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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 t-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-

kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima ("l-Aġenzija") għas-sena 

finanzjarja 2016 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha; 

2. Jinnota li l-baġit annwali tal-Aġenzija għas-sena 2016, minbarra d-dħul intern u estern 

assenjat, kien ta' EUR 55,17 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' 

EUR 56,07 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament, u li r-rati ta' implimentazzjoni kienu 

98,07 % u 97,80 % rispettivament; jilqa' l-fatt li l-Aġenzija laħqet 97,65 % tar-rata ta' 

eżekuzzjoni ta' pagamenti filwaqt li jitqiesu wkoll ir-riporti awtomatiċi ta' 

approprjazzjonijiet ta' pagament; jinnota li EUR 36,45 miljun f'approprjazzjonijiet, relatati 

l-aktar man-nefqa operazzjonali fil-qasam tal-miżuri kontra t-tniġġis tal-baħar, ġew 

riportati għall-2016, u li 54 % minnhom ġew ikkonsmati u 43 % tħallew bħala ammont 

miftuħ għall-ikkonsmar fis-snin sussegwenti, b'diżimpenn ta' 2 %; 

3. Jilqa' l-azzjonijiet diretti meħuda f'konformità mal-istrateġija ta' prevenzjoni u detezzjoni 

tal-Frodi, bħall-adozzjoni tal-Politika dwar l-informaturi, li tagħti informazzjoni lill-

persunal dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta u tassigura l-akbar kunfidenzjalità u 

protezzjoni lill-persunal li jirrapporta reati jew tħassib serji, kif ukoll il-provvista ta' 

korsijiet ta' taħriġ dwar l-etika u l-integrità għall-persunal ġdid u korsijiet ta' aġġornament 

għall-persunal eżistenti; 

4. Jilqa' l-fatt li l-Aġenzija żviluppat l-għodda ta' segwitu tagħha stess b'rabta mar-

rakkomandazzjonijiet maħruġa mis-Servizz tal-Awditjar Intern u mill-Qorti Ewropea tal-

Awdituri u li r-rakkomandazzjonijiet u l-osservazzjonijiet kollha dwar l-awditjar li nħarġu 

sal-31 ta' Diċembru 2016 ġew implimentati; 

5. Jilqa' l-fatt li l-Aġenzija ħadet miżuri sabiex tħejji għall-mandat imsaħħaħ tagħha, 

f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/1625 tal-14 ta' Settembru 2016 li jemenda r-

Regolament (KE) Nru 1406/2002, li jżid il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji dwar il-

funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta mal-mandat tal-Aġenzija; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li 

fl-2016 il-Parlament nieda l-Proġett Pilota dwar il-Gwardja tal-Kosta Ewropea, li jiffoka 

fuq il-ħolqien ta' sinerġiji operattivi u tekniċi bejn l-awtoritajiet nazzjonali differenti li 

jwettqu funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta u l-Aġenzija, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja 

tal-Fruntiera u tal-Kosta (FRONTEX) u l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd 

(EFCA); 

6. Itenni li l-kompiti tal-Aġenzija jistgħu jitwettqu b'mod aktar effiċjenti fil-livell Ewropew 

milli f'dak nazzjonali, kif iseħħ bil-kontribuzzjoni tagħha għas-sigurtà marittima u l-

prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri kif ukoll minn installazzjonijiet offshore għall-isfruttar 

tal-gass u taż-żejt fl-Ewropa; jilqa' l-fatt li l-Aġenzija qed tfittex sinerġiji ta' azzjonijiet 

ma' aġenziji oħrajn tal-Unjoni, sabiex jinkisbu aktar effettività u effiċjenza kif ukoll 

jitnaqqsu l-ispejjeż; jilqa' u jħeġġeġ f'dan ir-rigward il-kollaborazzjoni tal-Aġenzija ma' 

Aġenziji oħrajn tal-Unjoni b'appoġġ għall-Aġenda tal-UE dwar il-Migrazzjoni, bħall-
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provvista mill-Aġenzija, ta' għadd dejjem akbar ta' servizzi lill-FRONTEX skont l-

aġġornament u t-tiġdid ta' tliet snin fir-rigward tal-Ftehim fil-livell ta' servizzi, konkluż fl-

2016; jinnota wkoll li l-Aġenzija ffinalizzat l-akkwist ta' servizzi ta' Sistemi ta' Inġenji tal-

Ajru Ppilotati mill-Bogħod (RPAS) għas-sorveljanza marittima; iħeġġeġ lill-Aġenzija 

tikkoopera ma' Aġenziji oħrajn tal-Unjoni biex jindirizzaw il-kriżi tar-rifuġjati, inkluża l-

prestazzjoni ta' attivitajiet kritikament importanti barra mill-mandat oriġinali tagħha, 

pereżempju, bil-kontribut tal-għarfien, l-appoġġ operazzjonali u l-persunal biex jgħinu fl-

indirizzar tal-kriżi tar-rifuġjati; 

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

Aġenzija, b'21,80 % tal-impjiegi ddedikati għall-koordinazzjoni u l-appoġġ fil-livell 

amministrattiv, 70,93 % għall-kompiti operattivi u 7,26 % għall-kompiti newtrali; jinnota 

li fl-2016 tneħħew ħames postijiet allokati fil-pjan ta' stabbiliment tal-2015  bħala parti 

mill-ewwel tnaqqis ta' 5 % tal-persunal implimentat skont il-Komunikazzjoni mill-

Kummissjoni dwar l-ipprogrammar tar-riżorsi għall-aġenziji deċentralizzati, biex b'hekk 

in-numru ta' postijiet statutorji niżel minn 207 għal 202, u li l-Aġenzija implimentat il-

Programm ta' Ħidma tagħha tal-2016 b'198 post biss, peress li 4 postijiet kienu ffriżati 

minħabba tnaqqis previst fl-2017; jinnota li n-numru totali ta' persunal baqa' dak ta' 246; 

jilqa' l-fatt li ż-żieda ta' 14-il post statutorju relatati mal-kooperazzjoni fir-rigward tal-

kompiti tal-gwardja tal-kosta hija prevista għall-2017;  

8. Jipproponi li l-Parlament jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea 

għas-Sigurtà Marittima fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena 

finanzjarja 2016.  
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