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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jistaqsi hemmx il-bżonn ta' 
aġenzija ddedikata speċifikament għall-
iskop tal-iżvilupp tat-taħriġ vokazzjonali; 
jagħmel appell lill-Kummissjoni biex tuża 
r-riżultati tal-evalwazzjoni esterna 
trasversali għall-aġenziji li ċ-Ċentru 
wettaq flimkien mal-EU-OSHA u l-ETF, 
billi titqies il-fużjoni taċ-Ċentru u l-
Eurofound; jissottolinja li ċ-Ċentru u l-
Eurofound għandhom ambitu ta' attività 
simili ħafna u li l-fużjoni se tissemplifika 
l-finanzjament taż-żewġ aġenziji u tiċċara 
s-sistema tal-aġenziji Ewropej lill-
pubbliku ġenerali;

imħassar
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8. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq 
studju tal-fattibbiltà biex tivvaluta l-
possibbiltà ta' fużjoni totali jew almenu 
tal-ħolqien ta' sinerġiji kondiviżi mal-
Eurofound; jistieden lill-Kummissjoni 
tevalwa ż-żewġ xenarji, jiġifieri t-
trasferiment taċ-Ċentru fis-sede tal-
Eurofound f'Loughlinstown, fl-Irlanda, u 
t-trasferiment tal-Eurofound fis-sede taċ-
Ċentru f'Salonka; josserva li dan ikun 
jirriżulta fil-kondiviżjoni tas-servizzi 
istituzzjonali u ta' appoġġ u l-ġestjoni 
komuni tal-uffiċini, kif ukoll il-
kondiviżjoni tal-infrastrutturi fil-qasam 
tal-ICTs, tat-telekomunikazzjonijiet u tal-
internet, b'ammont sinifikanti ta' spejjeż 
iffrankati, li jista' jintuża għall-
finanzjament ulterjuri taż-żewġ aġenziji;
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16. Jinnota li ċ-Ċentru kien qiegħed 
jieħu miżuri fid-dawl tal-osservazzjonijiet 
u tal-kummenti fformulati mill-awtorità ta' 
kwittanza relatati mal-kap tas-servizz l-
ġdid taċ-Ċentru responsabbli mir-riżorsi 
umani, li daħal fil-kariga f'Jannar 2019, 
kif ukoll mad-deċiżjoni skont liema s-
servizz legali taċ-Ċentru jiġi esternalizzat; 
jinnota bi tħassib li, fid-dawl tan-numru 
kbir ta' kawżi li ċ-Ċentru għandu 
quddiemu, l-esternalizzazzjoni totali tas-
servizzi legali toħloq riskju għat-trattament 
konsistenti tal-kawżi u għall-prinċipju tal-
effiċjenza; jistieden liċ-Ċentru jirrapporta 
lill-awtorità ta' kwittanza dwar kull żvilupp 
f'dan ir-rigward; josserva li fużjoni taċ-
Ċentru u l-Eurofound tkun toħloq servizz 
legali aktar b'saħħtu mingħajr il-bżonn 
ta' esternalizzazzjoni;

16. Jinnota li ċ-Ċentru kien qiegħed 
jieħu miżuri fid-dawl tal-osservazzjonijiet 
u tal-kummenti fformulati mill-awtorità ta' 
kwittanza relatati mal-kap il-ġdid tas-
servizz tar-riżorsi umani taċ-Ċentru, li ħa 
l-kariga f'Jannar 2019, kif ukoll id-
deċiżjoni li s-servizz legali taċ-Ċentru jiġi 
esternalizzat; jinnota bi tħassib li, fid-dawl 
tan-numru kbir ta' kawżi li ċ-Ċentru 
għandu quddiemu, l-esternalizzazzjoni 
totali tas-servizzi legali toħloq riskju għat-
trattament konsistenti tal-kawżi u għall-
prinċipju tal-effiċjenza; jistieden liċ-Ċentru 
jirrapporta lill-awtorità ta' kwittanza dwar 
kull żvilupp f'dan ir-rigward;
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