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1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u 
s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) għas-sena finanzjarja 2018
(2019/2071(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa 
fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) għas-sena finanzjarja 2018,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-aġenziji tal-UE għas-
sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposti tal-aġenziji1,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni2 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza 
li għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2018 (05761/2020 – C9-0038/2020),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/20023, u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 
Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) 
Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni 
Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20124, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 70 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2062/94 tat-18 ta' Lulju 1994 li 
jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-
OSHA)5, u b'mod partikolari l-Artikolu 14 tiegħu,

 – wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 2019/126 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Jannar 2019 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-

1 ĠU C  417,11.12.2019, p. 1.
2 ĠU C 417, 11.12.2019. p. 1.
3 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 ĠU L 216, 20.8.1994, p. 1.
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Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2062/946, u b'mod partikolari l-Artikolu 16 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-
30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju qafas għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill7, u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/715 tat-
18 ta' Diċembru 2018 dwar ir-regolament finanzjarju qafas għall-korpi mwaqqfin skont 
it-TFUE u t-Trattat Euratom u msemmija fl-Artikolu 70 tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill8, u b'mod partikolari l-
Artikolu 105 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0033/2020),

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà 
fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-
sena finanzjarja 2018;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-
riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea 
għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

6 ĠU L 30, 31.1.2019, p. 58.
7 ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
8 ĠU L 122, 10.5.2019, p. 1.



RR\1200132MT.docx 5/19 PE639.867v02-00

MT

2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-
Xogħol għas-sena finanzjarja 2018
(2019/2071(DEC))

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa 
fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) għas-sena finanzjarja 2018,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-aġenziji tal-UE għas-
sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposti tal-aġenziji1,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni2 dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri 
għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza 
li għandha tingħata lill-Aġenzija fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 
finanzjarja 2018 (05761/2020 – C9-0038/2020),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/20023, u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 
Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) 
Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni 
Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/20124, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 70 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2062/94 tat-18 ta' Lulju 1994 li 
jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-
OSHA)5, u b'mod partikolari l-Artikolu 14 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 2019/126 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Jannar 2019 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-
Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 

1 ĠU C 417, 11.12.2019. p. 1.
2 ĠU C 417, 11.12.2019. p. 1.
3 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 ĠU L 216, 20.8.1994, p. 1.
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Nru 2062/946, u b'mod partikolari l-Artikolu 16 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-
30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju qafas għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill7, u b'mod partikolari l-Artikolu 108 tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/715 tat-
18 ta' Diċembru 2018 dwar ir-regolament finanzjarju qafas għall-korpi mwaqqfin skont 
it-TFUE u t-Trattat Euratom u msemmija fl-Artikolu 70 tar-Regolament (UE, 
Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill8, u b'mod partikolari l-
Artikolu 105 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0033/2020),

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post 
tax-Xogħol (EU-OSHA) għas-sena finanzjarja 2018;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-
OSHA), lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi 
ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

6 ĠU L 30, 31.1.2019, p. 58.
7 ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
8 ĠU L 122, 10.5.2019, p. 1.
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3. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-
Xogħol (EU-OSHA) għas-sena finanzjarja 2018
(2019/2071(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) għas-
sena finanzjarja 2018,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 100 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0033/2020),

A. billi, skont id-dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tagħha1, il-baġit finali tal-Aġenzija 
Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (l-"Aġenzija") 
għas-sena finanzjarja 2018 kien ta' EUR 15 425 700, li jfisser tnaqqis ta' 1,47 % meta 
mqabbel mal-2017; billi l-baġit tal-Aġenzija huwa prinċipalment derivat mill-baġit tal-
Unjoni;

B. billi l-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti"), fir-rapport tagħha dwar il-kontijiet annwali tal-
Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018 (ir-"rapport tal-Qorti"), stqarret li kienet kisbet 
aċċertamenti raġonevoli li l-kontijiet annwali tal-Aġenzija huma affidabbli u li t-
tranżazzjonijiet ta' bażi huma legali u regolari;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja 

