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6. Jinnota li l-Fondazzjoni, li kienet 
is-suġġett tal-evalwazzjoni trasversali 
esterna tal-aġenziji, flimkien mas-Cedefop, 
l-EU-OSHA u l-ETF, li tkopri l-perjodu 
mill-2012 sal-2016, u li tiffoka fuq il-
valutazzjoni tal-ħidma tal-aġenziji rigward 
ir-rilevanza, l-effikaċja, l-effiċjenza, il-
koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni, kif 
ukoll il-futur tal-erba' Aġenziji, żviluppat 
pjan ta' azzjoni biex tindirizza r-riżultat ta' 
din l-evalwazzjoni; jistieden lill-
Fondazzjoni tirrapporta lill-awtorità ta' 
kwittanza dwar ir-riżultati tar-rapport 
finali, b'mod partikolari fir-rigward tal-
evalwazzjoni dwar il-valur miżjud tal-
Unjoni pprovdut mill-Fondazzjoni, u 
rigward l-opinjonijiet dwar il-futur tal-
Fondazzjoni;

6. Jinnota li l-Fondazzjoni, li kienet 
is-suġġett tal-evalwazzjoni trasversali 
esterna tal-aġenziji, flimkien mas-Cedefop, 
l-EU-OSHA u l-ETF, li tkopri l-perjodu 
mill-2012 sal-2016, u li tiffoka fuq il-
valutazzjoni tal-ħidma tal-aġenziji rigward 
ir-rilevanza, l-effikaċja, l-effiċjenza, il-
koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni, kif 
ukoll il-futur tal-erba' Aġenziji, żviluppat 
pjan ta' azzjoni biex tindirizza r-riżultat ta' 
din l-evalwazzjoni; jistieden lill-
Fondazzjoni tirrapporta lill-awtorità ta' 
kwittanza dwar ir-riżultati tar-rapport 
finali;
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7. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq 
studju tal-fattibbiltà sabiex tivvaluta l-
possibbiltà li l-Fondazzjoni tiġi fuża mas-
Cedefop; jissottolinja li l-Fondazzjoni u s-
Cedefop għandhom ambitu ta' attività 
simili ħafna u li tali fużjoni tissemplifika 
l-finanzjament taż-żewġ Aġenziji u tiċċara 
s-sistema tal-aġenziji tal-Unjoni 
f'għajnejn il-pubbliku; jistieden lill-
Kummissjoni tikkunsidra tal-anqas li 
tistabbilixxi sinerġiji kondiviżi mas-
Cedefop; jistieden lill-Kummissjoni 
tevalwa l-alternattivi li ġejjin: it-
trasferiment tal-Fondazzjoni lejn il-
kwartieri ġenerali tas-Cedefop 
f'Tessaloniki u t-trasferiment tas-Cedefop 
lejn il-kwartieri ġenerali tal-Fondazzjoni 
f'Loughlinstown; josserva li dan ifisser il-
kondiviżjoni tas-servizzi istituzzjonali u ta' 
appoġġ u l-ġestjoni ta' uffiċini komuni, 
kif ukoll il-kondiviżjoni tal-infrastrutturi 
bbażati fuq l-ICT, it-
telekomunikazzjonijiet u l-internet, 
b'ammont kbir ta' flus iffrankati, li jkun 
jista' jintuża għall-finanzjament ulterjuri 
taż-żewġ aġenziji;

imħassar
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8. Jinnota li evalwazzjoni esterna tal-
aġenziji tal-Unjoni li jaqgħu taħt il-
mandat tad-DĠ Impjiegi tal-Kummissjoni 
(il-Eurofound, is-Cedefop, l-ETF u l-EU-
OSHA) twettqet fl-2018, f'isem il-
Kummissjoni, u kienet tirrigwarda r-
rilevanza, l-effikaċja, l-effiċjenza, il-
koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni 
tagħhom; jistieden lill-Fondazzjoni 
tinforma lill-awtorità ta' kwittanza bl-
eżitu ta' din l-evalwazzjoni;
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