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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrikonoxxi l-implimentazzjoni, min-naħa tal-aġenziji tal-Unjoni, tad-Dikjarazzjoni 
Konġunta u l-Approċċ Komuni u tal-pjan direzzjonali rilevanti; jaċċentwa, b'mod 
partikolari, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali dwar l-
Aġenziji Deċentralizzati (IIWG), li ġew approvati mill-Konferenza tal-Presidenti fit-
18 ta' Jannar 2018; jinnota li matul il-laqgħa ta' segwitu tat-12 ta' Lulju 2018 il-ħidma 
tal-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali tqieset bħala kompluta;

2. Jilqa' l-abbozz tat-test rivedut tal-abbozz tar-Regolament Finanzjarju Qafas għal 
aġenziji deċentralizzati elaborat mill-Kummissjoni u, b'mod partikolari, il-pjanijiet 
tagħha li ssaħħaħ il-governanza ta' dawn l-aġenziji deskritti f'dan il-kuntest;

3. Isostni, madankollu, li għad hemm sensiela ta' kwistjonijiet mhux solvuti, u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni tippreżenta mingħajr dewmien evalwazzjoni ta' dawk l-aġenziji li 
għandhom diversi postijiet, kif rakkomandat mill-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali, 
kif ukoll proposti għal fużjonijiet, għeluq u/jew trasferimenti possibbli ta' kompiti lill-
Kummissjoni, abbażi ta' analiżi attenta u fil-fond u bl-użu ta' kriterji ċari u trasparenti, 
kif previst fit-termini ta' referenza tal-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali iżda li fir-
realtà qatt ma ġew eżaminati sew minħabba n-nuqqas ta' proposti f'dan is-sens min-naħa 
tal-Kummissjoni;

4. Ifakkar fl-ittri tat-28 ta' Marzu 2018 tal-President tal-Parlament lill-President tal-
Kummissjoni u lill-President fil-Kariga tal-Kunsill, fejn wera d-dispjaċir tiegħu, fid-
dawl tal-prerogattivi tiegħu bħala koleġiżlatur, li l-Parlament ma kienx involut fil-
proċedura tal-għażla għas-sede l-ġdida tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, u talab 
għal reviżjoni xierqa tad-Dikjarazzjoni Konġunta u tal-approċċ komuni f'dan ir-rigward; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tħejji l-proposti neċessarji bbażati fuq analiżi fil-fond tal-
implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni Konġunta u l-approċċ komuni kif mitlub mill-
Kunsill fir-risposta tiegħu għall-ittra tal-President tal-Parlament;

5. Jinnota li l-baġits tal-aġenziji għandhom jitħejjew bi qbil mal-prinċipju ta' bbaġitjar 
abbażi tal-prestazzjoni, fil-qies tal-għanijiet tal-aġenziji u r-riżultati mistennija tal-
kompiti tagħhom; jitlob approċċ sistematiku fl-ibbaġitjar tal-aġenziji deċentralizzati bil-
għan li l-kompiti tal-aġenziji jkunu aktar prijoritizzati, ikun hemm aktar kooperazzjoni u 
ma jitħalliex li jkun hemm tirkib, speċjalment fost l-aġenziji li jaħdmu fl-istess qasam 
ta' politika;

6. Jesprimi tħassib dwar il-kunflitti ta' interess potenzjali li jistgħu jinħolqu jekk l-aġenziji 
jkollhom jiddependu fuq il-miżati tas-sħubija bħala s-sors ewlieni ta' dħul tagħhom; 
itenni li l-aġenziji huma konxji dwar dan ir-riskju għar-reputazzjoni u jippreferu fluss 
stabbli u prevedibbli ta' introjtu mill-baġit tal-UE, li huwa kruċjali wkoll għall-ippjanar, 
minflok ikollhom jiddependu fuq tariffi, li huma kemm imprevedibbli kif ukoll ivarjaw 
minn sena għall-oħra; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tissottometti proposta għat-tariffi li 
għandhom jitħallsu direttament lilha u li l-aġenziji jingħataw sussidju regolari mill-baġit 
tal-UE bħala kumpens;
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7. Jitlob azzjoni konkreta li tikkoreġi l-koeffiċjenti tas-salarju ħalli jirriflettu aħjar il-
kostijiet reali;

8. Itenni t-talba tiegħu għal obbligi ta' rapportar integrati u armonizzati, b'mod partikolari 
fir-rigward tar-rapport annwali tal-attività, tar-rapport tal-ġestjoni baġitarja u finanzjarja 
kif ukoll tal-kontijiet finali;

9. Iħeġġeġ lill-aġenziji jinformaw lill-Parlament b'mod dettaljat dwar il-miżuri li ħadu biex 
jissodisfaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-awtorità tal-kwittanza ("rapporti ta' segwitu") u 
dawk tal-Qorti tal-Awdituri;

10. Jinnota li sabiex jiġġestixxu kompiti ġodda b'mod xieraq, ifittxu li l-effiċjenza titjieb 
b'mod kostanti, jimlew il-postijiet tax-xogħol vakanti b'mod rapidu u effikaċi kif ukoll 
isaħħu l-abbiltà tagħhom li jattiraw l-esperti, l-aġenziji għandhom kontinwament 
jimmonitorjaw u jivvalutaw il-livelli tal-persunal tagħhom u l-ħtiġijiet tagħhom 
f'termini ta' riżorsi umani u finanzjarji addizzjonali, u fejn meħtieġ jagħmlu rikjesti 
rilevanti sabiex ikunu jistgħu jwettqu korrettament il-kompiti u r-responsabbiltajiet 
tagħhom;

11. Jinnota li l-awditjar tal-aġenziji deċentralizzati għadu "taħt ir-responsabbiltà sħiħa tal-
Qorti [Il-Qorti tal-Awdituri], li tamministra l-proċeduri kollha meħtieġa amministrattivi 
u ta' akkwist u l-finanzjament tagħhom"; itenni li l-awditjar imwettaq minn awdituri tas-
settur privat irriżulta f'żieda sinifikanti fil-piż amministrattiv fuq l-aġenziji u minħabba 
ż-żmien marbut mal-akkwist u mal-amministrazzjoni tal-kuntratti ta' awditjar, ħoloq 
nefqa addizzjonali, u b'hekk kompla żied il-piż fuq ir-riżorsi dejjem inqas tal-aġenziji; 
jenfasizza li huwa kruċjali li din il-kwistjoni tiġi riżolta f'konformità mal-approċċ 
komuni, fi ħdan il-kuntest tar-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju qafas; jappella lill-
partijiet kollha involuti f'din ir-reviżjoni sabiex jipprovdu ċarezza dwar din il-kwistjoni 
b'mod urġenti sabiex jitnaqqas b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv eċċessiv.
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