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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, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jappoġġja bis-sħiħ il-prinċipju li l-finanzjament tal-UE għandu jwassal għal titjib fl-istat 
ġenerali tal-ambjent u s-saħħa pubblika Ewropea, sabiex dawn jikkontribwixxu għall-
kisba tal-objettivi stipulati fl-istrateġija Ewropa 2020; jilqa' l-fatt li l-promozzjoni ta' 
ekonomija aktar sostenibbli, effikaċi fl-użu tar-riżorsi u ekoloġika qed jitqiesu bħala 
qasam ta' prijorità politika fl-istrateġija UE 2020, u jenfasizza l-ħtieġa li dan jiġi rifless 
f'qafas leġiżlattiv u ta' finanzjament imtejjeb;

2. Jinnota, għalhekk, li l-Abbozz ta' Baġit 2012, it-Titolu 07 "Ambjent u Azzjoni dwar il-
Klima" juri ammont globali ta' EUR 401.792 miljun għal nefqa operatorja, li tfisser żieda 
ta' 2.60% f'approprjazzjonijiet ta' impenn meta mqabbel mal-baġit adottat fl-2011, u 
jinnota wkoll żieda ta' 2.4% f'approprjazzjonijiet operattivi proposta għall-politika tas-
saħħa pubblika meta mqabbel mal-ammont ta' EUR 206.106 miljun għall-2011;

3. Jilqa' l-fatt li l-abbozz ta' baġit 2012 jagħti prijorità għolja lill-Ambjent u lill-Azzjoni dwar 
il-Klima; hu konvint li ż-żieda għal EUR 354.755 miljun fil-livell globali ta' 
approprjazzjonijiet għall-programm ta' suċċess LIFE+, għandha tiġi akkumpanjata b'livell 
xieraq ta' approprjazzjonijiet ta' pagament;

4. Hu ġeneralment imħasseb bit-tnaqqis f'approprjazzjonijiet ta' ħlas mill-Kunsill, bil-għan li 
l-marġini ta' pagament jiżdied b'mod artifiċjali; hu konvint li fi kwalunkwe każ hu 
meħtieġ li jkun hemm fondi disponibbli għat-tħaddim b'suċċess tal-programmi u l-miżuri 
dwar l-ambjent, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel;

5. Jistieden lill-Istati Membri jkomplu jtejbu l-implimentazzjoni tagħhom tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, sabiex b'konsegwenza ta' dan, issaħħaħ il-
proċeduri ta' ksur tagħha, fil-forma ta' aktar għajnuna għall-unitajiet partikolari u/jew bid-
definizzjoni ta' case rates; jitlob li l-bażijiet ta' dejta korrispondenti jkunu disponibbli 
għall-pubbliku;

6. Hu tal-fehma li dieta bilanċjata magħmula minn ikel varjat u b'saħħtu hi waħda mill-
elementi ewlenin tas-saħħa pubblika; jinnota li l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea (ECJ) 
iddeċidiet f'April 2011, li tannulla parzjali tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 
983/20081 dwar id-distribuzzjoni tal-ikel minn ħażniet ta' intervent għall-benefiċċju tal-
aktar persuni fil-bżonn; jinsab imħasseb dwar id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea 
li tħabbar tnaqqis qawwi fl-allokazzjonijiet rispettivi tal-baġit għall-Programm ta' 
Distribuzzjoni tal-Ikel tal-UE, għall-Aktar Persuni fil-Bżonn fil-Komunità (MDP), 

                                               
1 3 ta' Ottubru 2008, li tadotta l-pjan għall-allokazzjoni lejn ir-riżorsi tal-Istati Membri li 

għandhom jitħallsu mill-budget tas-sena 2004 għall-provvista tal-ikel mil-ħażniet tal-
intervent għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar imċaħħda fil-Komunità.
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speċjalment b'kunsiderazzjoni tas-sitwazzjoni soċjali diffiċli f'bosta Stati Membri wara l-
kriżi finanzjarja u ekonomika; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill isibu mezz biex 
ikomplu l-iskema tal-MDP f'forma li ma tistax tiġi kkontestata mill-Qorti, sabiex l-
approprjazzjonijiet għad-distribuzzjoni tal-ikel għal dawk l-aktar fil-bżonn ikunu jistgħu 
jinżammu fil-livell meħtieġ;

