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Emenda 1
Guido Reil

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza r-rwol importanti tal-
aġenziji fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-politiki tal-UE, speċjalment f'dak li 
jirrigwarda l-kompiti ta' natura teknika, 
xjentifika, operazzjonali u/jew 
regolatorja; f'dan il-kuntest japprezza l-
importanza u l-kwalità tal-ħidma mwettqa 
mill-erba' aġenziji li jaqgħu taħt il-
kompetenza tal-Kumitat għall-Impjiegi u 
l-Affarijiet Soċjali (Cedefop, Eurofound, 
EU-OSHA u ETF);

1. Jinnota li kien hemm żieda kbira 
ħafna fl-għadd ta’ aġenziji tal-UE mill-
2000 'il hawn; huwa tal-fehma li dan 
huwa problematiku mill-perspettiva tad-
demokrazija, peress li xi aġenziji jwettqu 
kompiti ta’ amministrazzjoni pubblika, li 
t-twettiq tagħhom iħalli effetti kbar fuq iċ-
ċittadini, iżda huma indipendenti mill-
Istati Membri u għaldaqstant mhumiex 
leġittimizzati demokratikament; 
jirrimarka li, bejn l-2000 u l-2013, il-
livelli tal-persunal tal-aġenziji tal-UE 
kibru b’erba’ darbiet u l-allokazzjoni mill-
baġit tal-UE kibret bi tmien darbiet, u li 
fl-2018 total ta’ EUR 4,2 biljun ġie allokat 
lill-aġenziji kollha (minbarra l-SRB), 
jiġifieri 20 % aktar milli fl-2017; jinnota 
li, fil-qasam soċjali u f'dak tal-impjiegi, 
diversi aġenziji u entitajiet qed jaħdmu 
b'mod parallel u li l-funzjonijiet u l-
kompiti tagħhom jikkoinċidu; jinnota, 
b’mod partikolari, id-duplikazzjoni bejn l-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-
Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol u l-
Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-
Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol, u 
li hemm duplikazzjoni qawwija bejn il-
Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ u ċ-
Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ 
Vokazzjonali;

Or. de

Emenda 2
Elena Lizzi

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza r-rwol importanti tal-
aġenziji fit-tħejjija u l-implimentazzjoni 
tal-politiki tal-UE, speċjalment f'dak li 
jirrigwarda l-kompiti ta' natura teknika, 
xjentifika, operazzjonali u/jew 
regolatorja; f'dan il-kuntest japprezza l-
importanza u l-kwalità tal-ħidma mwettqa 
mill-erba' aġenziji li jaqgħu taħt il-
kompetenza tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali (Cedefop, Eurofound, 
EU-OSHA u ETF);

1. Jenfasizza li r-rwol tal-aġenziji 
għandu jkun aktar effiċjenti fir-rigward 
tal-ispejjeż u tar-riżorsi; iqis bħala 
eċċessiv in-numru ta' aġenziji tal-UE (li 
laħaq it-43 fl-2019), kif ukoll in-numru 
ta' aġenziji li jaqgħu taħt il-kompetenza 
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA u 
ETF, li magħhom, fl-2019, żdiedet ukoll l-
ELA);

Or. it

Emenda 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Japprezza l-fatt li l-aġenziji kollha, 
fl-ambitu tal-kompetenza tal-Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
ippreżentaw l-objettivi u l-programmi ta' 
ħidma tagħhom, minkejja riżorsi umani 
inadegwati u restrizzjonijiet baġitarji; 
huwa tal-fehma li tali sfidi jkunu ta' 
riskju fil-futur għall-kompiti tal-aġenziji u 
jenfasizza l-importanza li jiġu żgurati 
persunal u riżorsi finanzjarji adegwati li 
jippermettu lill-aġenziji jkomplu 
jimplimentaw il-programmi ta' ħidma 
tagħhom b'rata ta' tlestija tal-attivitajiet 
għolja ħafna;