1. Jinnota b'sodisfazzjon li l-isforzi ta' monitoraġġ baġitarju matul is-sena finanzjarja 2018 
irriżultaw f'rata ta' implimentazzjoni tal-baġit ta' 99,58 %, li tirrappreżenta żieda ta' 
3,55 % meta mqabbla mal-2017; jinnota bi tħassib li r-rata ta' eżekuzzjoni tal-
approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 67,81 %, li tfisser tnaqqis ta' 4,42 % meta 
mqabbel mal-2017;

Prestazzjoni

2. Jinnota li l-Aġenzija tuża ċerti indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni (KPIs) biex tkejjel il-
prestazzjoni tagħha u biex ittejjeb il-ġestjoni baġitarja tagħha; jinnota, barra minn hekk, 
li fl-2018 l-Aġenzija adottat qafas ġdid għall-KPIs tagħha; jinnota li matul l-2019 l-
Aġenzija impenjat ruħha flimkien mal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-
Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound), iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp 
ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) u l-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF), rieżami 
tal-metodoloġija għal indikaturi amministrattivi bil-ħsieb li tiġi eżaminata l-possibbiltà 
ta' simplifikazzjoni; iħeġġeġ lill-Aġenzija tesplora aktar il-possibbiltajiet ta' 

1 ĠU C 120, 29.3.2019, p. 192.
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kollaborazzjoni interistituzzjonali u s-simplifikazzjoni tal-aħjar prattiki; 

3. Jinnota li l-Programm strateġiku pluriennali 2014-2020 ġie estiż sal-2023; japprezza l-
progress tal-Aġenzija fil-ksib tal-objettivi strateġiċi tagħha u jinnota li dawn huma 
allinjati ma' objettivi usa' tal-politika tal-Unjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali (OSH); jinnota, barra minn hekk, li l-Aġenzija implimentat 93 % tal-
programm ta' ħidma annwali tagħha;

4. Jilqa' li fl-2018 l-Aġenzija tat bidu għal evalwazzjoni ex post għall-attività tagħha bl-
isem "tbassir fuq skala kbira"; jirrikonoxxi li l-eżitu ta' din l-evalwazzjoni se jkun 
partikolarment utli fil-kuntest taċ-ċiklu ta' tbassir il-ġdid u l-Kampanja dwar il-Postijiet 
tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa tal-2022-2024/5 dwar OSH u d-
Diġitalizzazzjoni; iħeġġeġ lill-Aġenzija tkompli tesplora modi possibbli ta' kondiviżjoni 
tal-kompiti fost aġenziji oħra, b'enfasi partikolari fuq il-kondiviżjoni ta' riżorsi fuq 
kompiti li jikkoinċidu fost aġenziji oħra b'attivitajiet simili;

5. Jilqa' l-fatt li l-Aġenzija taqsam b'mod proattiv il-kompiti ma' aġenziji oħra f'dak li 
jikkonċerna suġġetti bħas-sigurtà, il-ġestjoni tal-faċilitajiet jew is-servizzi bankarji, u li 
ngħaqdet ma' sejħa interistituzzjonali għall-offerti għal servizzi ta' evalwazzjoni u 
feedback tal-partijiet ikkonċernati mnedija mill-Eurofound;

6. Jirrikonoxxi l-kontributi tal-Aġenzija għall-ġlieda kontra l-kanċer okkupazzjonali u fit-
tmexxija tal-akbar kampanja fid-dinja ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol u jilqa' 
s-suċċess inizjali tal-"Kampanja ta' Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa 
dwar is-Sustanzi Perikolużi" li tnediet fl-2018 u li diġà ilha għaddejja f'aktar minn 
30 pajjiż;

7. Jilqa' l-ħidma tal-Aġenzija b'rabta mal-proġett tagħha "Riabilitazzjoni u ritorn għax-
xogħol wara kanċer", li tlesta fl-2018 bl-għan li jingħataw rakkomandazzjonijiet biex 
jiġu indirizzati d-diffikultajiet li s-superstiti tal-kanċer jiffaċċjaw meta jirritornaw lura 
għax-xogħol wara li jtemmu t-trattament tal-kanċer u l-isfidi ta' OSH li min 
iħaddimhom jista' jiltaqa' magħhom;