7. Itenni għal darb'oħra li jinħtieġ li titqajjem kuxjenza pubblika rigward l-effetti ta’ ħsara 
tal-konsum tat-tabakk, inkluż it-tipjip passiv; jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni biex 
tkompli bil-kampanja HELP għal ħajja mingħajr tabakk, billi tassenja EUR 10 miljun 
skont il-programm dwar is-Saħħa Pubblika;

8. Jenfasizza għal darb'oħra l-fatt li l-aġenziji deċentralizzati għandhom bżonn finanzjament 
u persunal adegwati biex iwettqu kemm il-kompiti ta' qabel tagħhom kif ukoll dawk 
ġodda, assenjati mil-leġiżlatur tal-UE u mill-Kummissjoni; ma jaqbilx għal darb'oħra mal-
użu ta' dħul assenjat biex jitnaqqas il-kontribut tal-Baġit tal-UE lil aġenziji li jiddependu 
fuq ħlasijiet bħall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA);

9. Jinnota l-ħtieġa li tiġi riveduta l-istqarrija finanzjarja dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-
farmakoviġilanza skont il-proposta leġiżlattiva inizjali tal-Kummissjoni li turi żieda ta' 23 
membru tal-persunal; jirrikonoxxi l-kompiti l-ġodda tal-EMA u jistieden lill-Kummissjoni 
tressaq dikjarazzjoni finanzjarja riveduta u regolament dwar il-ħlasijiet ferm qabel ma l-
leġiżlazzjoni tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2012; itenni mill-ġdid l-impenn tiegħu lill-EMA 
fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni dwar il-mediċini orfni;

10. Jinnota li wħud mir-rekwiżiti addizzjonali marbutin mal-pakkett dwar il-klima u l-enerġija 
mitluba mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni (bħall-ħidma fuq is-CO2 u l-karozzi) 
jistgħu jitwettqu mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA); jirrikonoxxi li t-twettiq ta' 
dan il-kompitu l-ġdid ma jkunx possibbli kollu kemm hu permezz ta' 
riprijoritizzazzjonijiet u tqassim mill-ġdid tal-persunal, u għalhekk jilqa' l-Abbozz ta' 
Baġit tal-EEA;

11. Jirrikonoxxi li l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) teħtieġ tibda twettaq il-
kompiti assenjati lilha, bħall-ipproċessar ta' applikazzjonijiet ta' awtorizzazzjoni u t-
tħejjija ta' opinjonijiet xjentifiċi għall-Kummissjoni bħala bażi għad-deċiżjonijiet tal-UE 
dwar l-għoti ta' awtorizzazzjoni, u biex twettaq il-kompiti li joħorġu mill-koordinament u 
mit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-evalwazzjonijiet ta' sustanzi kimiċi mwettqa mill-
awtoritajiet tal-Istati Membri; jirrikonoxxi t-talba tal-ECHA għal għaxar impjiegi ġodda, li 
huma newtrali għall-baġit; 

12. Jenfasizza aktar li kull reviżjoni tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji marbutin mal-
leġiżlazzjoni dwar il-bijoċidi u l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi 
perikolużi għandha tkun ibbażata fuq il-ftehim leġiżlattiv finali u għandu jkun hemm 
fondi adegwati disponibbli għall-Aġenzija, jekk meħtieġ; Jitlob, f'dan ir-rigward, lill-
Kummissjoni tippreżenta bis-sħiħ it-tfaddil korrispondenti (ta' baġit u persunal) fid-DĠs 
partikolari tal-Kummissjoni meta l-kompiti msemmija hawn fuq jiġu implimentati fi ħdan 
l-ECHA.
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA
Kuntest ġenerali
Il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropew huwa l-istrument li jistabbilixxi u jawtorizza l-ammont 
totali ta' dħul u nfiq annwali, meqjus neċessarju għall-Komunità Ewropea u għall-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika.

Fl-20 ta' April, il-Kummissjoni ressqet l-Abbozz ta' Baġit (DB) għall-2012 b'total ta' 
EUR 147.435,442 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn(c.a.), li jikkorrispondu għal 1.12% 
tad-DNG. Dan iħalli marġini ta' EUR 1.603,5 miljun fuq il-massimu globali annwali stabbilit 
mill-Qafas Finanzjarju Pluriennali (MFF 2007 - 2013). Għal approprjazzjonijiet ta' pagament 
(p.a), it-total jammonta għal EUR 132.738,713 miljun, li jikkorrispondu għal 1.01 % tad-
DNG.