Or. en

Emenda 4
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Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li t-trasparenza u l-
għarfien 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, li ssir valutazzjoni dwar kif id-
data u r-riżorsi jiġu ppreżentati u 
magħmula disponibbli attwalment, u dwar 
kemm iċ-ċittadini jsibuha faċli biex 
jidentifikawhom, jagħrfuhom u 
jużawhom;

Or. en

Emenda 5
Elena Lizzi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li, 
skont ir-rapport annwali tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri dwar l-aġenziji tal-
UE għas-sena finanzjarja 2018, il-Qorti 
tal-Awdituri ħarġet opinjonijiet tal-
awditjar mhux kwalifikati dwar l-
affidabbiltà tal-kontijiet tal-aġenziji 
kollha; jinnota li l-Qorti ħarġet 
opinjonijiet mhux kwalifikati dwar il-
legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu 
huma bbażati l-kontijiet tal-aġenziji 
kollha; jinnota, barra minn hekk, li l-
Qorti ħarġet opinjonijiet mhux kwalifikati 
dwar il-legalità u r-regolarità tal-
pagamenti li fuqhom huma bbażati l-
kontijiet tal-aġenziji kollha, bl-eċċezzjoni 

imħassar
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tal-EASO;

Or. it

Emenda 6
Elena Lizzi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' u jinkoraġġixxi l-
kooperazzjoni fost l-aġenziji fi ħdan il-
qafas tan-Netwerk tal-Aġenziji tal-UE 
(EUAN) u lil hinn minnu, peress li dan 
għandu rwol importanti fl-identifikazzjoni 
u l-promozzjoni tat-titjib possibbli fl-
effiċjenza, fiż-żieda tal-valur u fl-iżgurar 
ta' komunikazzjoni effiċjenti bejn l-
aġenziji u l-partijiet interessati rilevanti; 
japprezza u jħeġġeġ il-kollaborazzjoni 
mill-qrib fost l-aġenziji fi ħdan il-mandat 
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet 
Soċjali sabiex jiġu żgurati s-sinerġiji, il-
komplementarjetà u l-kondiviżjoni tar-
riżorsi;

3. Jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni fost 
l-aġenziji fi ħdan il-qafas tan-Netwerk tal-
Aġenziji tal-UE (EUAN) u lil hinn minnu 
bil-għan li tiżdied l-effiċjenza, jingħata 
valur miżjud, jiġu żgurati l-
komplementarjetà u l-kondiviżjoni tar-
riżorsi u jiġu evitati d-duplikazzjonijiet u 
l-ħela;

Or. it

Emenda 7
Elena Lizzi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-biċċa l-kbira tal-
osservazzjonijiet li għamlet il-Qorti fir-
rapport annwali tagħha dwar l-aġenziji tal-
UE għas-sena finanzjarja 2018 
jikkonċernaw nuqqasijiet fil-proċeduri tal-
akkwist pubbliku, kif kien il-każ fis-snin 
preċedenti; iħeġġeġ lill-aġenziji biex 

4. Jinnota bi tħassib li l-biċċa l-kbira 
tal-osservazzjonijiet li għamlet il-Qorti fir-
rapport annwali tagħha dwar l-aġenziji tal-
UE għas-sena finanzjarja 2018 
jikkonċernaw nuqqasijiet fil-proċeduri tal-
akkwist pubbliku, kif kien il-każ fis-snin 
preċedenti; iħeġġeġ lill-aġenziji biex 
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ikomplu jtejbu l-proċeduri ta' akkwist 
pubbliku tagħhom, filwaqt li jiżguraw il-
konformità sħiħa mar-regoli applikabbli u 
li l-akkwisti jkollhom l-aħjar kwalità meta 
mqabbla mal-prezz; jinnota li fir-rigward 
tal-ġestjoni finanzjarja tajba, l-
osservazzjonijiet tal-Qorti jirreferu għal 
dipendenza eċċessiva fuq il-kuntratturi, il-
konsulenza esterna u l-interims;

