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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. Ifakkar li livell għoli ta' protezzjoni ambjentali u ta' saħħa fl-Unjoni huwa 
prekundizzjoni għall-prosperità ekonomika, u li s-sigurtà u l-mekkanimżi tal-ikel u tal-
għalf biex jipproteġu kontra d-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem huma 
ta' valur ewlieni għaċ-ċittadini Ewropej kollha, u, għaldaqstant, għall-Parlament 
Ewropew;

2. Huwa, fl-istess waqt, konxju bis-sħiħ li l-istrumenti ta' politiki u ta' finanzjament fil-
mandat ta' dan il-kumitat huma żgħar meta kkumparati mal-istrumenti ta' politika u ta' 
finanzjament taħt l-Intestaturi 2 u 3 u ma jirċevux l-istess attenzjoni daqs programmi u 
fondi oħrajn; jirrifjuta bil-qawwa, għaldaqstant, kwalunkwe tnaqqis ulterjuri tal-
finanzjament tal-programmi u tal-linji baġitarji peress li l-impatt mhux se jkun 
tollerabbli; iħeġġeġ lill-Istati Membri b'mod speċjali biex jaraw l-implimentazzjoni 
tal-politiki ambjentali u li ma jagħmlux ħsara lill-klima, l-azzjonijiet u l-proġetti bħala
opportunità biex irawmu t-tkabbir u mhux bħala piż;

3. Jirrikonoxxi li fil-livell nazzjonali jeżistu limitazzjonijiet baġitarji qawwija u li 
għaddejjin sforzi ta' konsolidazzjoni;  jirrimarka, madankollu, li l-valur miżjud 
sostanzjali Ewropew tal-istrumenti ta' politika u ta' finanzjament fil-mandat ta' dan il-
kumitat għandu jittieħed kont tiegħu mill-awtoritajiet baġitarji meta jiddeċiedu dwar l-
Abbozz ta' Baġit (DB) 2016;

4. Ifakkar li l-Orizzont 2020 se jikkontribwixxi għall-objettivi fil-mandat ta' dan il-
kumitat bi proġetti ta' riċerka fl-oqsma tal-klima, tas-saħħa u ambjentali; jafferma l-
impenn tiegħu biex jimmonitorja l-allinjament tal-proġetti mal-objettivi korrispondenti 
u l-progress tal-implimentazzjoni tagħhom;

5. Jissottolinja li r-riċerka u l-innovazzjoni ambjentali jsibu ċ-ċentru ta' gravità tagħhom 
fl-Orizzont 2020: " HYPERLINK 
"http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-
environment-resource-efficiency-and-raw-materials" Tibdil fil-klima, ambjent, 
effiċjenza fir-riżorsi u materja prima", li għandu l-għan li jikseb ekonomija u soċjetà 
effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima, il-protezzjoni u l-immaniġġjar 
sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-ekosistemi u jiżgura l-provvista u l-użu sostenibbli 
tal-materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali li qed tikber 
fil-limiti sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-ekosistemi;

6. Jinnota li l-Abbozz ta' Baġit tal-UE għall-2016 jammonta għal EUR 153,5 biljun 
f'approprjazzjonijiet ta' impenn (inkluż EUR 4,5 biljun riprogrammati mill-2014) u 
EUR 143,5 biljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament; jindika li, jekk ma jitqisx l-effett 
tar-riprogrammar fl-2015 u fl-2016, dan jikkorrispondi għal żieda ta' +2,4 % fl-
impenji u ta' +1,6 % fil-pagamenti meta mqabbla ma' dawk tal-baġit 2015;  jisħaq fuq 
il-fatt li dawn iż-żidiet moderati kumplessivi, skont id-direzzjoni stabbilita mill-QFP u 
wara li titqies l-inflazzjoni, ma jirrappreżentaw kważi l-ebda żieda f'termini reali, u 
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dan jenfasizza l-importanza tal-effiċjenza u l-effikaċja tal-infiq;