Skont il-Kummissjoni, l-Abbozz ta' Baġit jikkunsidra l-isforzi kontinwi ta’ konsolidazzjoni fl-
Istati Membri u d-diffikultajiet relatati. Iż-żieda proposta fil-livell globali ta' 
approprjazzjonijiet tirrappreżenta kontribuzzjoni siewja għall-irkupru u t-tkabbir ekonomiku 
Ewropew, u hija konsegwenza neċessarja tal-obbligi kuntrattwali tal-Unjoni biex tonora l-
livell dejjem jikber tal-impenji pendenti tas-snin kurrenti u preċedenti, issa li l-programmi 
prinċipali kollha laħqu r-ritmu ideali tagħhom. Evoluzzjoni ordnata tal-approprjazzjonijiet ta' 
pagament hija meħtieġa wkoll biex tevita żieda ulterjuri fil-livell ta’ impenji pendenti.

Fis-7 ta' Lulju, il-COREPER adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar l-Abbozz ta' Baġit 2012.
Għandhom ikunu magħmula disponibbli EUR 146.245,338 miljun f'approprjazzjonijiet ta' 
impenn u EUR 129.088,042 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament.

Din il-pożizzjoni hi bbażata fuq il-prinċipju ta' ħidma fi ħdan il-qafas ta' linji gwida baġitarji 
stabbiliti għall-baġit 2012 tal-konklużjonijiet tal-Kunsill adottati fi Frar 2011, li ssegwi 
approċċ li jwassal għal baġit li jikkonforma mad-dixxiplina baġitarja u ma' ġestjoni 
finanzjarja soda, kif ukoll b'kunsiderazzjoni xierqa tal-ostakli ekonomiċi u baġitarji fl-Istati 
Membri; sabiex ikun hemm disponibilità ta' finanzjament adegwat għall-prijoritajiet differenti 
tal-Unjoni Ewropea u sabiex l-approprjazzjonijiet ta' pagament jinżammu taħt kontroll sod 
skont l-intestaturi u sotto-intestaturi kollha tal-qafas finanzjarju pluriennali.

Wara t-tmiem tal-proċedura bil-miktub, il-Kunsill għandu jadotta l-pożizzjoni tiegħu dwar il-
baġit tal-UE 2012, fil-25 ta' Lulju 2011.

Baġits individwali skont il-kompetenzi tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza tal-Ikel

Life +
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L-Abbozz ta' Baġit 2012 qed jagħti prijorità għolja lill-Ambjent u lill-Azzjoni dwar il-Klima 
li tissarraf ukoll fil-livell ta' approprjazzjonijiet propost skont il-programm LIFE+ u l-linji 
baġitarji korrispondenti.
Il-Kummissjoni qed tipproponi li żżid il-livell ġenerali ta' approprjazzjonijiet tal-programm 
LIFE + għal EUR 354,755 miljun, jiġifieri żieda ta' 4.3% meta mqabbel mal-livelli ta' baġit 
2011 (EUR 340,2 miljun). Dan jikkonforma mal-ipprogrammar finanzjarju.

Din iż-żieda għandha l-għan li tiffinanzja proġetti fl-oqsma kollha ta' politika, inkluż il-klima, 
biex tappoġġja miżuri mwettqa mill-Kummissjoni bħala appoġġ tal-politika u l-leġiżlazzjoni 
dwar il-Klima u bħala appoġġ għall-NGOs, b'miżuri ta' appoġġ għall-politika kif ukoll 
b'kunsiderazzjoni taż-żieda fir-rekwiżiti marbutin mal-għajnuna amministrattiva għall-għażla, 
il-monitoraġġ u t-tixrid tar-riżultati tal-proġetti u r-rekwiżiti ta' valutazzjoni.
Rigward il-linja tal-baġit 07 01 04 05 (appoġġ amministrattiv għall-politika ta' Azzjoni dwar 
il-Klima), qed tintalab żieda biex jiġu indirizzati ħtiġijiet ġodda f'termini ta' pubblikazzjonijiet 
(inkluż produzzjonijiet awdjo-viżivi) dwar l-Azzjoni dwar il-Klima, kif ukoll biex jiġi 
ffinanzjat il-manutenzjoni u ż-żamma ta' rekords u Reġistri Komunitarji Indipendenti tat-
tranżazzjonijiet (wara l-iżviluppi stipulati mid-Direttiva) u ta' sistemi kritiċi tal-IT oħrajn 
(Sustanzi li jagħmlu Ħsara lill-Ożonu).
Il-COREPER ippropona tnaqqis qawwi fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament fuq 
kull linja baġitarja rilevanti.