ikomplu jtejbu l-proċeduri ta' akkwist 
pubbliku tagħhom, filwaqt li jiżguraw il-
konformità sħiħa mar-regoli applikabbli u 
li l-akkwisti jkollhom l-aħjar kwalità meta 
mqabbla mal-prezz; jinnota wkoll li fir-
rigward tal-ġestjoni finanzjarja tajba, l-
osservazzjonijiet tal-Qorti jirreferu għal 
dipendenza eċċessiva fuq il-kuntratturi, il-
konsulenza esterna u l-interims;

Or. it

Emenda 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jappoġġja l-konklużjonijiet tal-
Qorti li l-użu ta' kuntratti qafas 
m'għandux ifixkel proċedura ta' akkwist 
ġusta u kompetittiva u li l-kompetizzjoni 
fir-rigward tal-prezz trid tqis l-elementi 
ewlenin kollha tal-prezz; huwa tal-fehma 
li l-proċeduri ta' akkwist konġunt jew il-
kuntratti qafas interistituzzjonali, ibbażati 
fuq analiżi tas-suq u prova tal-fattibbiltà 
għall-proċedura konġunta, jistgħu jgħinu 
biex jinkisbu gwadanji fl-effiċjenza u 
ekonomiji ta' skala għall-aġenziji u 
jistgħu jkunu partikolarment utli għall-
aġenziji li jkunu għadhom kif ġew 
stabbiliti, bħall-ELA;

Or. en

Emenda 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jilqa' r-rapport ta' evalwazzjoni 
tal-Kummissjoni (ippubblikat fl-2019) tal-
Aġenziji tal-UE li jaħdmu fil-qasam tal-
politika tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF u EU-
OSHA) dwar ir-rilevanza, l-effikaċja, il-
koerenza u l-valur miżjud tal-UE tal-
aġenziji; jenfasizza li l-Kummissjoni 
Ewropea identifikat diversi oqsma biex 
isir titjib fihom, iżda, b'mod ġenerali, ir-
rapport ta' evalwazzjoni tagħha huwa 
pożittiv ħafna u jiddikjara li l-aġenziji 
wettqu l-kompiti tagħhom b'valur miżjud 
għoli u b'effikaċja fir-rigward tal-ispejjeż, 
u li xogħolhom kien rilevanti u utli għall-
partijiet ikkonċernati tagħhom;

Or. en

Emenda 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4c. Jirrikonoxxi l-progress li sar mill-
aġenziji fir-rigward tal-iskambju ta' 
informazzjoni u tal-kooperazzjoni, u 
jenfasizza l-ħtieġa għal aktar miżuri u 
kooperazzjoni mtejba biex jgħinu fit-
tnaqqis tal-ispejjeż, fiż-żieda tal-effiċjenza 
u fil-kisba ta' sinerġiji aktar b'saħħithom 
bejn l-aġenziji;

Or. en

Emenda 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4d. Jilqa' l-ħolqien tal-Awtorità 
Ewropea tax-Xogħol (ELA), li r-
regolament ta' twaqqif tagħha tressaq 
f'Marzu 2018 u li bdiet topera 
f'Ottubru 2019; jenfasizza l-bżonn li 
jingħatawlha biżżejjed riżorsi finanzjarji 
sabiex titwaqqaf; jinsisti li l-finanzjament 
ma jistax isir permezz ta' riallokazzjoni ta' 
fondi mill-aġenziji u l-linji baġitarji l-oħra 
tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali u li l-
ELA, bħala korp ġdid, ikollha bżonn 
riżorsi ġodda biex taħdem bla xkiel; 
jenfasizza, b'mod partikolari, li t-twaqqif 
tal-ELA m'għandux jirriżulta fi tnaqqis 
tar-riżorsi u l-kapaċitajiet tal-EURES, li 
għandu rwol ċentrali fl-iffaċilitar tal-
mobilità tal-ħaddiema fl-Unjoni u joffri 
servizzi u sħubijiet għal dawk li qed ifittxu 
x-xogħol kif ukoll għal min iħaddem, is-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi, is-sħab 
soċjali u l-awtoritajiet lokali; jenfasizza l-
bżonn, għalhekk, li jinżammu linji 
baġitarji ċari u separati kemm għall-ELA 
kif ukoll għall-EURES;

