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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 ddikjarat li t-tranżazzjonijiet li 
fuqhom huma bbażati l-kontijiet annwali tal-Fondazzjoni għas-sena finanzjarja 2017 
kienu skont il-liġi u regolari, u li l-pożizzjoni finanzjarja tagħha sal-
31 ta' Diċembru 2017 hija rappreżentata b'mod ġust;

2. Japprezza li l-ħidma ta' kwalità għolja tal-Eurofound fl-espansjoni u d-disseminazzjoni 
tal-għarfien ikkontribwiet għall-ippjanar u t-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-
xogħol fl-Unjoni; jirrikonoxxi r-rwol attiv tal-Fondazzjoni bħala kontributur essenzjali 
għall-iżvilupp tal-politika u r-rwol attiv tagħha bħala sors ta' informazzjoni għall-
inizjattivi tal-UE li għaddejjin, bħall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, l-aċċess għall-protezzjoni 
soċjali u t-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol; jilqa' l-analiżi u l-kontribut politiku tal-
Fondazzjoni rigward it-tendenzi fil-kwalità tal-ħajja, f'kuntest ta' profil soċjali u 
ekonomiku li qed jinbidel, fir-rapport ta' sinteżi tar-raba' Stħarriġ Ewropew dwar il-
Kwalità tal-Ħajja;

3. Jenfasizza l-importanza ta' kooperazzjoni tajba fost l-Aġenziji li jaħdmu fil-qasam tal-
impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni u b'mod partikolari l-kooperazzjoni bejn il-
Fondazzjoni, l-EU-OSHA, is-Cedefop u l-EIGE; iqis, barra minn hekk, li huwa 
importanti li tinżamm kooperazzjoni b'saħħitha bejn il-Fondazzjoni u l-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali sabiex jibqgħu jsiru diskussjonijiet kostruttivi u bbażati 
fuq l-evidenza;

4. Jirrikonoxxi l-progress tal-Fondazzjoni fit-twettiq tal-programm kwadriennali tagħha, li 
fih identifikat erba' oqsma ta' prijorità speċifiċi għall-programm ta' ħidma tagħha fil-
futur;

5. Jilqa' l-fatt li fl-2017 il-Fondazzjoni adottat kodiċi tal-etika u impenjat ruħha li tinforma 
lill-awtorità ta' kwittanza bi kwalunkwe każ ta' kunflitt ta' interess allegat jew reali; 
jilqa' wkoll il-fatt li l-Fondazzjoni impenjat ruħha li tivvaluta l-possibbiltà li twaqqaf 
korp indipendenti ta' divulgazzjoni, konsulenza u riferiment;

6. Jilqa' l-fatt li l-Fondazzjoni qalet li tqis ir-Regolament Kostituttiv il-ġdid bħala 
opportunità biex terġa' tivvaluta l-kwistjoni ta' aktar indipendenza għall-uffiċjal tal-
kontabilità fil-futur, kif ukoll biex twettaq evalwazzjonijiet esterni fuq bażi regolari;

7. Jilqa' l-fatt li l-Fondazzjoni qed tivvaluta l-possibbiltà li tiftaħ is-softwer tal-akkwist
elettroniku anke għal offerti negozjati; jinnota li l-e-Submission u l-e-Prior għadhom ma 
ġewx introdotti;

8. Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri tqis li hemm bżonn tissaħħaħ l-indipendenza tal-uffiċjal 
tal-kontabilità billi tpoġġih taħt ir-responsabbiltà diretta tad-Direttur (amministrattiv) u 
l-Bord Governattiv (funzjonali) – iżda li l-Bord Governattiv huwa sodisfatt bl-
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indipendenza tal-uffiċjal tal-kontabilità u jiġbed l-attenzjoni għad-dritt li diġà għandu li 
jirrapporta direttament lill-President; jitlob li l-indipendenza tal-uffiċjal tal-kontabbiltà 
tissaħħaħ billi dan jibda jirrapporta direttament lid-Direttur (għal kwistjonijiet 
amministrattivi) u lill-Bord (għal kwistjonijiet funzjonali) tal-Aġenzija;

9. Ifakkar li b'diffikultà kbira ġie implimentat tnaqqis fil-persunal u jtenni t-tħassib tiegħu 
dwar il-possibbiltà ta' aktar tnaqqis, li – bla dubju – ma jħallix lill-Eurofound twettaq il-
mandat tagħha; jenfasizza l-importanza, għaldaqstant, li jiġu żgurati persunal u riżorsi 
finanzjarji adegwati li jippermettu lill-Aġenzija timplimenta l-kompiti tagħha; jesprimi 
tħassib dwar l-impatt fuq il-baġit wara li l-koeffiċjent tal-Irlanda żdied għal 119,8 fl-
2017; jissottolinja li l-Istituzzjonijiet iridu jieħdu azzjoni biex jagħmlu tajjeb għall-
konsegwenzi baġitarji mingħajr aktar dewmien kif espress fil-pożizzjoni tal-Parlament 
fl-abbozz ta' baġit;

10. Itenni l-bżonn urġenti li jiġi implimentat mekkaniżmu indipendenti ta' divulgazzjoni, 
konsulenza u riferiment b'riżorsi baġitarji suffiċjenti, sabiex l-informaturi jiġu megħjuna 
jużaw il-mezzi adatti biex jiddivulgaw l-informazzjoni li jkollhom dwar il-possibbiltà ta' 
irregolaritajiet li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, filwaqt li titħares il-
kunfidenzjalità tagħhom u jingħataw l-appoġġ u l-pariri meħtieġa f'konformità mad-
Direttiva dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni, li 
bħalissa għaddejjin negozjati interistituzzjonali dwarha;

11. Jirrakkomanda, abbażi tal-fatti disponibbli, li d-Direttur tal-Fondazzjoni Ewropea għat-
Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) jingħata l-kwittanza għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni għas-sena finanzjarja 2017.
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