Affarijiet ambjentali globali
Sa mill-2007 'l hawn, l-azzjonijiet esterni fil-qasam tal-ambjent huma koperti mill-istrumenti 
tal-azzjoni esterna fil-qasam ta' politika 21 (Żvilupp), u b'mod partikolari permezz tal-ENRTP 
(Programm tematiku dwar l-ambjent u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali inkluża l-
enerġija, Kapitolu 21 04 tal-Abbozz ta' Baġit). Madankollu, għandu jiġi nnutat li l-
Kummissjoni qiegħda tipproponi żieda sostanzjali fir-riżorsi għal din il-linja baġitarja 
(EUR 200.7 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn / EUR 170.0 miljun f'approprjazzjonijiet 
ta' pagament). F'konformità mal-wegħda magħmula skont il-ftehim ta' Kopenħagen, ammont 
ta' EUR 50 miljun biex jiġu koperti azzjonijiet ta' mitigazzjoni u adattament fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw;
Il-Kunsill ippropona tnaqqis ta' EUR 1.5 miljun f'din il-linja baġitarja f'approprjazzjonijiet ta' 
impenn u EUR 30.5 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament.
L-uniċi approprjazzjonijiet li għad fadal skont it-Titolu 07 huma dawk iddedikati għall-
kontribuzzjonijiet obbligatorji għall-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali li l-Komunità hija 
parti minnhom, bħall-Konvenzjoni ta' Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima u 
l-Protokoll ta' Kyoto, il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD), eċċ. L-allokazzjoni 
baġitarja proposta għall-2012 ma nbidlitx mil-livelli tal-2011 (EUR 3.1 miljun).

Għandu jkun innutat li l-COREPER naqqas ukoll fondi maħsuba għall-kontribuzzjonijiet 
internazzjonali tal-UE.

Saħħa Pubblika
Il-krediti għall-programm għas-Saħħa Pubblika qegħdin jiżdiedu b'ammont ta' 
EUR 1240 miljun, bi qbil mal-pakkett globali għall-programm għall-2008-2013. Għalkemm
ir-responsabilità ewlenija fis-Saħħa Pubblika tinsab f'idejn l-Istati Membri u l-Programm 
għas-Saħħa Pubblika essenzjalment għandu impatt indirett fuq is-saħħa tal-popolazzjoni tal-



PA\875737MT.doc 7/9 PE467.318v02-00

MT

UE, l-UE għandha rwol fundamentali xi twettaq bħala katalista għal azzjoni u riforma fl-Istati 
Membri, speċjalment f'żoni fejn il-kooperazzjoni fil-livell tal-UE hi indispensabbli u fejn il-
leġiżlazzjoni tal-UE teħtieġ tiġi msaħħa, aġġornata jew maħluqa. L-azzjonijiet imwettqa fi 
ħdan il-qafas tal-Programm tas-Saħħa Pubblika jikkumplimentaw u jżidu l-valur tal-azzjoni 
tal-Istati Membri fil-qasam tal-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard.
Sal-2010, il-kampanja HELP għal ħajja mingħajr tabakk kienet iffinanzjata mill-krediti 
mnaqqsa mill-għajnuna mogħtija lill-produtturi tat-tabakk (5% kif definit fl-Artikolu 110 tar-
Regolament 1782/2003), jiġifieri krediti trasferiti mill-Intestatura 2 Nefqa Agrikola (EUR 16-
il miljun fis-sena). Peress illi s-sovvenzjonijiet għall-produtturi tat-Tabakk intemmu fl-2009, 
l-2010 kienet l-aħħar sena fejn intlaqgħu krediti mill-Intestatura 2. Sa mill-2011, il-kampanja 
kontra t-tipjip kienet iffinanzjata mill-programm għas-Saħħa Pubblika. Fl-2012, kienu twarrbu 
EUR 10 miljun għal din il-kampanja.

Miżuri veterinarji
L-Abbozz ta' Baġit ippreveda tnaqqis ta' EUR 17,050 miljun għal miżuri veterinarji bi 
proposta ta' ammont globali ta' EUR 333 miljun għall-2012. It-tnaqqis hu marbut mat-tnaqqis 
mistenni fil-vaċċinazzjoni u f'miżuri oħrajn kontra l-marda tal-ilsien ikħal kif ukoll minħabba 
krediti previsti għal miżuri ta' fondi ta' emerġenza bħala kaġun tal-inċertezza tal-eżekuzzjoni, 
peress li dawn jiddependu fuq it-tfaqqigħ ta' mard li jittieħed. Il-Kummissjoni kkonfermat li 
se jkunu allokati krediti addizzjonali għall-fond ta' emerġenza, jekk meħtieġ.
Ġiet miftiehma żieda ta' EUR 2 miljun għal miżuri għas-Saħħa tal-Pjanti sabiex jiġu 
ffinanzjati miżuri addizzjonali kontra t-tfaqqigħ tan-nematodi tal-arżnu, għall-kontroll ta' 
żewġ tipi ta' ħanfus u tal-bumunqar l-aħmar tal-palm.