8. Japprezza l-kontributi tal-Aġenzija fil-laqgħat ta' konsultazzjoni dwar ir-reviżjoni tad-
direttivi dwar il-karċinoġeni u l-mutaġeni u bħala membru tal-grupp konsultattiv 
stabbilit mill-Kummissjoni fid-dawl tal-istabbiliment tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol;

9. Jinnota b'dispjaċir li, skont ir-rapport tal-Qorti, ir-riporti għall-2019 għat-Titolu II 
(nefqa amministrattiva) kienu ta' 35 % (meta mqabbla ma' 40 % fl-2017) filwaqt li għat-
Titolu III (nefqa operazzjonali) kienu għoljin daqs 46 % (meta mqabbla ma' 40 % fl-
2017), li kien f'kontradizzjoni mal-prinċipju baġitarju tal-annwalità; ifakkar li tali riporti 
għoljin ġew irrappurtati wkoll għas-snin finanzjarji 2016 u 2017 u jistieden lill-Aġenzija 
tanalizza r-raġunijiet sottostanti u ttejjeb l-ippjanar tal-baġit skont dan; jinnota t-tweġiba 
tal-Aġenzija li tispeċifika l-possibbiltà li tiżdied u tiġi ġġustifikata lista ta' xiri 
addizzjonali potenzjali fil-qasam tal-IT fir-rigward ta' riporti għat-Titolu II u li tindika 
n-natura ppjanata ta' riporti fir-rigward tal-ipprogrammar ta' proġetti ta' riċerka fuq skala 
kbira, fuq sentejn, għat-Titolu III sabiex jinkiseb impatt aktar sinifikanti bir-riżorsi 
disponibbli;

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

11. Jappoġġa l-politiki tal-Aġenzija favur l-iżgurar ta' miżuri kosteffettivi u favur l-ambjent 
biex titnaqqas il-marka tal-karbonju tagħha fuq il-post tax-xogħol permezz tal-proċeduri 
ta' akkwist pubbliku tagħha u l-implimentazzjoni tat-telexogħol u s-sensibilizzazzjoni u 
l-iżvilupp tal-kultura elettronika;

Politika dwar il-persunal

12. Jinnota li, fil-31 ta' Diċembru 2018, it-tabella tal-persunal kienet implimentata sa 
100 %, bil-ħatra ta' 40 aġent temporanju minn 40 aġent temporanju li kienu awtorizzati 
taħt il-baġit tal-Unjoni (meta mqabbel mal-40 post awtorizzat fl-2017); jinnota li, barra 
minn hekk, 25 aġent kuntrattwali ħadmu għall-Aġenzija fl-2018;

13. Jinnota li huma meħtieġa aktar sforzi biex jinkiseb bilanċ ugwali bejn is-sessi fost il-
maniġers superjuri (tliet irġiel u mara waħda) u fuq il-bord ta' ġestjoni (42 raġel u 
35 mara);

14. Jinnota li l-Aġenzija għandha politika dwar il-protezzjoni tad-dinjità tal-persuna u l-
prevenzjoni tal-fastidju; jinnota li wara l-każ tal-investigazzjoni dwar il-fastidju li 
nbdiet fl-2016 u li ġiet konkluża fl-2017, l-Aġenzija implimentat diversi azzjonijiet li 
jinkludu, b'mod partikolari, sessjonijiet regolari ta' sensibilizzazzjoni għall-persunal 
tagħha u l-istabbiliment ta' netwerk ta' kunsillieri kunfidenzjali, bħala miżuri ta' 
mitigazzjoni;

