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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jikkunsidra r-rati komplessivi ta' implimentazzjoni ta' l-intestaturi tal-baġit għall-ambjent, 
is-saħħa pubblika u s-sikurezza ta' l-ikel bħala sodisfaċenti; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex tieħu passi biex tippromwovi iżjed għajnuna għall-applikanti 
ta' programmi multiannwali;  jilqa' l-isforzi biex is-sejħiet għall-offerti jiġu ffukkati aħjar u 
biex tingħata iżjed għajnuna lill-applikanti sabiex tiġi evitata l-preżentazzjoni ta' 
applikazzjonijiet għal proġett li jidhru ċar li mhumiex eliġibbli għall-iffinanzjar jew li 
huma ta' kwalità fqira,  jinnota li hu meħtieġ aktar xogħol sabiex tintlaħaq sitwazzjoni 
sodisfaċenti;  jistieden lill-Kummissjoni teżamina stadji differenti ta' implimentazzjoni 
sabiex tressaq 'il quddiem fis-sena ċ-ċiklu ta' implimentazzjoni;  

3. Jinnota li r-rati ta' pagamenti għall-politika ta' l-ambjent, tas-saħħa u tas-sikurezza ta' l-ikel 
kienu taħt it-80%;  jammetti d-diffikultajiet fl-ippjanar tal-bżonnijiet tal-kreditu ta' 
pagamenti, peress li l-Kummissjoni tiddependi parzjalment fuq il-preżentazzjoni malajr ta' 
kontijiet minn benefiċjarji u kuntratturi; jitlob lill-Kummissjoni, madankollu, biex tkompli 
bl-isforzi tagħha biex ittejjeb il-proċeduri tagħha li għandhom impatt fuq l-
implimentazzjoni tal-krediti ta' pagamenti; 

4. Jittama illi l-mudell introdott taħt il-Prospettivi Finanzjarji ġodda, jiġifieri, li jiġbor l-
attivitajiet kollha fi ħdan qasam tal-politika wieħed taħt programm u linja tal-baġit waħda, 
iżid l-użu effiċjenti ta'  approprjazzjonijiet disponibbli; 

5. Fuq il-bażi ta' l-informazzjoni disponibbli, huwa ta' l-opinjoni li l-Kummissjoni tista' 
tingħata kwittanza dwar in-nefqa fl-oqsma tal-politika ambjentali, is-saħħa pubblika u s-
sikurezza ta' l-ikel fl-2005. 
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din l-opinjoni teżamina l-eżekuzzjoni tal-baġit fl-oqsma tal-politika ta' l-ambjent, is-saħħa 
pubblika u s-sikurezza ta' l-ikel għas-sena finanzjarja 2005.  

L-AMBJENT 

Ir-rati ta' implimentazzjoni għal impenji għall-linji ta' baġit ta' l-ambjent kienu tajbin ħafna 
fir-rigward tal-politiki interni, ilaħqu l-livell medju ta' kważi 97%.  Dan kien dovut l-iktar 
għar-rati ta' impenn għolja tal-programmi LIFE u 'Forest Focus', li flimkien jirrapreżentaw 2/3 
tal-baġit għall-qasam tal-politika ambjentali.  Anke l-approprjazzjonijiet għall-finanzjament 
bażiku għall-NGO kienu mwettqa kważi kompletament.  

Wara l-mudell tas-snin preċedenti, l-implimentazzjoni ta' żewġ programmi iżgħar, il-
protezzjoni ċivili u t-tniġġis tal-baħar, irriżultaw li kienu iktar diffiċli.  Għall-protezzjoni 
ċivili, il-livell ta' impenji żdied ftit mill-2004 (75%) għall-2005 (81%), l-iktar minħabba l-
isforzi akbar tal-Kummissjoni biex tikkomunika aħjar fuq is-sejħiet għall-proposti. Għall-
programm tat-tniġġis tal-baħar, l-approprjazzjonijiet disponibbli iktar minn irduppjaw (minn 
€800,000 għal €1,900,000 imma 58% biss setgħu jiġu mwettqa.  Fiż-żewġ każijiet, l-oqsma 
huma pjuttost speċjalizzati u n-numru ta' applikanti potenzjali żgħir.  Fir-rigward tat-tniġġis 
tal-baħar, il-limiti baxxi tal-kontribuzzjoni definiti fid-deċiżjoni tal-Kunsill għall-ko-
finanzjament illimitaw iktar l-użu globali tal-fondi. 

