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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li fl-2005 il-Kummissjoni proponiet ftehima interistituzzjonali maħsuba li toħloq 
qafas orizzontali għall-ħolqien, l-istruttura, it-tħaddim, l-evalwazzjoni u l-kontroll ta' l-
aġenziji regolatorji Ewropej;

2. Jinnota li minkejja l-appoġġ ġenerali mill-Parlament, in-negozjati mal-Kunsill dwar dan l-
abbozz ta' ftehima waqfu fl-2006, minħabba dubji dwar jekk l-użu ta' ftehima 
interistituzzjonali kienx legalment xieraq;

3. Jaqbel li t-twaqqif ta' aġenziji ma kienx akkumpanjat b'viżjoni ġenerali dwar l-irwol ta' l-
aġenziji fl-UE, u li n-nuqqas ta' din il-viżjoni ġenerali għamilha aktar diffiċli biex aġenziji 
jaħdmu b'mod effettiv;

4. Jenfasizza li l-importanza ta' l-aġenziji fil-qafas amministrattiv ta’ l-UE titlob għal fehim 
komuni bejn l-istituzzjonijiet ta’ l-UE dwar l-iskop u l-irwol ta’ l-aġenziji, li fil-preżent 
huwa nieqes;

5. Jinnota l-intenzjoni tal-Kummissjoni, sakemm tittieħed deċiżjoni dwar il-proposta tagħha 
għall-grupp ta’ ħidma interistituzzjonali dwar it-tmexxija futura ta’ l-aġenziji, sabiex:

 tirtira l-proposta tagħha ta' ftehima interistituzzjonali;

 twettaq evalwazzjoni orizzontali ta’ l-aġenziji regolatorji sa l-aħħar ta’ l-2009, u biex 
tippreżenta rapport malajr kemm jista’ jkun lill-Parlament u lill-Kunsill dwar ir-
riżultati;

 ma tipproponi l-ebda aġenzija regolatorja sakemm titlesta din l-evalwazzjoni;

 twettaq reviżjoni tas-sistemi interni tagħha stess li jirregolaw ir-relazzjonijiet ma’ 
aġenziji, kif ukoll tal-metodoloġija sabiex isiru evalwazzjonijiet ta’ l-impatt ta’ l-
aġenziji;

6. Jiġbed l-attenzjoni li, skond il-figuri mogħtija mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni 
tagħha, bħalissa hemm 29 aġenzija regolatorja, li jimpjegaw madwar 3 800 persunal, 
b’baġit annwali ta’ madwar EUR 1 100 miljun, inkluża kontribuzzjoni Komunitarja ta’ 
madwar EUR 559 miljun;

7. Jinsisti li l-proċess ta’ verifika/kwittanza għandu jkun proporzjonata mal-baġit ġenerali ta’ 
l-aġenziji; jinnota b’mod partikulari li r-riżorsi disponibbli għall-Qorti Ewropea ta’ l-
Awdituri ma żdiedux skond in-numru ta’ l-aġenziji fis-snin riċenti;

8. Itenni x-xewqa msemmija fil-paragrafu 7 dwar ir-riżoluzzjonijiet ta’ kwittanza dwar l-
aġenziji tat-22 ta’ April 2008 li l-prestazzjoni ta’ l-aġenziji tkun verifikata b’mod regolari 
(u fuq bażi ad hoc) mill-Qorti Ewropea ta’ l-Awdituri jew minn awditur indipendenti 
ieħor; iqis li dan m'għandux ikun limitat għal elementi tradizzjonali ta' mmaniġġjar 
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finanzjarju u għall-użu xieraq ta' fondi pubbliċi, imma għandu jkopri wkoll l-effiċjenza u 
l-effettività ta' l-amministrazzjoni u għandu jinkludi klassifikazzjoni ta' l-immaniġġjar 
finanzjarju ta' kull aġenzija;

9. Huwa ta’ l-opinjoni li l-aġenziji kollha għandhom jagħtu, flimkien mal-pjan ta' 
stabbiliment tagħhom, tagħrif ġenerali dwar l-istaff permanenti u temporanju u l-esperti 
nazzjonali tagħhom, flimkien mal-bidliet li saru meta mqabbla mas-sentejn ta' qabel;

10. Jiġbed l-attenzjoni għar-rapport speċjali Nru 5/2008 tal-Qorti Ewropea ta’ l-Awdituri 
dwar l-immaniġġjar finanzjarju sod ta’ l-aġenziji b’riferenza partikulari għall-verifiki tar-
rendiment;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tgħaqqad il-funzjonijiet amministrattivi ta' l-aġenziji ż-
żgħar sabiex toħloq il-massa kritika meħtieġa biex l-aġenziji jkunu jistgħu jikkonformaw 
b'mod sodisfaċenti mar-regoli attwali ta' l-akkwist pubbliku u mar-Regolament 
Finanzjarju u mar-Regolamenti tal-Persunal;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tagħmel eżami kritiku tat-talbiet baġitarji ta' l-aġenziji 
billi l-biċċa l-kbira ta' l-aġenziji ma jagħmlux użu mill-fondi mitluba;

13. Jitlob lill-kumitat responsabbli sabiex, qabel ma jippreżenta r-rapport tiegħu lill-plenarja, 
iqis ir-rapport speċjali tal-Qorti Ewropea ta’ l-Awdituri msemmi hawn fuq;

14. Jissuġġerixxi li l-kwistjonijiet li għandom ikunu kkunsidrati mill-grupp ta’ ħidma 
interistituzzjonali propost dwar il-governanza futura ta’ l-aġenziji għandhom jinkludu dan 
li ġej:

 il-ħtieġa ta’ metodu standard fost l-aġenziji fir-rigward tal-preżentazzjoni ta’ l-
attivitajiet tagħhom matul is-sena finanzjarja kkonċernata, u tal-kontijiet u r-rapporti 
tagħhom dwar l-amministrazzjoni baġitarja u finanzjarja;

 rekwiżit standard għad-diretturi kollha ta’ l-aġenziji sabiex ifasslu u jiffirmaw 
dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni, li tinkludi riżervi fejn meħtieġ;

 mudell armonizzat applikabbli għall-aġenziji u għall-korpi satelliti kollha, li jagħmel 
distinzjoni ċara bejn:

 rapport annwali maħsub għall-qarrejja ġenerali dwar l-operat, il-ħidma u l-kisbiet 
tal-korp;

 dikjarazzjonijiet finanzjarji u rapport dwar l-implimentazzjoni tal-baġit;

 rapport dwar l-attività simili għar-rapporti ta' attività tad-Diretturi Ġenerali tal-
Kummissjoni;

 dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni ffirmata mid-direttur tal-korp, flimkien ma' 
kwalunkwe riżerva jew osservazzjoni oħra li d-direttur iqis xierqa li titwassal 
għall-attenzjoni ta' l-awtorità li tagħti l-kwittanza;
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 il-ħtieġa li jkunu definiti l-prinċipji sabiex jiġi ddeterminat jekk u sa fejn imposti u 
ħlasijiet għandhom ikunu sors ta’ finanzjament għall-aġenziji;

 il-ħtieġa li ssir reviżjoni rikorrenti dwar jekk l-aġenziji eżistenti humiex meħtieġa u li 
jiġu stabbiliti kriterji sabiex ikun stabbilit meta aġenzija regolatorja tkun temmet l-
iskop tagħha u tkun tista' tingħalaq.
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