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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jinnota li l-għadd totali ta' membri 
tal-persunal fl-2019 kien 576 (meta 
mqabbel ma' 538 fl-2018 u 533 fl-2017); 
jinnota li l-għadd ta' postijiet tax-xogħol 
fit-tabella tal-persunal jammonta għal 491, 
li l-Kumitat iqisu bħala insuffiċjenti; 
jirrikonoxxi r-riżultati ta' valutazzjoni tal-
ammont ta' xogħol iffinalizzata fl-2019 
għal riorganizzazzjoni potenzjali bl-għan li 
jsir aktar titjib fl-effiċjenza u jinħolqu 
sinerġiji; huwa infurmat li l-Kumitat jixtieq 
li l-awtoritajiet baġitarji tal-Unjoni 
jindirizzaw il-kwistjoni u jibbilanċjaw is-
sitwazzjoni attwali tal-persunal b'mod 
progressiv; jinkoraġġixxi lill-Kumitat 
japprofondixxi l-kooperazzjoni 
amministrattiva tiegħu mal-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) 
permezz ta' ftehim għas-servizzi konġunti 
biex jakkomuna l-persunal bil-għan li jiġu 
żviluppati aktar sinerġiji;

7. Jinnota li l-għadd totali ta' membri 
tal-persunal fl-2019 kien 576 (meta 
mqabbel ma' 538 fl-2018 u 533 fl-2017); 
jinnota li l-għadd ta' postijiet tax-xogħol 
fit-tabella tal-persunal jammonta għal 491, 
li l-Kumitat iqisu bħala insuffiċjenti; 
jirrikonoxxi r-riżultati ta' valutazzjoni tal-
ammont ta' xogħol iffinalizzata fl-2019 
għal riorganizzazzjoni potenzjali bl-għan li 
jsir aktar titjib fl-effiċjenza u jinħolqu 
sinerġiji; huwa infurmat li l-Kumitat jixtieq 
li l-awtoritajiet baġitarji tal-Unjoni 
jindirizzaw il-kwistjoni u jibbilanċjaw is-
sitwazzjoni attwali tal-persunal b'mod 
progressiv; jinkoraġġixxi lill-Kumitat 
japprofondixxi l-kooperazzjoni 
amministrattiva tiegħu mal-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) 
permezz ta' ftehim għas-servizzi konġunti 
biex jakkomuna r-riżorsi bil-għan li jiġu 
żviluppati aktar sinerġiji;
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Paragrafu 15

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

15. Japprezza l-enfasi tal-Kumitat fuq 
l-iżvilupp u ż-żamma ta' servizzi ta' kwalità 
għolja ta' saħħa u benesseri bbażati fuq il-
prevenzjoni u l-intervent bikri permezz ta' 
kooperazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi tar-
riżorsi umani kkonċernati, u fuq 
programmi ta' sensibilizzazzjoni kemm 
għall-persunal maniġerjali kif ukoll għal 
dak ta' tip ieħor; jilqa' pożittivament is-
sessjonijiet ta' taħriġ li saru mal-maniġers 
fil-livell ta' grad baxx, medju u għoli dwar 
is-suġġett tal-ġestjoni tal-assenza u l-
integrazzjoni b'suċċess tal-kollegi wara 
assenza fit-tul; jinnota li fl-2019 ġew 
irreġistrati għaxar każijiet ta' eżawriment 
minħabba x-xogħol (burnout); jinnota li s-
servizz soċjali tal-Kumitat joffri assistenza 
waqt iż-żmien ta' mard u meta l-membru 
tal-persunal jerġa' jidħol fis-servizz; jitlob 
lill-Kumitat jinkludi l-identifikazzjoni tal-
eżawriment minħabba x-xogħol fis-servizzi 
tas-saħħa u tal-benesseri tiegħu; jilqa' 
b'sodisfazzjon iż-żieda fl-arranġamenti tal-
flexitime u tat-telexogħol biex jitjieb il-
bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tal-
membri tal-persunal, kif ukoll it-tkomplija 
tal-programm ta' prevenzjoni tal-istress u 
tal-eżawriment minħabba x-xogħol;

