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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat 

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

1. Jieħu nota tar-Rapport Annwali tal-Aġenzija għall-2015 u tar-rapport tal-Qorti tal-

Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd ("l-

Aġenzija") għas-sena finanzjarja 2015; 

2. Jirrimarka li r-responsabbiltà tal-Qorti tal-Awdituri rigward l-Aġenzija hija li tipprovdi 

lill-Parlament u lill-Kunsill dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

annwali tagħha u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi;  

3. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu dwar id-dikjarazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-kontijiet 

annwali tal-Aġenzija jippreżentaw b'mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 

finanzjarja tagħha fil-31 ta' Diċembru 2015 u r-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha u l-

flussi tal-flus tagħha għas-sena 2015, u li t-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-

kontijiet annwali għas-sena finanzjarja 2015 huma legali u regolari; 

4. Iqis li l-Aġenzija tirrappreżenta valur estremament tajjeb għall-flus, minkejja li hu 

meħtieġ li r-riżorsi umani u finanzjarji tagħha jiżdiedu fis-snin li ġejjin; 

5. Jirrikonoxxi li l-Aġenzija implimentat il-kompiti l-ġodda tagħha biex tkun konformi mal-

Politika Komuni tas-Sajd il-ġdida b'baġit iffriżat ta' EUR 9,2 miljun, fil-livell tal-2013; 

6. Jiddeplora l-fatt li mhi qed tingħata l-ebda attenzjoni lill-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-

persunal tal-Aġenzija, minkejja li jiżvolġu rwol kritiku fit-twettiq ta' kompiti addizzjonali 

mingħajr l-ebda żieda fl-għadd tagħhom; 

7. Jinnota li t-tnaqqis effikaċi fil-baġit impost fuq l-Aġenzija fixkel il-ħila tagħha biex tilħaq 

l-objettiv tagħha li torganizza l-koordinazzjoni operattiva tal-attivitajiet ta' kontroll u ta' 

spezzjoni tal-Istati Membri sabiex tiżgura l-applikazzjoni effikaċi u uniformi tar-regoli 

tal-Politika Komuni tas-Sajd; 

8. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-importanza tar-rwol tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni tal-

Politika Komuni tas-Sajd riformata u fil-kisba tal-objettivi tagħha, partikolarment fid-

dawl tal-obbligu ta' ħatt l-art u d-domandi f'termini ta' monitoraġġ, kontroll u sorveljanza 

tal-attivitajiet tas-sajd; jenfasizza li, għalhekk, ikun tajjeb li tiġi evalwata l-possibbiltà li l-

approprjazzjonijiet għall-operazzjonijiet tal-Aġenzija jiżdiedu fis-snin li ġejjin; 

9. Jiddispjaċih li t-tnaqqis fir-riżorsi u fil-kapaċità tal-Aġenzija jista' jkollu bħala 

konsegwenza d-dgħufija tal-kontrolli tas-sajd u żieda konkomitanti ta's-sajd illegali, 

mhux rappurtat u mhux regolat, għad-detriment tas-sostenibbiltà soċjali, ekonomika u 

ambjentali tas-settur; 

10. Jirrimarka r-rata ta' implimentazzjoni eċċellenti tal-approprjazzjonijiet ta' impenn (100 %) 

u tal-approprjazzjonijiet ta' pagament (92,2 %) għas-sena finanzjarja 2015;  

11. Jilqa' b'sodisfazzjon id-dikjarazzjoni tal-Aġenzija li ma kien hemm l-ebda pagament tard 

fl-2015 u li d-dewmien medju għall-pagamenti kien ta' 20 jum, li huwa eċċellenti; 
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12. Jinnota li l-politika l-ġdida tal-Unjoni dwar il-migrazzjoni u, b'mod partikolari, il-ħolqien 

tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta, bħala parti minn titjib ġenerali fil-

funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta, jimplikaw kompiti ġodda ta' spezzjoni u kooperazzjoni 

aħjar għall-Aġenzija, li se teħtieġ aktar finanzjament u riżorsi umani u tekniċi; 

13. Ifakkar fl-importanza li jissaħħaħ il-mandat tal-Aġenzija sabiex jiġu stabbiliti attivitajiet 

operattivi konġunti ma' aġenziji oħra tal-Unjoni fis-settur marittimu bl-għan li jiġu evitati 

d-diżastri fuq il-baħar u jiġu kkoordinati l-funzjonijiet tal-gwardji tal-kosta Ewropej; 

14. Jirrimarka li l-2016 kienet sena importanti għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni 

tas-Sajd il-ġdida rigward l-obbligu ta' ħatt l-art, u li l-koordinazzjoni operattiva tal-

attivitajiet tal-ispezzjonijiet tal-kontroll tas-sajd mal-Istati Membri timplika riżorsi umani 

u finanzjarji xierqa; jinsab imħasseb dwar id-diffikultajiet prattiċi involuti fl-

implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art għas-sajd demersali, u jqis li l-monitoraġġ 

għandu jikkunsidra dawn id-diffikultajiet; 

15. Jinnota li, sabiex l-Aġenzija tkun konformi mal-mandat u mal-objettivi ta' politika ġodda 

tagħha, bħala parti minn titjib globali fil-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta, ir-riżorsi 

finanzjarji u umani tagħha żdiedu mill-2017 'il quddiem, sabiex l-Aġenzija tkun tista' 

tissodisfa l-ħtiġijiet futuri tagħha u l-ambizzjonijiet il-ġodda tagħha, u jisħaq fuq il-ħtieġa 

li tiġi evalwata l-possibbiltà li jiżdiedu l-approprjazzjonijiet baġitarji għall-operazzjonijiet 

tal-Aġenzija marbutin mas-sorveljanza tas-sajd fis-snin li ġejjin; 

16. Jipproponi li tingħata l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija fir-rigward tal-

implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2015. 
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