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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-Qorti tal-Awdituri dwar l-Aġenzija għas-sena
finanzjarja 2017, kif ukoll ir-rapport annwali tal-attività tal-2017 tal-Aġenzija;

2.

Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu dwar id-dikjarazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri rigward illegalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet annwali
għas-sena finanzjarja 2017;

3.

Jilqa' ż-żieda sinifikanti fil-baġit tiegħu għall-2017: 86 % fuq il-baġit għall-2016,
inkluża żieda ta' 295 % fil-baġit operattiv, u żieda netta ta' 10 persunal statutorju
(20 %);

4.

Jenfasizza li l-2017 kienet sena eċċezzjonali għall-EFCA – din iż-żieda ġenerali
tippermetti l-kontribuzzjoni sinifikanti tagħha lejn il-bini ta' Mekkaniżmu ta' Gwardja
Ewropea tal-Kosta;

5.

Jinnota li minkejja dan il-baġit ddemultiplikat u d-diffikultajiet li nqalgħu u assoċjati
miegħu, l-EFCA kisbet u żammet rata tajba ta' implimentazzjoni baġitarja ta' 99 % flimpenji u 74 % fil-pagamenti. Bis-saħħa tal-isforzi ta' razzjonalizzazzjoni u effiċjenza
tagħha (95 % tat-tranżazzjonijiet finanzjarji issa ġestiti elettronikament), l-Aġenzija
rnexxielha tittratta żieda ta' 15 % fil-pagamenti s-sena l-oħra bl-istess riżorsi umani;

6.

Jaqbel li ż-żamma tal-istess livell għoli ta' spezzjonijiet mill-2016 kienet kisba diffiċli,
fil-kuntest tal-kooperazzjoni dwar il-funzjonijiet tal-Gwardja Ewropea tal-Kosta;

7.

Madankollu jinsisti fuq l-importanza suprema tal-attivitajiet ewlenin ta' spezzjonijiet filkuntest tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art;

8.

Għaldaqstant jappoġġja bis-sħiħ il-kontinwazzjoni ta' żieda fil-baġit għas-snin li ġejjin
(l-EFCA tibqa' fil-25 post fost il-41 aġenzija tal-UE f'termini tal-kontribuzzjoni tal-baġit
tal-UE);

9.

Barra minn hekk jisħaq fuq il-ħtieġa li saħansitra tiżdied aktar l-allokazzjoni tar-riżorsi
sabiex tkun tista' tiffaċċja ż-żieda fil-volum tax-xogħol minħabba d-dħul fis-seħħ talBrexit, u l-konsegwenzi tal-akbar importanza possibbli tiegħu fuq il-qafas għall-kontroll
tas-sajd;

10.

Jistieden lill-Aġenzija tkompli ssaħħaħ il-politika tagħha dwar il-bilanċ bejn il-ġeneri
sabiex tmur lil hinn mid-dominju tradizzjonali maskili minn fejn ikunu ġejjin l-esperti
tagħha: minkejja maġġoranza ta' persunal femminili taħt id-Direttur Eżekuttiv u fl-Unità
tar-Riżorsi u l-IT, 22 % biss tal-persunal bi grad AD8 u ogħla huma nisa;

11.

Jikkunsidra ripetutament li Membru tal-Parlament Ewropew għandu jinħatar fil-Bord
Amministrattiv tal-Aġenzija bil-għan li tissaħħaħ it-trasparenza istituzzjonali tagħha,
partikolarment fl-okkażjoni tal-approvazzjoni tal-baġit minn dan il-Bord; jipproponi li
dan il-Membru jkun elett mill-Kumitat għas-Sajd tal-Parlament Ewropew.
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