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SUĠĠERIMENTI

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

Introduzzjoni

1. Jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tistimula djalogu interistituzzjonali 
dwar il-ġejjieni ta' l-aġenziji ta' l-Unjoni Ewropea u dwar posthom fil-governanza 
Ewropea; hu konvint li wasal iż-żmien li tittieħed deċiżjoni dwar liema triq għandha 
taqbad il-governanza Ewropea u jqis li grupp ta' ħidma interistituzzjonali jkun struttura 
vijabbli għad-dibattitu kostruttiv u orjentat lejn ir-riżultati li hu meħtieġ għal dan l-għan; 
jenfasizza li l-parteċipanti ewlenin mill-ambitu istituzzjonali u leġiżlattiv, kif ukoll 
rappreżentanti ta' l-awtorità baġitarja, għandhom jieħdu sehem f'dan il-grupp ta' ħidma 
biex ikun hemm garanzija ta' riżultati sodisfaċenti;

2. Jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tniedi evalwazzjoni orizzontali 
dettaljata ta' l-aġenziji regolatorji, li teżamina l-implikazzjonijiet reali tal-ħolqien u l-
operat tagħhom fl-Unjoni; jemmen li, f'dan il-qafas, jeħtieġ li jiġu stabbiliti regoli ta' 
evalwazzjoni koerenti ;

3. Ifakkar li l-aġenziji ta' l-UE twaqqfu waħda wara l-oħra sabiex jissodisfaw ħtiġijiet 
speċifiċi għal kull każ u għalhekk inħolqu b'mod mhux ikkoordinat u mingħajr qafas 
komuni; jinnota, madankollu, li ma rnexxa l-ebda sforz li sar f'dawn l-aħħar snin biex 
ikunu stabbiliti xi regoli u prinċipji komuni li jiġu applikati għall-aġenziji; jiddispjaċih 
dwar il-ħin mitluf u jistieden lill-Kunsill biex jngħaqad ma’ l-istituzzjonijiet l-oħra kollha 
biex jagħmel kull sforz possibbli biex jinkiseb progress f'dan il-qasam;

4. Lest iqis it-tħassib ta' l-Istati Membri rigward l-abbozz tal-Ftehima Interistituzzjonali 
dwar il-qafas operattiv għall-aġenziji regolatorji Ewropej (IIA), li kien ippreżentat mill-
Kummissjoni fl-2005 bl-għan li jistabbilixxi qafas orizzontali għall-ħolqien, l-istruttura, l-
operat, l-evalwazzjoni u l-kontroll ta' l-aġenziji deċentralizzati Ewropej, sabiex ikun 
stabbilit strument xieraq li jista' jkun applikat b'suċċess għall-aġenziji kollha ta’ dan it-tip;

5. Iqis, għalhekk, li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tirtira l-proposta tagħha għal dan l-IIA 
hija pass prattiku li jista' fl-istess ħin joħloq opportunità biex jinstabu soluzzjonijiet oħra 
li huma meħtieġa b'urġenza; hu konvint li, f'ġieħ it-trasparenza, jinħtieġ xi xorta ta' qafas 
orizzontali għall-aġenziji, minkejja l-varjetà fin-natura tagħhom;

6. Jista' wkoll jara l-iżvilupp ta' strumenti oħra, barra minn IIA, sabiex ikunu definiti aħjar l-
irwoli ta' l-istituzzjonijiet Ewropej u l-proċeduri meħtieġa għat-twaqqif ta' aġenziji 
deċentralizzati ġodda jew biex jiġu indirizzati dawk eżistenti;

7. Jixtieq itenni l-importanza li, fuq bażi sistematika fil-livell interistituzzjonali, issir l-
applikazzjoni tal-proċedura stabbilita fil-Punt 47 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' 
Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-immaniġjar finanzjarju sod1 (IIA tas-17 ta’ 

                                               
1  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
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Mejju 2006) u jenfasizza l-bżonn li jkun żgurat segwitu xieraq ta' l-Istqarrija Konġunta 
tat-13 ta' Lulju 2007 mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-
aġenziji deċentralizzati;

8. Hu konvint li proċedura dettaljata għall-applikazzjoni ta' dik id-dispożizzjoni hija ħtieġa 
assoluta; iqis li proċedura bħal din tista' tagħti l-opportunità li jinżammu xi aspetti 
importanti ta' l-abbozz tal-IIA li ġie mblukkat, forsi flimkien ma' xi adattamenti għar-
Regolament Finanzjarju ta' Qafas għall-aġenziji; 

