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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 taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 2018 kienu 
skont il-liġi u regolari u li l-pożizzjoni finanzjarja tiegħu sal-31 ta' Diċembru 2018 hija 
rappreżentata b'mod ġust;

2. Ifaħħar ir-rata eżemplari ta' implimentazzjoni tal-baġit ta' 100 % fl-2018 meta mqabbla 
ma' 99,95 % fl-2017 u r-rata ta' okkupazzjoni ta' 96 % tal-pjan ta' stabbiliment; jinnota li 
dawn ir-riżultati u r-rata ta' eżekuzzjoni tal-baġit huma prova tal-isforzi li ċ-Ċentru 
wettaq b'suċċess favur l-aħjar użu tar-riżorsi;

3. Japprezza l-għarfien espert u l-ħidma kontinwa u ta' kwalità għolja taċ-Ċentru biex 
jipprovdi riċerka, analiżi u parir tekniku sabiex jassisti fl-iżvilupp tal-politiki Ewropej 
fl-oqsma tat-tagħlim tul il-ħajja u l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV), il-
kwalifiki u l-ħiliet, bil-għan li jiġi promoss taħriġ ta' kwalità għolja mfassal għall-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol; jenfasizza, għal dan il-għan, l-importanza li jiġu żgurati 
riżorsi umani u materjali adegwati biex iċ-Ċentru jkun jista' jimplimenta l-kompiti 
dejjem jikbru u jevolvu tiegħu, filwaqt li tiġi żgurata, b'mod ġenerali, il-preminenza tal-
aġenziji fuq il-kuntratturi privati;

4. Jilqa' l-kontributi u l-għarfien espert taċ-Ċentru biex jipprovdi għarfien ġdid, evidenza u 
analiżi tal-politiki, jissorvelja t-tendenzi tal-politika u jaġixxi ta' intermedjarju tal-
għarfien għal temi politiċi rilevanti ħafna dwar l-aġenda tal-Unjoni; jirrikonoxxi l-
ħidma ta' kwalità taċ-Ċentru fuq proġetti differenti, b'mod partikolari l-Aġenda għall-
Ħiliet għall-Ewropa, il-Europass, ir-reviżjoni tal-Panorama ta' Ħiliet u r-rwol tiegħu ta' 
appoġġ għall-parteċipanti tal-Proċess ta' Copenhagen, l-Indiċi Ewropew tal-Ħiliet u l-
Previżjoni tal-Ħiliet;

5. Iqis li ta' min jinnota l-inizjattiva taċ-Ċentru dwar aspett ġdid tad-diġitalizzazzjoni, u 
b'mod partikolari l-għodod online tagħha, li jipprovdu informazzjoni speċifika għall-
pajjiż u opportunitajiet imtejba ta' viżwalizzazzjoni tad-data online, bħal riżorsi ta' 
gwida rigward informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol jew previżjonijiet tal-ħiliet; 
jirrikonoxxi, għal dan il-għan, il-kampanji ta' kummerċjalizzazzjoni mmirati taċ-Ċentru 
maħsuba biex iżidu s-sensibilizzazzjoni dwar il-kontenut tas-sit web tiegħu;

6. Japprezza l-appoġġ kontinwu taċ-Ċentru lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lis-sħab 
soċjali, il-prattiki tajba tiegħu u l-kooperazzjoni tiegħu ma' aġenziji oħra li jaqgħu fl-
oqsma ta' responsabbiltà tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (b'mod 
partikolari mal-ETF u mal-Eurofound) fi ħdan il-qafas tan-Netwerk għall-Iżvilupp tal-
Prestazzjoni tal-Aġenziji tal-UE, u lil hinn minnu, peress li dan jagħti lok għall-ħolqien 
u l-isfruttament tas-sinerġiji bejn l-aġenziji u l-iskambju ta' ideat u l-aħjar prattiki bil-
għan li tissaħħaħ il-komplementarjetà tagħhom u jinkisbu governanza aktar bilanċjata, 
titjib fl-effiċjenza, tnaqqis fl-ispejjeż u koerenza akbar bejniethom; jinnota f'dan ir-
rigward li l-kooperazzjoni riċenti bejn is-Cedefop u l-Eurofound għenet biex jiġu 
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żviluppati proġett komuni u previżjonijiet tal-ħiliet għas-settur tal-manifattura, u dan 
wera l-kwalità u l-valur miżjud tal-ħidma tas-Cedefop għall-aġenziji l-oħra; jenfasizza 
n-neċessità li titjieb il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, 
filwaqt li tiġi evitata l-esternalizzazzjoni tas-servizzi li jistgħu jiġu pprovduti minnhom;