Ġiet proposta żieda ulterjuri ta' EUR 2 miljun għall-miżuri ġodda fil-qasam tal-kontroll tal-
Ikel u tal-Għalf u biex jiġu ffinanzjati l-bidliet fl-attivitajiet tal-Laboratorji ta' Referenza tal-
UE u l-ħolqien ta' laboratorju addizzjonali għas-saħħa tan-naħal (Regolament tal-
Kummissjoni Nru 208/2011).

Il-COREPER ippropona tnaqqis fil-linji baġitarji rispettivi fir-rigward tal-miżuri veterinarji.

Proġetti Pilota u Azzjonijiet Preparatorji
Saret votazzjoni fuq 8 Proġetti Pilota u Azzjonijiet Preparatorji skont it-Titolu 07 tal-baġit 
2011 u dawn jinsabu fil-proċess ta' implimentazzjoni jew mid-DĠ ENV jew mid-DĠ CLIMA.

Skont l-Abbozz ta' Baġit 2012, il-Kummissjoni qed tipproponi t-tkomplija għat-tieni sena tal-
Azzjoni Preparatorja dwar "l-Integrazzjoni tal-Azzjoni dwar il-Klima u Adattament" (linja tal-
baġit 07 03 13).

Aġenziji Deċentralizzati
L-Abbozz ta' Baġit 2012 hekk kif imressaq mill-Kummissjoni jalloka EUR 741.5 miljun lill-
aġenziji deċentralizzati għal doveri operattivi u amministrattivi. Dan l-ammont jirrappreżenta 
0.5% tal-Abbozz ta' Baġit totali tal-UE għall-2012. Il-pjanijiet ta' implimentazzjoni jipprevedu 
4854 impjieg f'aġenziji deċentralizzati (mingħajr l-inklużjoni ta' aġenti b'kuntratt).

Il-COREPER wettaq l-arranġamenti li ġejjin:
- Aġenziji b'"veloċità normali": l-ebda żieda, l-ebda impjieg ġdid
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- Aġenziji "b'doveri ġodda": Żieda limitata għal massimu ta' 1.5% + 1/3 tal-impjiegi mitluba + 
impjiegi awto-finanzjati aċċettati

- Aġenziji "li għadhom qed jibdew": żieda limitata għal ¾ tat-Titoli 1 u 2 + ¾ tal-impjiegi 
mitluba.

 Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
L-Aġenzija għandha timplimenta doveri addizzjonali marbutin mal-monitoraġġ u rrappurtar 
tad-dispożizzjonijiet fl-Ambjent tal-UE (Kwalità tal-Arja) u l-Leġiżlazzjoni dwar il-Klima kif 
ukoll xi rekwiżiti addizzjonali marbutin mal-pakkett dwar il-klima u l-enerġija mitlub mill-
Istati Membri u mill-Kummissjoni (bħall-ħidma fuq ic-CO2 u l-karozzi).
Għalhekk il-Kummissjoni qed tipproponi żieda ta' 2.82% fir-riżorsi baġitarji 
(b'kunsiderazzjoni tad-dħul assenjat li ġej minn bilanċi favorevoli mis-sentejn ta' qabel) u 
żewġ impjiegi addizzjonali.

 L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
L-Abbozz ta' Baġit ma jipprevedi l-ebda kontribuzzjoni finanzjarja partikolari għall-Aġenzija 
fl-2012. . 