9. Jinsisti li, barra minn hekk, għall-aġenziji diġà eżistenti, għandha ssir evalwazzjoni 
regolari b'mod koordinat u koerenti, dwar jekk ikunx jaqbel, rigward l-ispejjeż, li 
jintużaw l-aġenziji minflok ma l-kompiti rilevanti jsiru mid-dipartimenti tal-Kummissjoni 
stess; 

10. Jikkonkludi li, jekk l-eżerċizzji ta' l-evalwazzjoni jindikaw li n-nefqa għaqlija u l-
effiċjenza ta' amministrazzjoni deċentralizzata ma jkunux iggarantiti, l-Unjoni Ewropea 
m'għandhiex tibża' li terġa' lura mit-tendenza attwali li l-kompiti tal-Kummissjoni jsiru 
minn aġenziji esterni u għandha tistabbilixxi regoli ċari biex ittemm il-mandat ta' l-
aġenziji deċentralizzati; 

11. Jagħti l-appoġġ tiegħu għall-intenzjoni tal-Kummissjoni li ma tipproponix li jsiru aġenziji 
deċentralizzati ġodda sakemm jitlesta l-proċess ta' evalwazzjoni, b'mod speċjali fl-isfond 
tad-diffikultajiet li jistgħu joħolqu l-marġini tal-Qafas Finanzjarju Plurijennali attwali 
biex ikunu ffinanzjati entitajiet Komunitarji ġodda bla ma ssir programmazzjoni serja 
mill-ġdid;

12. Iqis, mill-aspett baġitarju, il-punti li ġejjin bħala kwistjonijiet ewlenin għall-aġenda tal-
grupp ta' ħidma interistituzzjonali dwar il-ġejjieni ta' l-aġenziji ta' l-UE:

L-istabbiliment tad-definizzjoni ta' Aġenziji

13. Ifakkar, f'dan ir-rigward, fid-definizzjoni ta' "aġenzija" stabbilita fit-Trijalogu tas-7 ta' 
Marzu 2007, meta sar qbil li għall-iskop ta' l-applikazzjoni tal-Punt 47 tal-IIA tas-17 ta' 
Mejju 2006, id-definizzjoni ta' "aġenzija" għandha tkun determinata minn jekk l-entità 
partikulari twaqqfitx b'konformità ma' l-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li 
japplika għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej1 (Regolament Finanzjarju);

14. Jixtieq jisħaq fuq l-importanza li t-terminoloġija ġenerali għandha tkun ċara u koerenti 
rigward l-aġenziji u li tkun stabbilita għall-użu komuni; ifakkar li l-"aġenziji regolatorji" 
mhumiex ħlief subgrupp ta' l-aġenziji deċentralizzati;

Aġenziji ġodda - Rabta bejn il-proċeduri leġiżlattivi u l-prerogattivi baġitarji

15. Iqis li hu importanti li jkunu diskussi kemm il-problemi tal-kalendarju kif ukoll l-aspetti 
leġiżlattivi u proċedurali li jistgħu jqumu fil-każ li ma tintlaħaqx ftehima dwar il-
finanzjament ta' aġenzija ġdida, skond il-Punt 47 tal-IIA tas-17 ta' Mejju 2006, b’mod 

                                               
1  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
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paralleli mad-deċiżjonijiet li jkun ħa l-leġiżlatur; iqis li hu daqstant importanti li ssir 
riflessjoni fuq is-salvagwardji proċedurali sabiex ikun żgurat li jkun hemm involviment 
sħiħ ta' l-awtorità baġitarja fil-kwistjonijiet kollha li jkollhom impatt baġitarju bħall-
estensjoni tal-listi ta' kompetenzi ta' l-aġenziji;

16. Ifakkar li sa mill-2005, il-Parlament ilu jitlob li jsiru evalwazzjonijiet obbligatorji dwar il-
paragun bejn in-nefqa u l-benefiċċji qabel ma tiġi proposta aġenzija ġdida u li dawn 
għandhom jiffukaw, b'mod partikulari, fuq jekk "jaqbilx li ssir aġenzija (inklużi l-ispejjeż 
għall-monitoraġġ u l-koordinazzjoni) iktar milli kieku l-kompiti rilevanti kellhom isiru 
mid-dipartimenti tal-Kummissjoni stess", kif ukoll fuq kwistjonijiet bħall-mandat u l-
metodi ta' ħidma ta' l-aġenzija jew fuq il-grad ta' indipendenza mill-Kummissjoni billi 
dan sikwit ikun ta' interess partikulari għal-leġiżlatur;

