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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 t-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati 
l-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (l-"Aġenzija") għas-sena 
finanzjarja 2018 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha;

2. Jinnota li l-Aġenzija eżegwit EUR 81 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn li 
jirrappreżentaw 99,02% tal-baġit totali tas-sena (EUR 81,8 miljun), u EUR 72,1 miljun 
f'approrjazzjonijiet ta' pagament (93,47% ta' EUR 77,1 miljun) meta jitqiesu l-fondi C1 u 
r-riporti awtomatiċi (C8); jinnota l-kanċellazzjoni ta' approprjazzjonijiet ta' pagament li 
jammontaw għal 6,55% u l-Aġenzija għalhekk ma ssodisfatx il-mira stabbilita mill-
Kummissjoni (anqas minn 5% kanċellazzjonijiet) 

3. Jinnota li d-dewmien fl-operazzjonijiet tas-sistemi ta' inġenju tal-ajru ppilotat mill-
bogħod (RPAS) marbuta mal-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tal-funzjonijiet tal-
gwardja tal-kosta dovut għal sfidi tekniċi u diffikultajiet kontinwi biex jinkisbu l-permessi 
għat-titjir minn awtoritajiet nazzjonali wassal għal emenda tal-baġit li naqset is-sussidju 
tal-UE u għal rimbors ta' EUR 6 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament lill-
Kummissjoni; jinnota li dan it-tnaqqis irriżulta insuffiċjenti minħabba dewmien ulterjuri 
kkawżat minn problemi tekniċi u temp ħażin, li wassal għal rata ta' konsum baxxa tal-
approprjazzjonijiet ta' pagament; jikkondividi r-rakkomandazzjoni tal-Bord 
Amministrattiv li l-Aġenzija għandha tindirizza ir-riskju li jirriżulta mill-kwistjoni tal-
Permessi għat-Titjir biex timxi lejn eżekuzzjoni kompleta tal-baġit; 

4. Japprezza li l-Aġenzija hi biss fit-tieni sena kompleta tagħha ta' funzjonament wara l-
estenzjoni tal-mandat fl-aħħar tas-sena 2016 u li xi fatturi li waslu għall-modifiki baġitarji 
ma kinux magħrufa fil-mument tal-abbozzar tal-baġit tal-2018; jinnota li l-Aġenzija 
kellha twettaq il-modifiki baġitarji sabiex tkopri ż-żieda fis-salarji minħabba l-koeffiċjent 
tal-korrezzjoni għall-Portugall;  

5. Jinnota li l-Bord Amministrattiv tal-Aġenzija adotta f'Novembru 2018 Qafas ta' Kontroll 
Intern ġdid abbażi tal-qafas tal-Kummissjoni tal-2017;  

6. Jilqa' l-fatt li fl-2018 is-Servizz ta' Awditjar Intern tal-Kummissjoni u l-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri (QEA) ma fformulawx rakkomandazzjonijiet jew osservazzjonijiet kritiċi li 
setgħu wasslu għal riżerva fid-dikjarazzjoni annwali ta' assigurazzjoni; 

7. Jinnota li, fil-bidu tal-2018, l-Aġenzija wessgħet il-kamp ta' applikazzjoni tas-sistema ta' 
ġestjoni tal-kwalità ta' żjarat u spezzjonijiet (V&I QMS) biex tinkludi l-ispezzjonijiet ta' 
sikurezza marittima u l-proċess ta' analiżi orrizontali; jilqa' l-fatt li l-awditu annwali ta' 
verifika tal-QMS estiża twettaq b'suċċess minn TUV Rheinland Portugal mingħajr ebda 
każ ta' nuqqas ta' konformità;

8. Jinnota li fl-2018 ma ġie rrapportat l-ebda każ ta' kunflitt ta' interess; jinnota li, b'mod 
konformi mal-politika ta' ġestjoni tar-riskji, ir-reġistru tar-riskji ġie aġġornat fl-2018 u li 
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dan l-aġġornament ma rriżultax f'riskji kritiċi li setgħu wasslu għal riżerva formali fir-
rigward tad-dikjarazzjoni annwali ta' assigurazzjoni tal-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni; 
josserva wkoll li l-ebda riskju identifikat qabel ma kkonkretizza ruħu fl-2018;

9. Jinnota li r-riżultati tal-ħames eżerċizzju ta' valutazzjoni komparattiva fir-rigward tal-
personal huma simili għal dawk tal-2017 fejn 20,20% (20,42% fl-2017) tal-postijiet 
assenjati għall-appoġġ amministrattiv ta' koordinazzjoni, 71,65% (72,08%) għall-kompiti 
operazzjonali u 8,25% (7,50%) għal kompiti newtrali; 

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


