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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 tal-Unjoni Ewropea 
għall-Ferroviji ("l-Aġenzija") għas-sena finanzjarja 2018 huma legali u regolari fl-aspetti 
materjali kollha;

2. Jinnota li l-objettiv stabbilit mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni li 
jinħoloq suq ferrovjarju Ewropew uniku ma ntlaħaqx; jistieden lill-Aġenzija tiffoka l-
isforzi u l-pubblikazzjonijiet tagħha fuq dan il-qasam;

3. Jinnota li l-għan tat-trasferiment tat-traffiku mit-toroq għall-ferroviji jista' jintlaħaq biss 
jekk ikun hemm żona ferrovjarja Ewropea kompetittiva; jistieden lill-Aġenzija tfassal 
ġabra ta' miżuri maħsuba biex jiżguraw li fil-futur it-trasport ferrovjarju jkun jista' jiġi 
inkorporat fil-ktajjen loġistiċi moderni;

4. Jenfasizza r-rwol strateġiku tal-Aġenzija fit-titjib tal-kompetittività tat-trasport ferrovjarju 
ma' modi oħra ta' trasport u fl-iżgurar tas-sikurezza u l-interoperabilità tas-sistema 
ferrovjarja Ewropea; jisħaq għalhekk fuq l-importanza li l-Aġenzija tingħata l-mezzi 
baġitarji suffiċjenti biex twettaq ir-rwol tagħha;

5. Jirrimarka li l-ħames snin li ġejjin se jkunu kruċjali għall-futur tas-settur ferrovjarju u li l-
Aġenzija jeħtiġilha tingħata r-riżorsi finanzjarji u umani meħtieġa biex taffronta l-isfidi li 
se jkollha tħabbat wiċċha magħhom;

6. 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; 

7. Jilqa' l-għarfien u r-rieda tal-Aġenzija li tqis il-ħtiġijiet speċifiċi tal-intrapriżi żgħar u 
medji (SMEs) fil-fażi tal-applikazzjoni tar-regolament dwar it-tariffi u l-imposti għall-
kompiti l-ġodda ta' ċertifikazzjoni;

8. Jieħu att tal-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 (persunal) u 20 % għat-Titolu 2 
(amministrazzjoni) intlaħquintlaħqu; jinnota b'dispjaċir li l-limitu indikattiv għat-Titolu 3 
(30 % għan-nefqa operazzjonali) ma ntlaħaqxma ntlaħaqx; 

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

10. 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;
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11. Jinnota li r-riżultati tal-eżerċizzju annwali ta' valutazzjoni komparattiva fir-rigward tal-
persunal huma simili għal dawk tal-2017 bi 18,4 % tal-persunal mogħti xogħol 
amministrattiv (18,18 % fl-2017), 69,7 % tal-persunal mogħti kompiti operazzjonali 
(70,16 %), u 11,90 % tal-persunal mogħti kompiti ta' kontroll u kompiti finanzjarji 
(11,67 %);

12. Jiddeplora l-fatt li l-Aġenzija għad għandha żewġ sedi, waħda f'Lille u oħra f'Valenciennes, 
u jirrimarka li l-ispejjeż jistgħu jitnaqqsu kieku l-operazzjonijiet kollha jiġu ċentralizzati 
f'sede unika;

13. Jilqa' l-isforzi kontinwi tal-Aġenzija biex tipprepara għall-kompiti l-ġodda tagħha kif 
definiti fir-Raba' Pakkett Ferrovjarju u biex, f'Ġunju 2019, tassumi r-rwol tagħha ta' 
awtorità tal-UE responsabbli għall-ħruġ ta' awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' 
vetturi ferrovjarji, ċertifikati uniċi ta' sikurezza għal intrapriżi ferrovjarji u 
approvazzjonijiet tas-Sistema tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju Ewropew (ERTMS) 
maġenb il-binarji; 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 gwida għat-tressiq tal-
applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-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;

Jilqa' l-fatt li l-Aġenzija bdiet taħdem fuq l-armonizzazzjoni ta' aktar minn 14 000 regola 
nazzjonali li jirregolaw it-trasport ferrovjarju;

1) jiddeplora l-fatt li, għad-differenza tas-setturi tal-avjazzjoni u tat-trasport bit-triq, l-
armonizzazzjoni fis-settur ferrovjarju għadha lura;

2) jistieden lill-Aġenzija tintensifika b'mod sinifikanti l-isforzi tagħha biex toħloq żona 
ferrovjarja Ewropea unika;

14. Jinnota li l-Aġenzija tiżvolġi rwol ċentrali fl-eliminazzjoni tal-ostakli burokratiċi fil-
qasam tat-trasport ferrovjarju transfruntier;

15. Jinnota li, kemm mil-lat tal-infrastruttura u kemm mil-lat tal-vetturi ferrovjarji, ma sarx 
progress biżżejjed biex jiġi introdott it-tagħmir meħtieġ għall-ERTMS fl-Ewropa u 
jistieden lill-Aġenzija tipproponi miżuri biex tħaffef il-proċess;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tiddeċiedi malajr dwar it-talba tal-Aġenzija għal deroga għar-
Regolament Finanzjarju tagħha sabiex tiżgura ppjanar tajjeb tat-tariffi u l-imposti kif ukoll 
tal-impenji u l-pagamenti korrispondenti fil-baġit;

17. Jiddispjaċih bil-fatt li ġew irreġistrati 37 każ ta' nuqqas ta' konformità fl-2018, inklużi 18-
il każ b'impatt finanzjarju (erbgħa 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; 

18. Jinnota li l-Aġenzija pproponiet li teżamina mill-ġdid il-Qafas għal Kondotta 
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 
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u dwar il-ġlieda kontra l-frodi; jilqa' l-fatt li l-ebda każ ta' frodi suspettata ma ġie trażmess 
lill-OLAF; jinnota li l-każ irrapportat fl-2017 għadu qed jiġi investigat; 

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

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