Aġenziji eżistenti - Monitoraġġ

17. Jisħaq fuq il-bżonn ta' eżerċizzju ta' evalwazzjoni u kontroll regolari u koordinat - sabiex 
tkun evitata d-duplikazzjoni - biex ikun evalwat il-valur miżjud ta' l-aġenziji 
deċentralizzati eżistenti u li m'għadhomx jidħlu fl-ambitu tal-Punt 47 tal-IIA tas-17 ta' 
Mejju 2006; jara dan bħala segwitu għall-ħidma li saret qabel u li wasslet għal 
dikjarazzjoni konġunta fuq l-aġenziji Komunitarji li sar qbil dwarha fit-Trijalogu tat-18 
ta' April 2007 "sabiex issir evalwazzjoni regolari ta' l-aġenziji Komunitarji eżistenti, li 
tiffoka b'mod partikulari fuq il-paragun bejn in-nefqa u l-benefiċċji u li tagħti 
spjegazzjoni dettaljata tal-kriterji użati għall-għażla ta' l-aġenziji li għandhom ikunu 
evalwati";

18. Jinnota li l-analiżi li ssir għandha twieġeb għal domandi bażiċi dwar in-nefqa u l-
benefiċċji u tista' titwettaq, fost l-oħrajn, skond il-kriterji li ġejjin:

 Rilevanza: Kemm kienu rilevanti l-għanijiet previsti mir-regolament dwar it-twaqqif 
ta' aġenzija għal-livell ta' nefqa pubblika awtorizzat mill-baġit?

 Effikaċja: X'effetti (impatt) ħalliet l-attività ta' din l-aġenzija?

 Effiċjenza (ġustifikazzjoni tan-nefqa): Kemm kien ekonomiku l-mod li bih l-inputs 
diversi ssarrfu f'outputs u riżultati? Ir-riżultati (mistennija) inkisbu b'nefqa raġonevoli, 
b'mod partikulari rigward l-istaff utilizzat u l-organizzazzjoni interna?

19. Jiġbed l-attenzjoni li, meta jitqies l-impatt baġitarju ġenerali ta' l-aġenziji, il-Kummissjoni 
għandha turi b'mod konvinċenti li l-governanza Ewropea permezz ta' l-aġenziji hija l-
iktar waħda li taqbel, l-aktar effiċjenti u l-aktar xierqa biex ikunu implimentati l-politiki 
Ewropej fil-preżent u fil-ġejjieni qrib;

Qafas komuni ġenerali

20. Jinsisti dwar il-bżonn li jkunu stabbiliti standards minimi komuni li tista' ssir referenza 
għalihom fir-regolamenti tat-twaqqif ta' l-aġenziji, fost affarijiet oħra, l-irwol u r-
responsabilità politika tal-Kummissjoni vis-à-vis l-aġenziji, l-appoġġ li għandu jingħata 
mill-pajjiżi ospitanti u d-deċiżjoni f'waqtha u trasparenti dwar is-sede ta' aġenzija;
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21. Ifakkar li l-azzjonijiet ta' l-aġenziji għandhom ikunu rregolati minn prinċipji ċari ta' 
responsabilità diretta, b'konformità mad-dipożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju;  
jenfasizza l-obbligi ta’ l-aġenziji rigward il-proċedura tal-kwittanza;

22. Iqis, barra minn hekk, li hu ta' importanza kbira li ssir definizzjoni ta' xi regoli komuni 
għall-preżentazzjoni tal-baġits ta' l-aġenziji bil-għan li l-indikaturi baġitarji jsiru aktar 
trasparenti u komparabbli, bħar-rati ta' implimentazzjoni ta' l-aġenziji jew l-ishma 
individwali li jikkostitwixxu d-dħul u l-ispejjeż tagħhom; jemmen li l-preżentazzjoni 
ġenerali tas-sussidji għall-aġenziji fil-baġit ta' l-UE jista' jeħtiġilha li tkun adattata għall-
kompetenzi u għall-irwoli tal-ġenerazzjoni l-ġdida ta' aġenziji.
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