal-
implimentazzj

oni
07 02 03 Proġett Pilota - Monitoraġġ ambjentali 

tal-Baċir tal-Baħar l-Iswed u Programm 
Qafas Ewropew Komuni għall-Iżvilupp 
tar-Reġjun tal-Baħar l-Iswed (it-tieni 
sena)

1.000.000 100 %

07 03 15 Proġett Pilota – Skambju tal-
emissjonijiet tad-dijossidu tal-kubrit fil-
Baħar Baltiku (it-tieni sena)

2.000.000 100 %

07 03 16 Proġett Pilota - Żvilupp ta' attivitajiet ta' 
prevenzjoni biex titwaqqaf id-
deżertifikazzjoni fl-Ewropa (l-ewwel 
sena)

1.000.000 99,98 %

07 03 17 Azzjoni Preparatorja - Il-klima tal-baċir 
tal-Karpazji (l-ewwel sena)

2.500.000 100 %

07 04 05 Azzjoni preparatorja - Il-kapaċità tal-UE 
għal reazzjoni ta' malajr (it-tieni sena)

7.500.000 87,84 %

Ir-rata ta’ implimentazzjoni kienet sodisfaċenti: tlieta mill-ħames azzjonijiet kienu għadhom 
fit-tieni sena u bbenefikaw mill-esperjenza tas-sena ta’ qabel. 
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L-azzjoni għall-kapaċità ta’ reazzjoni tal-UE għaqqdet flimkien żewġ azzjonijiet preċedenti 
skont il-baġit għall-2008, b’mod partikolari l-proġett pilota biex “Tiżdied il-kooperazzjoni 
bejn l-Istati Membri fil-ġlieda kontra n-nirien fil-foresti” (baġit għall-2008 ta’ 
EUR 3.500.000) u l-azzjoni ta’ tħejjija “Il-kapaċità ta’ reazzjoni rapida tal-UE” (baġit għall-
2008 ta’ EUR 4.000.000). Ir-rata ta’ implimentazzjoni tqieset ukoll bħala sodisfaċenti, b'rata 
ta' implimentazzjoni ta' 87.85% fuq l-EUR 7 500 000 li jkopru sejħa waħda għall-proposta, 
sejħa waħda għall-offerti u studju wieħed li wassal għall-firma ta’ tliet kuntratti ta' servizz, 
studju ta' kuntratt wieħed u seba' ftehimiet ta' għotjiet.

Approprijazzjonijiet ta' ħlasijiet
Inkiseb livell globali ta’ 87.26%, li turi progress mil-livell miksub fl-2008 (79.1%). 

deskrizzjoni

approprijazzjo
nijiet ta’ 
ħlasijiet 

(inkluż BR u 
trasferimenti)

imħallas
persentaġġ 

2009
persentaġ

ġ 2008
Linji ta’ assistenza teknika / 
approprijazzjonijiet mhux dissoċjati    18.004.160          

4.062.036   22,56% 21,86%
Linji operattivi / approprijazzjonijiet 
dissoċjati    282.353.590        

258.020.101   91,38% 85,14%
LIFE + / LIFE III / NGOs / Forest Focus 208.562.150 201.859.366 96,79% 92,28%
EEA 35.389.440 35.389.440 100,00% 97,72%
Strument Finanzjarju għall-Protezzjoni 
Ċivili 15.274.400 8.984.275 58,82% 44,52%
Kontribut għall-attivitajiet Ambjentali 
Internazzjonali (kontribuzzjonijiet 
obbligatorji għall-Ftehimiet Ambjentali 
Multilaterali) 4.150.000 3.087.506 74,40% 55,31%

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji 18.577.600 8.699.514 46,83% 24,44%

Programm ta’ Kompetittività u 
Innovazzjoni (CIP) 400.000 0 0,00%

Mhux 
applikabbl

i

TOTAL 300.357.750 262.082.137 87,26% 79,71%

Saħħa Pubblika

Il-livell ġenerali għoli ta’ eżekuzzjoni ta’ krediti ta’ impenn fl-2009 (100%) turi titjib meta 
mqabbel mas-sena ta’ qabel (98% fl-2008).  Il-livell ta’ eżekuzzjoni hu daqs jew qrib il-100%, 
għall-linji baġitarji kollha. 
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Il-livell ta’ implimentazzjoni ta’ ħlasijiet ta’ kreditu hi sodisfaċenti, 87%, li jirrapreżenta titjib 
meta mqabbel mal-2008 (84%).

Progamm ta' Saħħa Pubblika 
Il-livell ta’ implimentazzjoni tal-ħlasijiet ta’ kreditu tjieb konsiderevolment meta mqabbel 
mas-snin ta’ qabel u laħaq id-99.37% (għal paragun, 89% fl-2008).

Il-Fondi tat-Tabakk
Fir-rigward tal-ħlasijiet ta’ kreditu dawn huma meqjusa bħala krediti mhux dissoċjati u l-
ħlasijiet tagħhom jistgħu jitwettqu sal-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ wara dik li fiha jkunu  saru 
l-impenji. F’dan il-każ partikolari, il-kuntratt kien iffirmat fl-2009 u għandu jitlesta fl-2010. 
B’hekk il-ħlasijiet korrispondenti ser iseħħu fl-2010 meta qed nistennew li l-livell ta’ 
implimentazzjoni sejjer jilħaq il-100%. Il-persentaġġ ta’ ħlasijiet ta’ implimentazzjoni fl-
aħħar tal-2009 kien ta’ 51% u jikkorrispondi għall-ħlasijiet tal-impenji magħmula fl-2008. 
Għalhekk hawnhekk ma hawnx nuqqas ta’ implimentazzjoni.