Madankollu għandhom jitqiesu kompiti ġodda li ġejjin mil-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-bijoċidi 
u l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi ("Kunsens Informat minn 
Qabel - PIC"). Fil-każ tal-Bijoċidi (linji tal-baġit 07 03 60 01 u 07 03 60 02), il-kompiti tal-
ECHA għall-prodotti bijoċidali previsti mill-Awtorità Leġiżlattiva ġew estiżi b'mod 
konsiderevoli sa mill-proposta oriġinali tal-Kummissjoni (COM(2009)267) u huma mistennija 
li jidhru fil-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill. F'dan l-istadju l-ammonti mitluba għall-2012 fl-
abbozz ta' baġit jirriflettu l-estimi kif inklużi fid-dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva oriġinali 
mressqa mill-Kummissjoni fl-2009. Wara l-adozzjoni tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill, u 
skont l-ambitu tal-kompiti fil-qasam tal-bijoċidi li sa fl-aħħar ser jiġu assenjati lill-aġenzija, il-
Kummissjoni teħtieġ tressaq Komunikazzjoni dwar il-Pożizzjoni Komuni li tkun 
akkumpanjata minn dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva riveduta li tirrifletti r-
responsabilitajiet addizzjonali u r-riżultati kwantifikati mistennija, kif meħtieġ. Il-
Kummissjoni għandha għalhekk taġġusta dan skont ir-riżorsi meħtieġa għall-baġit għall-2012 
f'termini tal-persunal tal-ECHA u l-kontribuzzjoni mill-baġit tal-UE, matul il-proċedura tal-
baġit annwali. Fil-każ tal-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi, il-
proposta tal-Kummissjoni għar-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 698/2008 għandha l-għan 
li tallinjaha mal-leġiżlazzjoni dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-ippakkjar tas-sustanzi 
kimiċi u għandha twassal għall-parteċipazzjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 
fl-implimentazzjoni tal-hekk imsejħa attivitajiet ta' "Kunsens Informat minn Qabel".

 Il-proposta tal-Kummissjoni hi mistennija li ssir tul it-tieni kwart tal-2011 (linji tal-
baġit 07 03 70 01 u 07 03 70 02).

Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
Is-sussidju tal-UE kif adottat mill-Kummissjoni jammonta għal EUR 57.3 miljun, li hu EUR 
1.4 miljun anqas milli mitlub mill-ECDC, iżda li jaqbel mal-applikazzjoni tar-regola tal-
Kummissjoni. L-ECDC ma talab l-ebda żieda fil-persunal.

 L-Awtorità Ewropea dwar is-Sikurezza fl-Ikel
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Is-sussidju tal-UE kif adottat mill-Kummissjoni jammonta għal EUR 77.121 miljun (inkluż 
dħul assenjat mis-snin ta' qabel). Dan jirrappreżenta żieda globali ta' 2% meta mqabbel mal-
2011, li madankollu hu tnaqqis ta' EUR 0.37 miljun meta mqabbel mat-talba tal-EFSA. L-
EFSA ma talbet l-ebda żieda fil-persunal.

 L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
L-abbozz ta' baġit totali għall-2012 mitlub mill-EMA jammonta għal EUR 238.4 miljun, 
inkluż dħul mill-ħlasijiet ta' EUR 171.2 miljun. Għalhekk, il-kontribuzzjoni tal-UE mitluba 
mill-EMA tammonta għal EUR 57.1 miljun, inkluż dħul mill-ħlasijiet ta' EUR 9.8 miljun.
Minn dan l-ammont, EUR 17.8 huma previsti għal ħtiġijiet ġodda minħabba r-regolament 
dwar il-farmakoviġilanza. Għandhom jiġu previsti impjiegi addizzjonali għall-
implimentazzjoni. Madankollu, minħabba bidliet fil-kompiti li għandhom jitwettqu, dawn l-
estimi għall-farmakoviġilanza ma jikkonformawx mad-dikjarazzjoni finanzjarja oriġinali 
approvata mill-Kummissjoni, li turi 23 membru tal-persunal addizzjonali. Kien maħsub ukoll 
li jiġu kopruti spejjeż żejda mill-ħlasijiet. Dawn il-ħlasijiet mhumiex sejrin jidħlu fis-seħħ fl-1 
ta' Lulju 2012, u għalhekk l-ispejjeż iridu jiġu kopruti mill-UE. Madankollu, il-Kummissjoni 
ddeċidiet li ma kienx possibbli li żżid il-kontribuzzjoni tal-EMA għall-farmakoviġilanza 
mingħajr dikjarazzjoni finanzjarja riveduta adottata mill-Kummissjoni u approvata mill-
Parlament u mill-Kunsill. Meta din id-dikjarazzjoni finanzjarja l-ġdida tiġi approvata, il-
Kummissjoni għandha tipproponi li tadotta l-baġit għall-2012. Għalhekk, l-abbozz ta' baġit 
adottat mill-Kummissjoni jkabbar il-pjan ta' implimentazzjoni tal-EMA bi 23 membru tal-
persunal kif ippjanat fid-dikjarazzjoni finanzjarja inizjali.