Akkwisti

15. Jinnota li l-Aġenzija qed tħaddan id-diġitizzazzjoni fl-akkwist u bdiet timplimenta l-
akkwist elettroniku f'Novembru 2018 bit-tnedija tal-ewwel offerta elettronika tagħha, u 
li matul l-2019 l-Aġenzija bdiet ukoll tuża modulu ġdid tal-pakkett tal-akkwist 
elettroniku, is-sottomissjoni elettronika; jinnota wkoll li l-Aġenzija għandha l-intenzjoni 
li tesplora l-użu ulterjuri tal-pakkett tal-akkwist elettroniku kollu tul l-2019 u l-2020;

16. Jinnota li, wara r-rapport tal-Qorti, l-Aġenzija ffirmat kuntratt qafas għall-forniment ta' 
servizzi ta' konsulenza tal-IT mill-2014 sal-2017 li għalihom il-prezzijiet kienu 
kontinġenti għall-ħin iddedikat għall-proġetti u mhux marbuta mal-kunsinna, u li 
fuqhom l-Aġenzija għandha possibbiltajiet ta' monitoraġġ limitat, l-Aġenzija kienet qed 
tapplika l-parir tal-Qorti għall-kuntratti qafas attwali tagħha dwar l-ICT u l-konsulenza 
billi fejn hu xieraq tagħmel użu minn kuntratti speċifiċi "quoted times and means" (fi 
żminijiet u b'mezzi kkwotati);

Prevenzjoni u ġestjoni tal-kunflitti ta' interess u trasparenza

17. Jagħraf il-miżuri eżistenti tal-Aġenzija u l-isforzi kontinwi biex jiġu żgurati t-
trasparenza, il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess; jinnota, barra minn hekk, 
li l-Aġenzija adottat kemm il-mudell ta' deċiżjoni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni 
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protetta li għalih il-Kummissjoni ikkonkludiet ftehim ex ante fl-2018 kif ukoll, 
b'analoġija fl-2019, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar attivitajiet esterni u 
assenjazzjoni u dwar attivitajiet okkupazzjonali wara t-tluq mis-servizz; 

Kontroll intern 

18. Jinnota li l-Aġenzija qed tħejji pjan ta' azzjoni biex tindirizza xi oqsma potenzjali għal 
titjib indirizzat fir-rapport tal-awditjar tas-servizz tal-awditjar intern (IAS) tal-2018 
dwar "Kampanji għall-Postijiet tax-Xogħol Ħielsa mill-Periklu u l-appoġġ għall-IT fl-
EU-OSHA"; jinnota li, f'dan ir-rigward, l-IAS ħareġ erba' rakkomandazzjonijiet, li l-
ebda waħda minnhom ma kienet kritika jew importanti ħafna, u li fl-aħħar tal-2018, l-
IAS għalaq tliet rakkomandazzjonijiet u r-raba' waħda tinsab fil-proċess li titlesta fl-
2019;

19. Jinnota li evalwazzjoni esterna tal-aġenziji tal-Unjoni li jaqgħu taħt il-mandat tad-
Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Impjiegi (l-Aġenzija, il-Eurofound, is-
Cedefop, u l-ETF) twettqet fl-2018 f'isem il-Kummissjoni dwar ir-rilevanza, l-effikaċja, 
l-effiċjenza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni tagħhom; jinnota li l-feedback 
ġenerali tal-partijiet ikkonċernati miġbur ikkonferma r-rispons tal-Aġenzija għall-
ħtiġijiet ġenerali u speċifiċi tas-sħab u l-intermedjarji tagħha u l-kważi kunsens li l-
attivitajiet tagħha ta' komunikazzjoni, netwerking u l-involviment tal-partijiet 
ikkonċernati huma effettivi, effiċjenti u koerenti ħafna; 

20. Jistieden lill-Aġenzija tiffoka fuq it-tixrid tar-riżultati tar-riċerka tagħha lill-pubbliku, u 
tikkomunika mal-pubbliku permezz tal-midja soċjali u mezzi oħra tal-midja;