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji
Dawn il-krediti huma dissoċjati u l-ħlasijiet sejrin jitwettqu tul bosta snin. 

Rigward BL 17 03 08 fl-2009, id-DĠ SANCO ħallas l-impenji magħmula fl-2008 
(EUR 0.5 miljun). Fl-2009 dan il-proġett pilota kien imtawwal u rċieva impenn addizzjonali u 
ħlasijiet ta’ kreditu ta’ EUR 1 miljun mill-awtorità Baġitarja. Il-ħlasijiet ta’ kreditu 
addizzjonali ma kienux meħtieġa fl-2009 peress li l-ħlasijiet għandhom iseħħu fl-2010 u fl-
2011.
Rigward 17 03 09, l-2009 kienet l-ewwel sena ta’ implimentazzjoni, li kienet dedikata għat-
tnehid tal-proġett, l-organizzazzjoni tas-sejħa għall-proposti u l-għażla ta’ kuntrattur. L-
awtorità Baġitarja allokat ħlasijiet ta’ kreditu li ma kienux meħtieġa fl-2009 peress li l-
ħlasijiet sejrin iseħħu tul il-perjodu 2010-2012.

Is-Sikurezza tal-ikel, is-Saħħa u l-benesseri tal-annimali u s-Saħħa tal-pjanti 
a) Krediti ta’ impenn:  livell għoli ta’ implimentazzjoni ta’ 98%
Il-livell ġenerali għoli ta’ implimentazzjoni ta’ krediti ta’ impenn fl-2009 baqa’ stabbli meta 
mqabbel mas-sena ta’ qabel (98% fl-2008).  

Għal-linji baġitarji kollha, il-livell ta’ implimentazzjoni hu daqs jew qrib id-95%. 
L-unika qasam li fih jidher livell anqas ta’ implimentazzjoni hu BL 17 04 04 01, ftehimiet 
Internazzjonali u sħubija f’organizzazzjonijiet internazzjonali, fejn il-ħlas ta’ sħubija jitħallas 
f’CHF u r-rata ta' skambju bejn l-EUR u l-CHF effettwat kemm l-istima tal-krediti mitluba 
mill-Awtorità Baġitarja kif ukoll il-krediti impenjati u mħallsa sena wara.

b) Ħlasijiet ta’ Kreditu: livell ta’ implimentazzjoni sodisfaċenti ta’ 82%
Dan il-livell ta’ implementazzjoni jirrappreżenta tnaqqis marġinali meta mqabbel mal-2008 
(87%). 
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Meta jitqiesu l-livelli għoljin ta’ krediti disponibbli, il-krediti mhux użati jammontaw għal 
EUR 20 miljun kemm għall-miżuri ta’ eradikazzjoni u wkoll għall-fondi ta’ emerġenza. 

Rigward il-miżuri ta’ Eradikazzjoni, id-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż finali mressqa għall-
ħlasijiet mill-Istati Membri ta' spiss ikunu inqas mill-istima inizjali, li ntużaw biex 
jiddetterminaw l-ammonti li għandhom jiġu impenjati. L-ammont ta’ ħlasijiet ta’ kreditu 
mitluba jikkorrispondu għal stima ta’ ħlas finali li għandu jsir lill-Istati Membri bħala 
persentaġġ tal-ammont impenjat tul is-sena ta’ qabel. Fl-2009 illimitajna l-ħlasijiet ta' kreditu 
mitluba mill-awtorità Baġitarja għal 83% tal-ammont impenjat. Fl-2010 illimitajna aktar l-
ħlasijiet ta’ kreditu mitluba mill-awtorità baġitarja u għalhekk qegħdin nistennew li jkollna 
imolimentazzjoni mtejba tal-ħlasijiet ta’ kreditu.

Rigward il-Fond tal-Emerġenza, minħabba li-kumplessità tad-dikjarazzjonijiet ta’ spejjeż u 
tar-riskji involuti, id-DĠ SANCO ddeċieda li jwettaq kontrolli finanzjarji ex-ante fuq il-post 
qabel il-ħlas tad-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż li jeċċedu l-EUR 2 miljun. Dan tawwal il-
perjodu ta’ validazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ ħlasijiet u ppostpona numru ta’ ħlasijiet għall-
2010.
B’żieda ma’ dan, fl-2009, ġew impenjati EUR 4 miljun għall-azzjoni preparatorja mitluba 
mill-PE fuq il-postijiet ta’ kontroll f’rabta mat-trasport tal-annimali, iżda kif spjegat aktar 
kmieni, il-ħlasijiet kien sejrin iseħħu fl-2010 u fis-snin ta' wara. Fl-2008, il-krediti milqugħa 
għall-istess proġett pilota ma ntużawx. Fil-fatt, il-kumitat ta’ evalwazzjoni kkunsidra li l-ebda 
waħda miż-żewġ proposti milqugħa ma laħqu l-kriterji minimi ta’ evalwazzjoni tas-sejħa. 
Wara li ġew ikkunsidrati possibilitajiet differenti għall-użu tal-baġit allokat kien deċiż li l-
azzjoni għall-2008 tiġi kkanċellata.

Rigward il-linji tal-awtorità Baġitarja (17 01 04 01, 17 01 04 05 u 17 01 04 06) il-kumplament 
ta’ krediti sejrin jitħallsu fl-2010.