Or. en

Emenda 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4e (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4e. Jirrimarka li l-Awtorità Ewropea 
tax-Xogħol (ELA) se tgħin biex ikun 
żgurat li r-regoli tal-UE dwar il-mobilità 
tal-forza tax-xogħol u l-koordinazzjoni 
tas-sigurtà soċjali jiġu infurzati b'mod 
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effettiv u ġust, se tgħin lill-awtoritajiet 
nazzjonali jikkooperaw biex jinfurzaw 
dawn ir-regoli, u se tagħmilha aktar faċli 
għaċ-ċittadini u għan-negozji biex 
jibbenefikaw mis-suq intern; huwa tal-
fehma li, għalkemm l-erba' aġenziji 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF u EU-
OSHA) huma fil-biċċa l-kbira ffukati fuq 
ir-riċerka, jistgħu jappoġġjaw u 
jikkontribwixxu b'mod utli għall-ħidma 
tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol;

Or. en

Emenda 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Iħeġġeġ lill-aġenziji tal-Unjoni 
jikkunsidraw l-adozzjoni ta' strateġija 
għad-drittijiet fundamentali, inkluża 
referenza għad-drittijiet fundamentali 
f'kodiċi ta' kondotta li jista' jiddefinixxi d-
dmirijiet tal-persunal tagħhom u t-taħriġ 
tiegħu; l-istabbiliment ta' mekkaniżmi li 
jiżguraw li kwalunkwe ksur tad-drittijiet 
fundamentali jiġi identifikat u rrapportat, 
filwaqt li tinġibed l-attenzjoni tal-korpi 
ewlenin tal-aġenzija kkonċernata dwar ir-
riskji ta' dan il-ksur; l-istabbiliment, fejn 
rilevanti, tal-pożizzjoni ta' uffiċjal għad-
drittijiet fundamentali, li jirrapporta 
direttament lill-bord tat-tmexxija biex jiġi 
żgurat grad stabbilit ta' indipendenza fil-
konfront tal-persunal l-ieħor, sabiex 
ikunu ċerti li t-theddid għad-drittijiet 
fundamentali jiġi indirizzat 
immedjatament u jsir aġġornament 
kontinwu tal-politika dwar id-drittijiet 
fundamentali fi ħdan l-organizzazzjoni; l-
iżvilupp ta' djalogu regolari mal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
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rilevanti dwar kwistjonijiet ta' drittijiet 
fundamentali; li l-konformità mad-
drittijiet fundamentali ssir parti ċentrali 
mit-termini ta' referenza tal-
kollaborazzjoni tal-aġenzija kkonċernata 
ma' atturi esterni, inkluż, b'mod 
partikolari, membri ta' 
amministrazzjonijiet nazzjonali li 
jinteraġixxu magħhom f'livell operattiv;

Or. en

Emenda 14
Tomáš Zdechovský

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jirrakkomanda li l-aġenziji kollha 
jiffukaw fuq il-komunikazzjoni pubblika u 
l-kampanji ta' reklamar peress li l-
eżistenza u l-attivitajiet tagħhom spiss 
mhumiex rikonoxxuti fost iċ-ċittadini;

Or. en

Emenda 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jistieden lin-Network tal-Aġenziji 
jiżviluppa politika ġenerali li permezz 
tagħha l-persunal permanenti ma 
jinbidilx b'konsulenti esterni li jiswew 
aktar.

Or. en