Riżorzi taħt il-linji tal-baġit dwar 'leġiżlazzjoni, tkattir ta' l-għarfien u azzjonijiet oħra' u 
'leġiżlazzjoni fil-qasam ta' l-ambjent' huma użati biex jappoġġjaw firxa wiesgħa ta' azzjonijiet 
meħuda mid-DG Ambjent biex jimplimentaw leġiżlazzjoni eżistenti u biex jiżviluppaw 
inizjattivi ġodda ta' politika.  Is-Sitt Programm ta' Azzjoni dwar l-Ambjent tal-Komunità 
jifforma l-bażi għal dawn l-attivitajiet.  Ir-riżorsi huma implimentati permezz ta' sejħiet għal 
proposti għal għotjiet u proċeduri ta' akkwist għal studji jew kuntratti ta' servizz, fejn il-
Kummissjoni tagħżel offerti li jagħtu l-aħjar valur għall-flus, spiss bi prezzijiet baxxi aktar 
minn kemm oriġinarjament antiċipati. Dawn ir-rati ta' implimentazzjoni żdiedu minn 81% fl-
2004 għal 87% fl-2005.  

Ir-rati ta' implimentazzjoni għall-attivitajiet ambjentali internazzjonali, inklużi pajjiżi terzi 
LIFE kienu ogħla konsiderevolment mis-sena ta' qabel, 96%.  Sforzi mill-Kummissjoni biex 
ittejjeb is-Sejħa għall-proposti u biex tagħmilha magħrufa aktar ħallew il-frott b'xi dewmien. 

L-istampa globali hija għal darb'oħra inqas sodisfaċenti meta wieħed jiġi għall-pagamenti. Ir-
rata medja ta' implimentazzjoni kienet 78%, jiġifieri, l-istess bħal fl-2004.  Problemi fl-
impenji fl-2004 inbidlu fi problemi f'pagamenti s-sena ta' wara.  Għal darb'oħra l-
Kummissjoni tista' tikkontrolla u ttejjeb is-sitwazzjoni sa ċertu punt biss, peress li r-rati tal-
pagamenti jiddependu l-iktar fuq il-preżentazzjoni ta' kontijiet mill-kuntratturi u benefiċjarji.  

IS-SAĦĦA PUBBLIKA
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Is-sena 2004 kienet it-tielet sena tal-programm multiannwali ta' Saħħa Pubblika (2003-2008).  
Il-programm kompla jattira applikazzjonijiet ta' kwalità suffiċjenti, u konsegwentament, ħafna 
mill-approprjazzjonijiet setgħu jiġu mwettqa (94%).  

Sforzi biex iċ-ċiklu ta' programmar jitressaq 'il quddiem u b'hekk id-deċiżjonijiet ta' 
finanzjament jiġu adottati qabel ħallew il-frott: il-valur ta' pagamenti żdied b'21% sa l-
2004. Barra minn hekk, is-sejħa għall-proposti kienet magħmula iktar iffukata u speċifika, li 
naqqset in-numru ta' proposti milqugħa u qassret iż-żmien meħtieġ għall-evalwazzjoni 
tagħhom. Fl-istess ħin, madankollu, numru ta' fatturi għelbu uħud minn dawn is-suċċessi: il-
konklużjoni ta' l-impenji individwali ta' l-2004 ġiet imressqa għall-2005, u t-twaqqif ta' l-
Aġenzija Eżekuttiva tas-Saħħa Pubblika u l-preparamenti għall-Programm il-ġdid tas-Saħħa 
Pubblika u l-Protezzjoni tal-Konsumatur ħa ħafna riżorsi.  Skond id-DG SANCO, dan kollu 
wassal għall-konklużjoni tardiva ta' l-impenji individwali għal ftehimiet ta' għotja għal 
proġetti magħżula fl-2005.  Il-konsegwenza inevitabbli kienet it-tnaqqis fl-ispiża ta' krediti ta' 
pagament li wassal lid-DG SANCO biex jitlob għal tnaqqis konsiderevoli (€17.6  miljun) tal-
krediti ta' pagament tiegħu. 

DG SANCO kompla jmexxi nofs il-Fond tat-Tabakk, in-nofs l-ieħor baqa' fil-kontroll tad-DG 
AGRI.  Il-fondi ntużaw biex jiffinanzjaw il-kampanja "Help" kontra t-tipjip mifruxa mal-
Komunità kollha.  It-tranżizzjoni mill-mudell preċedenti ta' diversi proġetti żgħar għal 
kampanja waħda unika multiannwali tejbet l-implimentazzjoni globali tal-fond tat-Tabakk 
iżda kkawżat dewmien sistematiku ta' sena bejn l-impenn u l-pagament.  


