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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 l-2007 kienet il-ħames sena ta’ ħidma għall-Awtorità Ewropea dwar is-
Sikurezza tal-Ikel (EFSA);

2. Jenfasizza l-irwol tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sikurezza tal-Ikel li tipprovdi parir 
xjentifiku indipendenti dwar il-kwistjonijiet kollha b’impatt dirett jew indirett fuq is-
sikurezza tal-ikel, inklużi s-saħħa u l-benesseri tal-annimali u l-protezzjoni tal-pjanti, u 
irwol qed isir aktar u aktar bżonjuż meta wieħed iqis il-ħsiebijiet inkwetanti tal-
konsumaturi u l-ħtieġa li parir xjentifiku jiġi kkomunikat kif suppost;

3. Jinnota li 91% tal-baġit tal-EFSA huwa allokat; dan il-livell ta’ impenn huwa anqas min 
dak li kien previst u li kien l-aktar influwenzat minn attivitajiet, kuntratti u sovvenzjonijiet 
xjentifiċi, u proġetti ta' komunikazzjoni ta' riskju; madankollu, jirrappreżenta żieda kull 
sena ta’ 30%, titjib sinifikanti meta mqabbel mal-2006 u s-snin ta’ qabel, meta l-livell ta' 
eżekuzzjoni kien eqreb lejn is-70%;

4. Josserva li l-linja speċifika tal-Persunal laħqet il-95% tar-rata tal-eżekuzzjoni minfolk is-
97% li kien previst; madankollu jinnota li l-EFSA għad għandha diffikultajiet fir-
reklutaġġ ta’ staff xjentifiku b’kapaċità għolja f’Parma;

5. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu dwar l-implimentazzjoni tal-linji tal-baġit tal-2007 
minkejja li l-eżekuzzjoni tal-baġit turi li l-EFSA għad trid tistabbilizza l-istrutturi tagħha;

6. Fuq il-bażi tad-data disponibbli, huwa tal-opinjoni li d-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sikurezza tal-Ikel għandu jingħata l-kwittanza fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit tal-EFSA għas-sena finanzjarja 2007.