21. Jinnota li bil-proklamazzjoni tal-pilastru Ewropew dwar id-drittijiet soċjali fi tmiem l-
2017, l-Aġenzija tingħata rwol importanti fl-implimentazzjoni tal-prinċipji tagħha;

Kummenti oħra

22. Jinnota li l-Aġenzija wettqet analiżi tal-impatt probabbli tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-
Unjoni fuq l-organizzazzjoni, l-operazzjonijiet u l-kontijiet tagħha u li twettqet analiżi 
bir-reqqa tal-funzjonijiet ewlenin kollha tal-Aġenzija; jinnota, barra minn hekk, li r-
riżultat tal-analiżi wera li kien hemm impatt żgħir fuq l-operazzjonijiet tal-Aġenzija, 
irrispettivament mit-tip ta' ftehim futur bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni; 

o

o     o

23. Jirreferi, rigward kummenti oħrajn ta' natura orizzontali li jakkumpanjaw id-deċiżjoni 
tiegħu dwar il-kwittanza, għar-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... Marzu 20202 dwar il-
prestazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll tal-aġenziji.

2 Testi adottati, P9_TA-PROV(2020)0000.
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI

għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-
Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) għas-sena finanzjarja 2018
(2019/2071(DEC))

Rapporteur għal opinjoni:  Tomáš Zdechovský

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

2. Ifaħħar ir-rata għolja ħafna ta' implimentazzjoni tal-programm ta' ħidma annwali 
ambizzjuż tal-Aġenzija ta' 93 %, 'il fuq mill-mira stabbilita, li wassal għal rata ta' 
implimentazzjoni tal-baġit ta' 100 % fl-2018 meta mqabbla ma' 96 % fl-2017; jilqa' l-
fatt li skont stħarriġ indipendenti tal-partijiet ikkonċernati mwettaq fl-2018, is-
sodisfazzjon ġenerali tal-partijiet ikkonċernati bil-ħidma tal-Aġenzija fost il-gruppi ta' 
partijiet ikkonċernati kollha huwa għoli ħafna (madwar 90 %);

3. Jappoġġa l-attivitajiet tal-Aġenzija biex tiżviluppa, tiġbor u tipprovdi informazzjoni, 
analiżi u għodod affidabbli u rilevanti dwar is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol li 
jikkontribwixxu għall-politika tal-Unjoni li għandha l-għan li tippromwovi postijiet tax-
xogħol ħielsa mill-periklu u siguri madwar l-Unjoni; jenfasizza, għal dan il-għan, l-
importanza li jiġu żgurati riżorsi umani u materjali adegwati li jippermettu lill-Aġenzija 
timplimenta bis-sħiħ il-kompiti tagħha, filwaqt li tiġi żgurata, b'mod ġenerali, il-
preminenza tal-aġenziji fuq il-kuntratturi privati;

4. Jenfasizza kemm hija importanti l-kooperazzjoni tajba bejn l-Aġenziji li jaħdmu fil-
qasam tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni, u b'mod partikolari l-kooperazzjoni 
bejn l-EU-OSHA, il-Eurofound, is-Cedefop u l-EIGE; jilqa' l-fatt li fl-2018, l-EU-
OSHA, flimkien mal-Aġenziji l-oħrajn tal-UE u taħt il-mandat tad-DĠ Impjiegi, bdiet 
analiżi dwar kif is-sinerġiji jistgħu jiġu sfruttati aktar fil-qafas eżistenti, speċjalment fi 
ħdan il-qafas tan-Netwerk għall-Iżvilupp tal-Prestazzjoni tal-Aġenziji tal-UE, u lil hinn 
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minnu, sabiex jingħata lok għall-bini tas-sinerġiji u l-iskambju tal-ideat u l-aħjar prattiki 
u bl-għan li jinkisbu governanza aktar ibbilanċjata, titjib fl-effiċjenza, tnaqqis fl-ispejjeż 
u koerenza akbar bejniethom; japprezza, f'dan il-kuntest, l-isforzi tal-EU-OSHA fl-
esplorazzjoni tal-akkwist konġunt u l-kuntratti qafas għal kondiviżjoni aħjar tal-kompiti 
bejn l-aġenziji; 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;

