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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 r-riżorsi finanzjarji totali disponibbli fl-2009 għall-Aġenzija Ewropea għall-
Ambjent jammontaw għal EUR 39.9 miljun, li minnhom EUR 34.56 miljun ġejjin minn 
sussidji tal-UE; 

2. Jinnota li ż-żieda ta’ EUR 2.8 miljun meta mqabbel mal-baġit tal-EEA għall-2008 kienet 
immirata għall-iżvilupp ta’ erba’ oqsma ewlenin bħall-adattament għat-tibdil fil-klima, il-
valutazzjoni tal-ekosistema, il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli, u l-prevenzjoni u l-
ġestjoni tad-diżastri kif identifikati fl-istrateġija multiannwali għall-2009-2013;

3. Jinnota l-osservazzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar in-numru konsiderevoli 
ta’ trasferimenti tal-baġit fl-2009; hu tal-fehma li l-ispjegazzjoni mogħtija mill-Aġenzija 
dwar dan il-fenomenu għandha tiġi rispettata, jiġifieri l-implimentazzjoni tal-pjan 
strateġiku l-ġdid għal ħames snin b’nomeklatura ġdida;

4. Jilqa’ b’mod ċar l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent bħala fornitur affidabbli ta’ 
informazzjoni ambjentali indipendenti u korretta għall-istituzzjonijiet kollha tal-UE, għall-
Istati Membri tal-UE u għall-korpi kollha li jfasslu l-politika; 

5. Jinnota li kienu meħtieġa għaxar postijiet addizzjonali fl-2009 għat-tisħiħ tal-ħiliet fl-
oqsma tal-valutazzjoni tal-ekosistema, il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli, l-iżvilupp 
ta’ Sistema ta’ Informazzjoni Ambjentali Kondiviża kif ukoll għall-ħolqien ta’ oqsma 
ġodda ta’ xogħol fl-adattament għat-tibdil fil-klima u fil-prevenzjoni u l-ġestjoni tad-
diżastri; iħeġġeġ, f’dan ir-rigward, titjib ulterjuri fil-proċess ta’ reklutaġġ, f’termini ta’ 
trasparenza, kif indikat mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri;

6. Iħeġġeġ, għall-darb’oħra, lill-Aġenzija tkompli bl-isforzi tagħha biex tkompli tiżviluppa l-
metodi ta’ komunikazzjoni tagħha sabiex tattira aktar rappurtaġġ mill-midja dwar is-
sejbiet tagħha u b’hekk tikkontribwixxi għad-dibattitu pubbliku dwar kwistjonijiet 
ambjentali importanti, bħat-tibdil fil-klima, il-bijodiversità u l-ġestjoni tar-riżorsi naturali;

7. Huwa tal-opinjoni, abbażi tad-dejta disponibbli, li d-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent jista' jingħata kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-EEA għas-sena finanzjarja 2009.