7. Ifakkar li rigward approprjazzjonijiet ta' pagament, is-snin reċenti kienu diffiċli ħafna 
u li l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE ġiet imxekkla minn restrizzjonijiet severi fil-
livell ta' approprjazzjonijiet ta' pagament awtorizzati, li wassal għal baġits ta' emenda 
rikorrenti biex jiġu koperti l-partijiet tal-ħtiġijiet pendenti;

8. Iħeġġeġ lill-Kunsill joqgħod lura milli jagħmel xi tnaqqis fl-istrumenti ta' politiki u ta' 
finanzjament fil-mandat ta' dan il-kumitat;

9. Jirrifjuta bil-qawwa l-possibbiltà li, fil-każ ta' pagamenti insuffiċjenti fl-2016, il-
Kummissjoni tista' tiddeċiedi, bħal kif għamlet fil-passat, ma tużax l-
approprjazzjonijiet ta' impenn bis-sħiħ, li jmur kontra l-impenn ripetut tal-Parlament 
fl-oqsma tal-ambjent, tas-saħħa, tas-sigurtà tal-ikel u tal-għalf; jikkonkludi barra minn 
hekk li n-nuqqas ta' pagamenti se jagħmel ħsara lir-reputazzjoni tal-Unjoni peress li l-
benefiċjarji taħt il-programmi rispettivi se jibqgħu mhux imħallsa;

10. Ifakkar li l-LIFE huwa l-istrument finanzjarju tal-UE li jappoġġa l-konservazzjoni 
ambjentali u naturali u l-proġetti ta' azzjoni klimatika madwar l-Unjoni; jenfasizza, 
b'mod partikolari, il-problemi li jirriżultaw min-nuqqas ta' approprjazzjoni ta' 
pagament għall-programm LIFE, li se jimpedixxu u jtawlu l-implimentazzjoni xierqa 
ta' dan il-programm importanti; 

11. Jilqa' ż-żieda fil-baġit tal-LIFE b'EUR 27,7 miljun fid-DB 2016; jinnota, madankollu, 
li l-programm LIFE jikkostitwixxi sehem ta' 0,3 % biss fid-DB 2016 sħiħ u jammonta 
għal 0,73 % biss tal-Intestatura 2 (fl-impenji) u li dawn il-perċentwali baqgħu stabbli 
matul dawn l-aħħar snin; 

12. Jirrimarka l-importanza prinċipali ta' investimenti fir-riċerka u fl-innovazzjoni 
f'diversi oqsma li huma fil-mandat ta' dan il-kumitat u jenfasizza li l-baġit 2016 
għandu jirrifletti b'mod xieraq li tali investimenti huma prijorità;

13. Ifakkar, b'mod partikolari, fil-valur miżjud sostanzjali ħafna tal-Unjoni fir-riċerka 
medika (pereżempju riċerka għall-mediċini pedjatriċi u dawk orfni) u kif ukoll fil-
ġlieda kontra t-theddid tas-saħħa transkonfinali; f'dan l-isfond, jiddispjaċih ħafna li l-
programm dwar is-saħħa pubblika, b'ammont totali ta' impenji ta' EUR 62,2 miljun 
biss, li jirrappreżenta, bħal fi snin preċedenti, sehem ta' 0,04 % biss f'impenji fid-
DB 2016, ma jirriflettix bis-sħiħ l-importanza tas-saħħa bħala valur fih innifsu u bħala 
prerekwiżit għall-promozzjoni tat-tkabbir;

14. Jenfasizza li l-Unjoni għandha l-ogħla standards għas-sigurtà tal-ikel fid-dinja; 
għaldaqstant, jiddispjaċih ukoll li l-programm dwar l-ikel u l-għalf, b'ammont totali ta' 
impenji ta' EUR 264,1 miljun biss, li jirrappreżenta sehem ta' 0,17% biss f'impenji fid-
DB 2016, ma jirriflettix bis-sħiħ l-importanza tal-kwistjoni tas-sigurtà tal-ikel u tal-
għalf fl-Unjoni;

