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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-fatt li l-Qorti tal-Awdituri kkonstatat li l-kontijiet tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-
Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (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 ta' EUR 197,8 miljun, li minnhom 
EUR 36,9 miljun ġew mis-sussidju tal-UE, EUR 102,9 miljun minn tariffi u imposti waqt 
li EUR 2,2 miljun kienu kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi; huwa kuntent li rata ta' 
implimentazzjoni tal-baġit baqgħet għolja ħafna (98%) u hija 'l fuq sew mil-limitu ta' 95% 
stabbilit mill-Kummissjoni; jinnota li r-rata ta' kanċellazzjonijiet tar-riporti baqgħet baxxa 
(1,8%), inqas mil-limitu ta' 5% stabbilit mill-Kummissjoni; jilqa' l-fatt li l-kisba tal-miri tal-
implimentazzjoni tal-baġit u tal-kanċellazzjonijiet ta' ammonti riportati tfisser li mhux se 
jiġu applikati penali għas-sussidju tal-UE għall-2020;

3. Jenfasizza li s-sena 2018 kienet sena kruċjali għall-Aġenzija, bid-dħul fis-seħħ tar-
Regolament il-ġdid fil-11 ta' Settembru 20181; jirrikonoxxi li żieda fir-responsabbiltajiet u 
x-xogħol tal-Aġenzija seħħet hekk kif ir-riżorsi baqgħu relattivament l-istess, u ħolqot sfidi 
sinifikanti għall-Aġenzija sabiex twettaq il-kompiti u l-objettivi tagħha fl-2018, u wasslet 
għall-posponiment jew għat-tnaqqis fil-prijorità ta' ċerti attivitajiet; itenni li l-Aġenzija 
għandha tingħata riżorsi finanzjarji u umani adegwati sabiex twettaq il-kompiti importanti 
fdati lilha;

4. Jinnota li l-Aġenzija kkonkludiet is-sena b'defiċit globali ta' EUR 2 miljun (surplus ta' 
EUR 0,7 miljun relatat mal-attivitajiet li jibbenefikaw minn sussidju u defiċit ta' 
EUR 2,7 miljun relatat mal-attivitajiet finanzjati mit-tariffi u l-imposti jinnota li defiċit 
relatati mat-tariffi u l-imposti huwa mnaqqas mis-surplus akkumulat, li b'hekk naqqsu minn 
EUR 54,9 miljun għal EUR 52,2 miljun; josserva li fir-rigward tal-attivitajiet relatati mat-
tariffi u l-imposti, id-dħul żdied b'EUR 1,8 miljun meta mqabbel mal-2017, iżda l-ispejjeż 
relatati mal-persunal żdiedu b'EUR 3,7 miljun, l-ispejjeż amministrattivi b'EUR 0,9 miljun 
u l-ispejjeż operatorji b'EUR 2,6 miljun; jinnota li għall-attivitajiet relatati mas-sussidju 
żieda ta' EUR 2 miljun kienet biżżejjed biex tkopri ż-żieda fl-ispejjeż amministrattivi 
b'EUR 0,1 miljun u l-infiq operazzjonali b'EUR 1,4 miljun;

5. Ifaħħar il-miżuri li ttieħdu sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-Aġenzija, bħat-tnedija tal-
Programm Lean Efficiency Agility Programme (LEAP) u inizjattivi oħra favur l-effiċjenza, 
li rriżultaw fi tnaqqis totali tax-xogħol ekwivalenti għall-16-il impjegat full-time u 
ppermettew l-Aġenzija tassenja mill-ġdid il-postijiet u taffronta ż-żieda fix-xogħol u r-
reviżjoni tal-ħtiġijiet ta' kwalità ta' attivitajiet futuri; jilqa' wkoll iż-żieda fid-

1 Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2018 dwar regoli 
komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, 
(UE) Nru 376/2014 u d-Direttivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li 
jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u 
r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 (ĠU L 212, 22.8.2018, p. 1).
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diġitalizzazzjoni, l-awtomatizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-proċessi finanzjarji, li 
wasslu għall-ipproċessar "mingħajr karti" ta' 86% tat-tranżazzjonijiet finanzjarji; 

6. 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, 
lill-Bord ta' Tmexxija tal-Aġenzija u, fuq livell amministrattiv, lid-Direttur Eżekuttiv tal-
Aġenzija; 

7. Jilqa' l-miżuri meħuda mill-Aġenzija biex jinkiseb il-bilanċ bejn is-sessi, bħall-
inkoraġġiment tal-applikazzjonijiet min-nisa matul il-proċeduri ta' għażla, il-provvediment 
ta' kundizzjonijiet ta' xogħol favorevoli u l-arranġamenti flessibbli marbuta mal-maternità; 
jilqa' l-formazzjoni ta' grupp favur il-bilanċ bejn is-sessi sabiex titqajjem kuxjenza dwar 
kwistjonijiet relatati mal-bilanċ bejn is-sessi; itenni l-appell tiegħu lill-Istati membri u lill-
Kummissjoni biex jieħdu kont tal-bilanċ bejn is-sessi meta jinnominaw membri tal-Bord;

8. Jilqa' l-adozzjoni tal-Linji Gwida dwar l-Iżvelar ta' Informazzjoni Protetta mill-Bord ta' 
Tmexxija tal-Aġenzija u jitlob lill-Aġenzija tiżgura l-implimentazzjoni tagħhom; jinnota li 
s-Servizzi tal-Awditjar Intern wettqu eżami mill-ġdid tal-etika fl-2018, li kopra l-oqsma 
tal-kodiċi ta' kondotta, l-etika u l-frodi, u huwa mistenni abbozz ta' rapport tal-awditjar fil-
bidu tal-2019;

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