7. Jinnota b'dispjaċir li l-Qorti identifikat dgħufijiet f'żewġ proċeduri ta' reklutaġġ li nawru 
l-prinċipji ta' trasparenza u trattament ugwali tal-applikanti; jirrikonoxxi, madankollu, li 
ċ-Ċentru diġà rreveda l-proċedura tiegħu ta' kunflitt ta' interess u għaddej minn proċess 
rigoruż biex itejjeb il-proċeduri tal-għażla tiegħu b'mod ġenerali u jiżgura li kwalunkwe 
estensjoni ta' lista ta' riżerva ssir b'mod regolari u li l-metodi ta' evalwazzjoni u d-
dokumentazzjoni tal-proċess kollu tal-għażla jiġu rieżaminati; jinnota, f'dan ir-rigward, 
li l-mudell ta' avviż ta' pożizzjoni vakanti tjieb b'mod sostanzjali biex jiżgura li jkun 
hemm aktar kriterji ta' ċarezza u trasparenza;

8. Jinnota b'dispjaċir mir-rapport tal-Qorti li l-mudell ta' esternalizzazzjoni totali tas-
servizzi legali taċ-Ċentru ħoloq riskju għall-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba u 
riskju għat-trasparenza minkejja l-bosta elementi ta' titjib introdotti miċ-Ċentru f'dan il-
qasam; jirrikonoxxi li ċ-Ċentru kien ħa miżuri biex jindirizza wħud mill-oqsma kritiċi 
identifikati u li kien biħsiebu jivvaluta mill-ġdid l-organizzazzjoni tal-funzjoni legali 
tiegħu;

9. Jinnota l-osservazzjoni tal-Qorti li fil-proċedura ta' akkwist għas-servizzi tal-aġenzija 
tal-ivvjaġġar tiegħu ċ-Ċentru kellu juża kriterji aktar dettaljati u adegwati fir-rigward 
tal-prezz u l-kwalità sabiex jiżgura l-kuntratt bl-aħjar kwalità meta mqabbla mal-prezz; 
ifaħħar l-impenn taċ-Ċentru li jtejjeb l-applikazzjoni tal-kriterji tal-għoti marbuta mal-
kwalità għal servizzi simili fil-futur u jirrikonoxxi li ċ-Ċentru diġà aġġusta l-formula 
użata biex jiġu identifikati offerti li potenzjalment ikunu anormalment baxxi; iħeġġeġ 
liċ-Ċentru jkompli jtejjeb il-proċeduri ta' akkwist pubbliku tiegħu, filwaqt li jiżgura 
konformità sħiħa mar-regoli applikabbli u l-prinċipju tal-aħjar kwalità meta mqabbla 
mal-prezz;

10. Jilqa' l-fatt li ċ-Ċentru ħejja pjan ta' azzjoni biex jindirizza l-oqsma kollha identifikati 
għal titjib mis-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni fir-rapport tal-awditjar 
proprju dwar "Human Resource Management and Ethics in CEDEFOP" (Il-Ġestjoni tar-
Riżorsi Umani u l-Etika fis-CEDEFOP);

11. Jilqa' l-inizjattiva taċ-Ċentru li jirrevedi u jtejjeb l-indikaturi tal-prestazzjoni tiegħu 
permezz ta' indikaturi ġodda tal-kwalità li jippermettu fehim aħjar tal-kwalità u r-
rilevanza tal-ħidma u l-għarfien espert taċ-Ċentru;

12. Jenfasizza li t-trasparenza u s-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar l-eżistenza tal-
aġenziji huma essenzjali għar-responsabbiltà demokratika tagħhom; iqis li l-
utilizzabbiltà u l-faċilità tal-użu tar-riżorsi u tad-data tal-aġenziji huma ta' importanza 
fundamentali; jitlob, għalhekk, valutazzjoni dwar kif id-data u r-riżorsi qed jiġu 
ppreżentati u magħmula disponibbli attwalment, u dwar kemm iċ-ċittadini jsibuha faċli 
biex jidentifikawhom, jgħarfuhom u jużawhom; ifakkar li s-sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku f'dan ir-rigward tista' titwettaq mill-Istati Membri permezz tal-iżvilupp ta' pjan 
komprensiv biex jintlaħqu aktar ċittadini tal-Unjoni;

13. Jirrakkomanda, abbażi tal-fatti disponibbli, li tingħata l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv 
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taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 2018.
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