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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li l-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti") iddikjarat li t-

tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet annwali tal-Fondazzjoni għas-sena 

finanzjarja 2016 kienu skont il-liġi u regolari u li l-pożizzjoni finanzjarja tagħha sal-

31 ta' Diċembru 2016 hija rappreżentata b'mod ġust; 

2. Jirrikonoxxi li l-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-

Xogħol (il-"Fondazzjoni") baqgħet kontributur essenzjali għall-iżvilupp tal-politiki u li 

l-użu tal-għarfien espert tagħha f'dokumenti politiċi ewlenin tal-Unjoni baqa' sinifikanti; 

3. Jirrikonoxxi l-ħidma tal-Fondazzjoni matul il-programm ta' ħidma ta' erba' snin bejn l-

2013 u l-2016 "Minn kriżi għal irkupru: Politiki informati aħjar għal Ewropa 

kompetittiva u ġusta"; jilqa' b'sodifazzjon il-kwalità għolja tal-analiżi u l-kontribut tal-

politika li tat il-Fondazzjoni fir-rigward tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol, ir-

relazzjonijiet industrijali u l-impjiegi u l-iżviluppi fis-suq tax-xogħol, b'mod partikolari 

r-rapport ta' ħarsa ġenerali tas-Sitt Stħarriġ Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-

Xogħol u r-rapport dwar Forom Ġodda ta' Impjieg; jissottolinja l-importanza tal-

ġestjoni tripartitika tal-Fondazzjoni li tippermetti li tinkiseb stampa ġenerali 

komprensiva tar-realtà ekonomika u soċjali; 

4. Jenfasizza l-ħtieġa li tinżamm kooperazzjoni b'saħħitha bejn il-Fondazzjoni u l-Kumitat 

għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali sabiex dawn jibbenefikaw mill-għarfien espert tal-

Fondazzjoni u jinvolvu ruħhom f'diskussjonijiet kostruttivi u bbażati fuq l-evidenza; 

jilqa' r-rata tal-eżekuzzjoni tal-programmi tagħha ta' 97 %, li kienet ferm ogħla mill-

objettiv għall-2016 u titjib sinifikanti fuq is-sentejn ta' qabel; 

5. Jilqa' l-fatt li l-Parlament, il-Kummissjoni u l-partijiet ikkonċernati l-oħra huma l-utenti 

ewlenin tal-għarfien espert li tagħti l-Fondazzjoni, u li huma konxji tal-kwalità u l-

interess tiegħu; 

6. Jilqa' l-implimentazzjoni b'suċċess tal-programm ta' ħidma ta' erba' snin tal-Fondazzjoni 

b'livell għoli ta' effikaċja organizzattiva, kif muri mit-titjib ġenerali tal-indikaturi 

ewlenin tal-prestazzjoni tal-Fondazzjoni; 

7. Jinnota r-reviżjoni tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1365/75/KEE1, li jistabbilixxi l-

Fondazzjoni,  u jilqa' l-fatt li l-Parlament u l-Kummissjoni inkludew referenza espliċita 

għall-użu ta' rapporti u evalwazzjonijiet ta' verifika esterni; 

8. Jinnota r-rapport ta' awditjar 2016 tas-Servizz ta' Awditjar Intern (IAS) tal-Kummissjoni 

li enfasizza l-ħtieġa li titjieb il-ġestjoni tal-proġetti tal-Fondazzjoni, l-aktar b'rabta mal-

arranġamenti ta' governanza, ta' monitoraġġ u ta' rapportar, u jilqa' l-fatt li l-Fondazzjoni 

                                                 
1  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1365/75 tas-26 ta' Mejju 1975 dwar il-ħolqien ta' Fondazzjoni Ewropea 

għal titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol (ĠU L 139, 30.5.1975, p. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:31975R1365
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:31975R1365
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hija lesta timplimenta l-pjan ta' azzjoni miftiehem f'kooperazzjoni mal-IAS; 

9. Ifaħħar ir-rata għolja ta' implimentazzjoni eżemplari tal-baġit (100 %); jinnota, 

madankollu, li l-livell ta' approprjazzjonijiet riportati għall-2017 żdiedu għat-Titolu III 

(43 %) meta mqabbla mal-2016 (31 %), prinċipalment fir-rigward ta' proġetti li jmorru 

lil hinn minn tmiem is-sena; jinnota t-tweġiba tal-Fondazzjoni li tiddistingwi li dawn 

kienu riporti ppjanati u fil-fatt inqas miċ-ċifra inizjali ta' EUR 3 miljun; 

10. Jinnota r-rakkomandazzjoni tal-Qorti li l-Fondazzjoni tista' tikkunsidra l-introduzzjoni 

ta' approprjazzjonijiet baġitarji differenzjati sabiex jirriflettu aħjar in-natura pluriennali 

tal-operazzjonijiet u d-dewmien inevitabbli bejn l-iffirmar ta' kuntratti, il-kunsinni u l-

ħlasijiet; 

11. Jilqa' l-azzjonijiet ta' rimedju tal-Fondazzjoni mwettqa b'rabta mal-korrezzjonijiet tas-

salarji wara r-rapporti tal-Qorti; jinnota li fit-tieni trimestru tal-2017 twettaq awditjar 

tal-funzjoni tas-salarji sabiex tingħata assigurazzjoni addizzjonali li l-proċessi u l-

kontrolli xierqa huma fis-seħħ u qed joperaw sew u jistieden lill-Fondazzjoni tieħu l-

passi neċessarji fejn meħtieġ; 

12. Jesprimi tħassib dwar l-impatt negattiv fuq il-baġit taż-żieda tal-koeffiċjent għall-

Irlanda, li qiegħed dejjem jirriskja li jimmina l-kapaċità finanzjarja tal-Fondazzjoni li 

taqdi l-mandat tagħha; jistenna li tittieħed azzjoni mill-Istituzzjonijiet tal-Unjoni sabiex 

tikkumpensa għall-effetti; 

13. Jilqa' l-kooperazzjoni tajba bejn il-Fondazzjoni u l-aġenziji l-oħra tal-Unjoni, b'mod 

partikolari Cedefop, EU-OSHA, ETF, FRA u EIGE, waqt l-ippjanar u l-

implimentazzjoni tal-ħidma tagħha sabiex tiżgura koordinament u sinerġiji tajbin fl-

attivitajiet tagħha; 

14. Jinnota kemm il-Fondazzjoni kkontribwiet b'mod qawwi fil-ġlieda kontra l-faqar u l-

kuntratti ta' xogħol frawdolenti f'diversi azzjonijiet madwar l-Unjoni. 
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