15. Ifakkar li l-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili huwa l-pedament tas-
solidarjetà tal-Unjoni; ifakkar li r-responsabbiltà primarja għall-protezzjoni tal-popli, 
kif ukoll tal-ambjent u tal-proprjetà, inkluż il-wirt kulturali, qiegħda f'idejn l-Istati 
Membri; jissottolinja li l-Unjoni tilgħab "rwol ta' faċilitatur" biex tappoġġa, 
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tikkoordina jew tissupplimenta l-azzjonijiet tal-Istati Membri fil-prevenzjoni ta', fil-
preparazzjoni għal, u fir-rispons għad-diżastri;  jilqa' l-ftit żieda fl-impenji għal dan il-
programm; 

16. Ifakkar ir-rwol prinċipali tal-aġenziji deċentralizzati fit-twettiq ta' kompiti tekniċi, 
xjentifiċi jew maniġerjali li jgħinu b'mod sostanzjali l-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
jagħmlu u jimplimentaw il-politiki;

17. Jemmen li, bħala regola ġenerali, l-aġenziji deċentralizzati jridu jġorru s-sehem ġust 
tagħhom fl-iffrankar tal-ispejjeż bħal istituzzjonijiet oħra; jinnota li l-kooperazzjoni 
mtejba bejn l-aġenziji li huma taħt il-mandat tal-kumitat (iż-ŻEE, l-ECHA, l-ECDC, l-
EFSA, l-EMA) u l-impenn kontinwu biex tiżdied l-effiċjenza diġà wasslu għal infiq u 
użu aħjar tal-fondi; 

18. Ifakkar, barra minn hekk, il-kompiti importanti ħafna li dawn il-ħames aġenziji 
deċentralizzati jwettqu, kemm għall-Kummissjoni Ewropea u kemm għaċ-ċittadini tal-
Unjoni, u anke għall-klijenti esterni tal-aġenziji li jaqilgħu l-flus (pereżempju l-ECHA, 
l-EMA); jenfasizza, f'dan l-isfond, li huwa importanti ħafna li dawn l-aġenziji jirċievu 
riżorsi umani u finanzjarji adegwati biex ikunu jistgħu jwettqu b'mod xieraq, 
indipendenti u fil-ħin dawn il-kompiti impenjattivi u importanti ħafna;

19. Huwa, għaldaqstant, imħasseb dwar l-approċċ meħud mill-Kummissjoni dwar l-
aġenziji deċentralizzati peress li t-tnaqqis impost fuqhom, speċjalment fir-riżorsi 
umani, huwa inġust u mhux adegwat meta mqabbel ma' dak impost fuq l-
istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni; huwa determinat jirritorna għal evalwazzjoni xierqa 
każ b'każ tal-ħtiġijiet rispettivi għal kull aġenzija; 

20. Huwa, b'mod ġenerali, mhux konvint li l-esternalizzazzjoni tas-servizzi li għandha l-
għan li jitnaqqsu l-pjanijiet ta' stabbiliment għall-persunal se tkun aktar kosteffikaċi 
fit-terminu twil peress li l-kuntratturi tas-servizz jeħtieġu superviżjoni u gwida, filwaqt 
li fl-istess ħin ifittxu l-profitt;

21. Jenfasizza li l-proġetti pilota (PPs) u l-azzjonijiet preparatorji (PAs) huma għodod ta' 
valur importanti biex jagħtu bidu għal attivitajiet u pjanijiet ġodda; itenni mill-ġdid li 
diversi ideat ta' dan il-kumitat ġew implimentati b'suċċess fil-passat; għaldaqstant, se 
jagħmel aktar użu minn dawn l-istrumenti fl-2016; jinkoraġġixxi l-użu sħiħ tal-
marġini disponibbli taħt kull intestatura;

22. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi proċedura ta' segwitu biex iżżomm lill-
Parlament infurmat dwar il-progress u l-livell ta' implimentazzjoni tal-PPs u l-PAs.


