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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 sabet li l-kontijiet tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea ("l-

Aġenzija") għas-sena finanzjarja 2015 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha; 

2. Jinnota li l-baġit annwali tal-Aġenzija għall-2015 kien ta' EUR 26,3 miljun 

f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament u li l-medja tar-rati ta' eżekuzzjoni kienet 

ta' 99,1 % f'approprjazzjonijiet ta' impenn (inklużi r-riporti) u ta' 89,78 % 

f'approprjazzjonijiet ta' pagament (90,59 % tal-approprjazzjonijiet impenjati fl-2015); 

jinnota wkoll li 10,07 % riportati għall-2016 jikkonċernaw prinċipalment nefqiet 

operattivi u li 96,3 % tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2014 ġew eżegwiti; 

3. Jinnota titjib meta mqabbel mal-2014 fir-rigward tar-riporti (18,98 % għat-Titolu II meta 

mqabbel ma' 24,53 % fl-2014 u 29,42 % meta mqabbel ma' 37,93 % fl-2014 għat-

Titolu III); jilqa' l-fatt li l-limiti indikattivi użati mill-Qorti tal-Awdituri biex tivvaluta l-

eżekuzzjoni tal-baġit fil-livell tar-riporti (10 % għat-Titolu 1, 20 % għat-Titolu 2 u 30 % 

għat-Titolu 3) ntlaħqu;  

4. Jiddispjaċih għall-fatt li 92,6 % biss tal-fatturi kienu tħallsu sal-iskadenza stabbilita ta' 

30 jum minħabba d-dewmien fl-ipproċessar tal-fatturi mill-persunal tal-Aġenzija, in-

nuqqas ta' flus kontanti u n-nuqqas ta' qbil ma' fornituri dwar il-kontenut tal-fatturi; 

5. Jiddispjaċih li l-azzjonijiet korrettivi rigward il-kummenti tal-Qorti tal-2013 dwar il-

lokalità doppja tal-Aġenzija f'Lille u f'Valenciennes għadhom ma ġewx implimentati; 

jiddispjaċih ukoll li r-rakkomandazzjoni dwar it-tisħiħ tal-proċeduri ta' reklutaġġ ukoll 

għadha ma ġietx implimentata; 

6. Jiddispjaċih li l-konformità sħiħa mal-Istandards tal-Kontroll Intern għadha ma ntlaħqitx 

u li diversi attivitajiet bi prijorità għall-2015 għadhom iridu jiġu ffinalizzati, bħalma 

huma pereżempju proċedura għad-deskrizzjoni tal-impjiegi, sistema ta' ġestjoni tal-

kompetenzi, proċedura ta' ġestjoni tal-inċidenti; 

7. Jinnota r-riżultati tat-tieni eżerċizzju ta' valutazzjoni komparattiva dwar il-karigi tal-

Aġenzija, b'21,14 % tal-impjiegi ddedikati għall-appoġġ u l-koordinazzjoni 

amministrattivi, 64,61% għall-kompiti operattivi u 14,25 % għall-kompiti ta' kontroll u l-

kompiti finanzjarji; jiddispjaċih dwar it-tnaqqis tal-proporzjon tal-persunal assenjat 

direttament għall-kompiti operattivi; 

8. Jenfasizza r-rwol strateġiku tal-Aġenzija fit-titjib tal-kompetittività tat-trasport ferrovjarju 

ma' modi oħra ta' trasport, billi tnaqqas l-ostakoli amministrattivi u tekniċi, tħeġġeġ id-

dħul fis-suq u tiżgura n-nondiskriminazzjoni, tonfoq il-flus pubbliċi b'mod aktar effiċjenti 

fis-servizzi pubbliċi tat-trasport bil-ferrovija u permezz ta' governanza aħjar tal-

infrastruttura; 

9. Jenfasizza r-rwol tal-Aġenzija fl-iżgurar tas-sikurezza u l-interoperabilità tas-sistema 
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ferrovjarja Ewropea; jilqa' r-rwol tal-Aġenzija fis-segwitu tal-iżvilupp, l-ittestjar u l-

implimentazzjoni tas-Sistema tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju Ewropew (ERTMS), 

kif ukoll il-valutazzjoni ta' proġetti speċifiċi tal-ERTMS; jinnota, barra minn hekk, li 

rieżami tar-rwol tal-Aġenzija (eż. punt uniku ta' servizz għall-awtorizzazzjoni tal-vetturi u 