15. Japprezza l-enfasi tal-Kumitat fuq 
l-iżvilupp u ż-żamma ta' servizzi ta' kwalità 
għolja ta' saħħa u benesseri bbażati fuq il-
prevenzjoni u l-intervent bikri permezz ta' 
kooperazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi tar-
riżorsi umani kkonċernati, u fuq 
programmi ta' sensibilizzazzjoni kemm 
għall-persunal maniġerjali kif ukoll għal 
dak ta' tip ieħor; jilqa' pożittivament is-
sessjonijiet ta' taħriġ li saru mal-maniġers 
fil-livell ta' grad baxx, medju u għoli dwar 
is-suġġett tal-ġestjoni tal-assenza u l-
integrazzjoni b'suċċess tal-kollegi wara 
assenza fit-tul; jinnota li fl-2019 ġew 
irreġistrati għaxar każijiet ta' eżawriment 
minħabba x-xogħol (burnout); jinnota li s-
servizz soċjali tal-Kumitat joffri assistenza 
waqt iż-żmien ta' mard u meta l-membru 
tal-persunal jerġa' jidħol fis-servizz; jitlob 
lill-Kumitat jinkludi l-identifikazzjoni tal-
eżawriment minħabba x-xogħol fis-servizzi 
tas-saħħa u tal-benesseri tiegħu; jilqa' 
b'sodisfazzjon iż-żieda fl-arranġamenti tal-
flexitime u tat-telexogħol biex jitjieb il-
bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tal-
membri tal-persunal, kif ukoll it-tkomplija 
tal-programm ta' prevenzjoni tal-istress u 
tal-eżawriment minħabba x-xogħol; 
jinkoraġġixxi lill-Kumitat ilesti l-
arranġamenti tax-xogħol flessibbli bi 
protezzjoni tad-"dritt għall-
iskonnessjoni" min-naħa tal-membri tal-
persunal;
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30. Jinnota li fl-2019 tnieda eżerċizzju 
ta' konformità u effikaċja biex jiġi vvalutat 
sa liema punt il-Kumitat jikkonforma mas-
16-il standard ta' kontroll intern; jinnota li 
l-eżerċizzju ta' konformità tal-2019 wera li 
l-istat ġenerali tal-implimentazzjoni u tal-
effikaċja tar-rekwiżiti baqa' sodisfaċenti u 
stabbli meta mqabbel mal-2018; jinnota, 
madankollu, li ġew identifikati oqsma li 
fihom jista' jkun lok għal aktar titjib, inkluż 
l-allinjament tal-missjoni u tal-istruttura 
organizzattiva tal-Kumitat ma' prijoritajiet 
ġodda, kooperazzjoni amministrattiva bejn 
il-Parlament u l-Kumitat, aktar 
diġitalizzazzjoni tal-ħżin tad-data u s-
semplifikazzjoni tal-proċessi 
amministrattivi kif ukoll tiġdid fil-fond tal-
pjan eżistenti għall-kontinwità tal-
attivitajiet li jirriżulta mill-esperjenzi 
miksuba matul is-sitwazzjoni attwali tal-
COVID-19; jistieden lill-Kumitat 
jirrapporta dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
it-titjib tant meħtieġ f'azzjoni li tagħti 
segwitu lill-kwittanza 2019;

