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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jilqa' l-konklużjoni tal-Qorti tal-Awdituri li l-kontijiet tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea 
għall-Ferroviji (l-"Aġenzija") għas-sena finanzjarja 2018 huma legali u regolari fl-aspetti 
materjali kollha;

2. Jinnota li l-baġit annwali tal-Aġenzija għall-2018 kien EUR 28,8 miljun 
f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 25,6 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament, u li 
l-medja tar-rati ta' implimentazzjoni kienet 100% f'approprjazzjonijiet ta' impenn (inklużi 
riporti) u 89% f'approprjazzjonijiet ta' pagament; jinnota b'dispjaċir li l-mira ta' 90% għall-
approprjazzjonijiet ta' pagament ma nkisbitx; 

3. jilqa' l-fatt li l-limiti indikattivi ta' 10% użati mill-Qorti tal-Awdituri biex tivvaluta l-
eżekuzzjoni tal-baġit fil-livell tar-riporti għat-Titolu 1 (personal) u 20 % għat-Titolu 2 
(amministrazzjoni) intlaħqu; jinnota b'dispjaċir li l-limitu indikattiv għat-Titlu 3 (30% 
għan-nefqa operazzjonali) ma ntlaħaqx; 

4. Jilqa' l-fatt li l-Aġenzija adottat il-linji gwida għall-iżvelar ta' informazzjoni protetta 
f'Novembru 2018; 

5. Huwa kuntent li l-Aġenzija implimentat ir-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri biex 
tiżgura l-indipendenza tal-uffiċjal tal-kontabbiltà, li issa jirrapporta, fuq livell funzjonali, 
lid-Direttur Eżekuttiv u ma għadux responsabbli mill-Finanzi u l-Akkwist Pubbliku;

6. Jinnota li r-riżultati tal-eżerċizzju annwali ta' valutazzjoni komparattiva fir-rigward tal-
persunal huma simili għal dawk tal-2017 b'18,4% tal-persunal mogħti xogħol 
amministrattiv (18,18% fl-2017), 69,7% tal-persunal mogħti kompiti operazzzjonali 
(70,16%), u 11,90% tal-persunal mogħti kompiti ta' kontroll u kompiti finanzjarji 
(11,67%);

7. Jilqa' l-isforzi kontinwi tal-Aġenzija biex tipprepara għall-kompiti l-ġodda tagħha kif 
definiti fir-Raba' Pakkett Ferrovjarju; jilqa' b'mod partikolari l-fatt li t-testi legali u d-
deċiżjonijiet tal-Bord ta' Tmexxija kollha ġew adottati fil-ħin u li l-Aġenzija ppubblikat l-
Gwida tal-Applikazzjoni għall-Awtorizzazzjoni ta' Vetturi; Jilqa' l-miżuri l-oħra meħuda 
mill-Aġenzija biex tipprepara għall-kompiti l-ġodda tagħha (interazzjoni attiva mal-
partijiet interessati, analiżi ta' każijiet u test ta' funzjonament, monitoraġġ pilota tal-
Awtoritajiet Nazzjonali għas-Sikurezza); Jilqa' l-iżvilupp ta' Punt ta' Kuntatt Uniku; 

8. Jiddispjaċih bil-fatt li ġew irreġistrati 37 każ ta' nuqqas ta' konformità fl-2018, inklużi 18-
il każ b'impatt finanzjarju (erba' minnhom kienu jinvolvu ammonti ogħla minn 
EUR 15 000); jitlob lill-Aġenzija tkompli bl-isforzi tagħha biex ittejjeb il-ġestjoni tagħha 
kif ukoll il-proċeduri ta' akkwist pubbliku; 

9. Jinnota li l-Aġenzija pproponiet li teżamina mill-ġdid il-Qafas għal Kondotta 
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Amministrattiva Tajba; jitlob lill-Aġenzija tirrapporta dwar l-iżvilupp ta' dan il-qafas fir-
rapport annwali sussegwenti tagħha; jilqa' l-fatt li l-Aġenzija kompliet it-taħriġ dwar l-etika 
u dwar il-ġlieda kontra l-frodi; jilqa' l-fatt li l-ebda każijiet ta' frodi suspettata ma ġie 
trażmess lill-OLAF; jinnota li l-każ irrapportat fl-2017 għadu qed jiġi investigat; 

10. Jilqa' l-eżitu pożittiv tal-awditu ta' konferma ISO 9001;

11. Jipproponi li l-Parlament jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018.