ċ-ċertifikazzjoni tas-sikurezza) u tas-setgħat tagħha jifforma parti mir-Raba' Pakkett 

Ferrovjarju; jenfasizza li, hekk kif l-Aġenzija tingħata responsabilitajiet akbar, hija se 

jkollha bżonn tingħata r-riżorsi finanzjarji, materjali u umani meħtieġa biex twettaq il-

kompiti ġodda u addizzjonali tagħha b'mod effettiv u effiċjenti; jinnota, bi tħassib, il-

kontradizzjoni bejn il-leġiżlazzjoni approvata reċentement li estendiet il-kamp ta' 

applikazzjoni tal-missjoni tal-Aġenzija u t-tnaqqis baġitarju relatat mal-Aġenzija li jrid 

jiġi implimentat fl-ambitu tal-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020; 

10. Jappoġġa l-inizjattiva meħuda mill-Aġenzija fl-2015 li tistabbilixxi proċess ġdid biex 

tikseb impenn akbar mill-Istati Membri u l-partijiet interessati fl-iżvilupp tal-programm 

ta' ħidma tal-2016; jilqa' l-varar tal-Pjattaforma tal-Partijiet Interessati tal-ERTMS u 

jfakkar li l-ERTMS hija kruċjali biex tinkiseb Żona Ferrovjarja Unika Ewropea; 

jenfasizza, għalhekk, li koordinazzjoni ottimizzata tal-iżvilupp u l-iskjerament tal-

ERTMS li tiżgura sistema tal-ERTMS unika li tkun trasparenti, stabbli, affordabbli u 

interoperabbli madwar l-Ewropa kollha, hija prijorità ewlenija;  

11. Jilqa' l-approċċ proattiv tal-Aġenzija, li stabbiliet task force bi tħejjija għall-adozzjoni 

probabbli, fl-2016, tar-Raba' Pakkett Ferrovjarju, u l-istatus il-ġdid tal-aġenzija u r-rwol 

tagħha li qed jespandi;  

12. Jilqa' l-programm iffukat fuq it-tindif tar-regoli nazzjonali bil-għan li jitnaqqas l-impatt 

jew jiġu eliminati l-ostakoli eżistenti bejn l-Istati Membri; 

13. Jappoġġa l-progress tal-Aġenzija lejn kooperazzjoni akbar mal-Aġenzija Ewropea għas-

Sigurtà Marittima (EMSA) u mal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni 

(EASA) sabiex tiġi żviluppata kultura komuni ta' sikurezza; 

14. Ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fil-proċedura baġitarja għall-irkupru tal-

ammonti totali rilokati mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-Fond Ewropew għall-

Investimenti Strateġiċi; 

15. Jiddispjaċih li hemm dikjarazzjonijiet tal-interessi li għadhom nieqsa għal diversi Membri 

tal-Bord u jħeġġeġ lill-Aġenzija tagħmilhom pubbliċi mingħajr dewmien; 

16. Jilqa' l-fatt li l-Aġenzija bdiet l-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni li hu definit fl-

Istrateġija ta' Kontra l-Frodi tal-Aġenzija; jiddeplora, madankollu, il-fatt li, ħlief għall-

persunal f'livell maniġerjali, ir-rata ta' attendenza tal-persunal għall-attivitajiet ta' taħriġ 

dwar il-prevenzjoni tal-frodi kienet waħda baxxa; 

17. Jinnota li l-Aġenzija adottat Sistema ta' Ġestjoni Integrata bbażata fuq ir-rekwiżiti 

speċifikati fl-Istandards tal-Kontroll Intern u l-istandards tas-serje ISO 9001; 

18. Jinnota li l-eżerċizzju tal-valutazzjoni tar-riskju tal-2015 enfasizza riskji marbuta mal-

estensjoni tal-mandat tal-Aġenzija fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tal-pilastru tekniku tar-

Raba' Pakkett Ferrovjarju kif ukoll riskji rigward kwistjonijiet potenzjali ta' sigurtà 

b'impatt fuq l-isfidi tal-interoperabilità u rigward sfidi fil-qasam tal-innovazzjoni li 
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jaffettwaw il-kompetittività tas-settur ferrovijarju; 

19.  Jipproponi li l-Parlament jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija għall-

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