30. Jinnota li fl-2019 tnieda eżerċizzju 
ta' konformità u effikaċja biex jiġi vvalutat 
sa liema punt il-Kumitat jikkonforma mas-
16-il standard ta' kontroll intern; jinnota li 
l-eżerċizzju ta' konformità tal-2019 wera li 
l-istat ġenerali tal-implimentazzjoni u tal-
effikaċja tar-rekwiżiti baqa' sodisfaċenti u 
stabbli meta mqabbel mal-2018; jinnota, 
madankollu, li ġew identifikati oqsma li 
fihom jista' jkun lok għal aktar titjib, inkluż 
l-allinjament tal-missjoni u tal-istruttura 
organizzattiva tal-Kumitat ma' prijoritajiet 
ġodda, aktar diġitalizzazzjoni tal-ħżin tad-
data u s-semplifikazzjoni tal-proċessi 
amministrattivi kif ukoll tiġdid fil-fond tal-
pjan eżistenti għall-kontinwità tal-
attivitajiet li jirriżulta mill-esperjenzi 
miksuba matul is-sitwazzjoni attwali tal-
COVID-19; jistieden lill-Kumitat 
jirrapporta dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
it-titjib tant meħtieġ f'azzjoni li tagħti 
segwitu lill-kwittanza 2019;
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Paragrafu 67

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

67. Jikkonstata li l-baġit tal-Kumitat 
żdied f'dawn l-aħħar snin (EUR 96 100 540 
fl-2018, EUR 98 751 065 fl-2019 u 
EUR 101 508 480 previsti għall-2020); 
jinnota bi tħassib li dawn ir-riżorsi 
mhumiex qegħdin jintużaw b'mod effikaċi 
u li l-iskop inizjali ma għadux jintlaħaq; 
jissottolinja li, bil-maqlub tal-baġit, in-
numru ta' opinjonijiet li ħareġ il-Kumitat 
niżel (71 fl-2017, 78 fl-2018 u 49 opinjoni 
biss fl-2019), fatt li huwa allarmanti;

67. Jikkonstata li l-baġit tal-Kumitat 
żdied f'dawn l-aħħar snin (EUR 96 100 540 
fl-2018, EUR 98 751 065 fl-2019 u 
EUR 101 508 480 previsti għall-2020); 
jinnota li n-numru ta' opinjonijiet li ħareġ 
il-Kumitat fl-2019 naqas meta mqabbel 
mas-snin preċedenti (71 fl-2017, 78 fl-
2018 u 49 opinjoni biss fl-2019), fatt li 
jista' jiġi parzjalment spjegat mill-attività 
istituzzjonali partikolari u mill-perjodu ta' 
tranżizzjoni minħabba l-elezzjonijiet 
Ewropej tal-2019;
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68. Jinkoraġġixxi lill-Kumitat 
jikkunsidra jħejji pjan ta' riorganizzazzjoni 
u razzjonalizzazzjoni, billi dawn il-
proċessi jistgħu jwasslu għal 
kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-
Parlament u li, bis-saħħa ta' riformi fil-
Kumitat, għall-applikazzjoni tal-għarfien 
espert tiegħu b'mod aktar effikaċi;

68. Jinkoraġġixxi lill-Kumitat 
jikkunsidra jħejji pjan ta' riorganizzazzjoni 
u razzjonalizzazzjoni tal-proċessi interni 
bil-għan li tinkiseb kooperazzjoni aktar 
mill-qrib mal-Parlament u l-applikazzjoni 
tal-għarfien tiegħu b'mod aktar effikaċi;
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69. Jistieden lill-Kumitat jippreżenta l-
valutazzjonijiet tal-impatt fir-rigward tal-
opinjonijiet tiegħu; jistieden lill-Kumitat 
jiddefinixxi barra minn hekk indikaturi 
ewlenin tal-prestazzjoni ċari u li jistgħu 
jitkejlu għas-snin li ġejjin bil-għan li l-
funzjonament tiegħu jkun ottimizzat.

69. Jilqa' pożittivament il-fatt li, mill-
2010, il-Kumitat jippubblika fis-sit web 
tiegħu r-rapporti annwali dwar il-
valutazzjonijiet tal-impatt tal-opinjonijiet 
tiegħu; jistieden lill-Kumitat jiddefinixxi 
barra minn hekk indikaturi ewlenin tal-
prestazzjoni ċari u li jistgħu jitkejlu għas-
snin li ġejjin bil-għan li l-funzjonament 
tiegħu jkun ottimizzat.
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