5. Jinnota li l-Aġenzija ngħatat rwol importanti fl-implimentazzjoni tal-prinċipji minquxa 
fil-Pilastru Soċjali Ewropew u jilqa' l-impenn qawwi tagħha biex tiżgura li l-ħaddiema 
kollha jgawdu l-istess drittijiet tas-saħħa u tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol 
irrispettivament mid-daqs tal-kumpanija, it-tip ta' kuntratt jew ir-relazzjoni ta' impjieg;

6. Jirrikonoxxi l-kontributi tal-Aġenzija għall-ġlieda kontra l-kanċer okkupazzjonali u fit-
tmexxija tal-akbar kampanja fid-dinja ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol u jilqa' 
s-suċċess inizjali tal-"Kampanja ta' Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa 
dwar is-Sustanzi Perikolużi" li tnediet fl-2018 u li diġà ilha għaddejja f'aktar minn 
30 pajjiż;

7. Jilqa' l-ħidma tal-Aġenzija b'rabta mal-proġett "Riabilitazzjoni u ritorn għax-xogħol 
wara kanċer" li ġiet ikkompletata fl-2018 bl-għan li jingħataw rakkomandazzjonijiet 
biex jiġu indirizzati d-diffikultajiet li s-superstiti tal-kanċer jiffaċċjaw meta jirritornaw 
lura għax-xogħol wara li jtemmu t-trattament tal-kanċer u l-isfidi ta' Saħħa u Sigurtà fuq 
il-Post tax-Xogħol li min iħaddimhom jista' jiltaqa' magħhom;

8. Japprezza l-kontributi tal-Aġenzija fil-laqgħat ta' konsultazzjoni dwar ir-reviżjoni tad-
direttivi dwar il-karċinoġeni u l-mutaġeni u bħala membru tal-Grupp Konsultattiv 
stabbilit mill-Kummissjoni fid-dawl tal-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol;

9. Jinnota b'dispjaċir mir-rapport tal-Qorti li r-riporti għall-2019 għat-Titolu II (nefqa 
amministrattiva) kienu ta' 35 % (2017: 40 %) filwaqt li għat-Titolu III (nefqa operattiva) 
dawn telgħu sa 46 % (2017: 40 %), u dan b'kontradizzjoni tal-prinċipju baġitarju tal-
annwalità; ifakkar li tali riporti għoljin ġew irrappurtati wkoll għas-snin finanzjarji 2016 
u 2017 u jistieden lill-Aġenzija tanalizza r-raġunijiet sottostanti u ttejjeb l-ippjanar tal-
baġit skont dan; jinnota t-tweġiba tal-Aġenzija li tispeċifika l-possibbiltà li tiżdied u tiġi 
ġġustifikata lista ta' xiri addizzjonali potenzjali fil-qasam tal-IT fir-rigward ta' riporti 
għat-Titolu II u li tindika n-natura ppjanata ta' riporti fir-rigward tal-ipprogrammar ta' 
proġetti ta' riċerka fuq skala kbira, fuq sentejn, għat-Titolu III sabiex jinkiseb impatt 
aktar sinifikanti bir-riżorsi disponibbli;

10. Jinnota li fir-rigward tal-akkwist elettroniku, sa tmiem l-2017, l-Aġenzija kienet għadha 
ma introduċiet l-ebda waħda mill-għodod tal-IT żviluppati mill-Kummissjoni; jinnota, 
madankollu, li l-azzjonijiet korrettivi għadhom għaddejjin;

11. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li mill-erba' rakkomandazzjonijiet importanti maħruġa 
bħala riżultat tar-rapport tal-awditjar tal-IAS dwar "Kampanji għall-Postijiet tax-Xogħol 
Ħielsa mill-Periklu u l-appoġġ għall-IT fl-EU-OSHA", ġew implimentati tlieta u 
sussegwentement ġew aċċettati bħala magħluqa mill-IAS, filwaqt li r-raba' waħda se tiġi 
implimentata fl-2019;

12. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li l-Aġenzija adottat qafas ġdid għall-indikaturi tal-
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prestazzjoni fl-2018 biex tqis l-osservazzjoni tal-Parlament rigward il-ħtieġa li l-
informazzjoni dwar il-prestazzjoni tkun aċċessibbli u tkun tista' tinqara mill-partijiet 
ikkonċernati u mill-pubbliku ġenerali; jistenna b'interess l-ewwel rapport dwar l-
indikaturi l-ġodda li se jkun disponibbli fir-Rapport ta' attività annwali tal-Aġenzija tal-
2019; jinnota li, b'riżultat ta' dan, l-Aġenzija ilha tipproduċi u tippubblika infografika 
faċli biex taqra r-riżultati tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni tagħha;

13. Jenfasizza li t-trasparenza u s-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini fir-rigward tal-eżistenza 
tal-aġenziji huma essenzjali għar-responsabbiltà demokratika tagħhom; iqis li l-użu u l-
faċilità tal-użu tad-data u r-riżorsi 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, 
jagħrfuhom u jużawhom; ifakkar li s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku f'dan ir-rigward 
tista' titqajjem mill-Istati Membri permezz tal-iżvilupp ta' pjan komprensiv biex 
jintlaħqu aktar ċittadini tal-Unjoni;

14. Jesprimi s-sodisfazzjoni tiegħu bil-politika ta' tolleranza żero tal-Aġenzija fir-rigward 
tal-fastidju u d-diskriminazzjoni u/jew il-vjolenza fuq il-post tax-xogħol u l-miżuri 
tagħha favur il-promozzjoni tal-politika u l-proċeduri ta' kontra l-fastidju fuq il-post tax-
xogħol b'kundanna tal-imġiba mhux xierqa;

15. Jappoġġa l-politiki tal-Aġenzija li jiżguraw miżuri kosteffettivi u favur l-ambjent biex 
titnaqqas il-marka tal-karbonju tagħha fuq il-post tax-xogħol permezz tal-proċeduri ta' 
akkwist pubbliku tagħha u l-implimentazzjoni tat-telexogħol u s-sensibilizzazzjoni u l-
iżvilupp tal-kultura elettronika;

16. Jirrakkomanda, abbażi tal-fatti disponibbli, li tingħata l-kwittanza lid-Direttur tal-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018.



RR\1200132MT.docx 15/19 PE639.867v02-00

MT



PE639.867v02-00 16/19 RR\1200132MT.docx

MT

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni 22.1.2020

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

45
5
1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane 
Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Özlem Demirel, 
Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, 
Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, 
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew Patten, Kira Marie Peter-Hansen, 
Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, 
Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Monica Semedo, 
Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Nikolaj Villumsen, 
Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, 
Tomáš Zdechovský

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Alex Agius Saliba, Marc Botenga, Antonius Manders, Bill Newton 
Dunn, Sara Skyttedal, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Zalewska



RR\1200132MT.docx 17/19 PE639.867v02-00

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB 
JAGĦTI OPINJONI

45 +
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

GUE/NGL Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

NI Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, 
Antonius Manders, Dennis Radtke, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš 
Zdechovský

RENEW Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Yana 
Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Durá 
Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

VERTS/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Tatjana Ždanoka

5 -
ID France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

1 0
NI Matthew Patten

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni



PE639.867v02-00 18/19 RR\1200132MT.docx

MT

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI
FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni 19.2.2020

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

20
3
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Matteo Adinolfi, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard 
Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, 
Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim 
Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara 
Wolters, Tomáš Zdechovský

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Katalin Cseh, Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona 
Strugariu

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Peter Pollák, József Szájer



RR\1200132MT.docx 19/19 PE639.867v02-00

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT

20 +
ECR Ryszard Czarnecki

GUE/NGL Luke Ming Flanagan

NI Sabrina Pignedoli

PPE Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš 
Zdechovský

RENEW Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

3 -
ID Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

0 0

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni


