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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-Fondazzjoni għas-sena finanzjarja 2020 
kienu legali u regolari u li l-pożizzjoni finanzjarja tagħha tal-31 ta' Diċembru 2020 hija 
rappreżentata b'mod ġust; 

2. Japprezza l-ħidma ta' kwalità għolja tal-Fondazzjoni fit-titjib u t-tixrid tal-għarfien, u fl-
għoti ta' għarfien espert ibbażat fuq l-evidenza biex jappoġġa l-iżvilupp tal-politika 
Ewropea rigward it-titjib tal-kondizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol, is-swieq tax-
xogħol u r-relazzjonijiet industrijali fl-Ewropa;

3. Jenfasizza l-importanza, l-awtonomija u l-valur miżjud tagħha fil-qasam ta' kompetenza 
tagħha;

4. Jemmen li l-Fondazzjoni jista' jkollha rwol kruċjali biex tanalizza aktar iż-żieda fit-
telexogħol u l-impatti relatati fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u l-kwalità tal-
kondizzjonijiet tax-xogħol, it-tixrid tal-aħjar prattiki u l-valutazzjoni tar-reazzjonijiet ta' 
politika possibbli; jilqa' l-programm ta' ħidma tal-Fondazzjoni li janalizza l-għażliet ta' 
politika li jtejbu l-kondizzjonijiet tax-xogħol, ir-relazzjonijiet industrijali, l-impjieg u l-
kondizzjonijiet tal-għajxien;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żgurati riżorsi umani u finanzjarji adegwati li jippermettu lill-
Fondazzjoni tkompli timplimenta l-programm ta' ħidma tagħha b'rata għolja ħafna ta' 
tlestija tal-attivitajiet, inkluż fid-dawl tal-isfidi sinifikanti rigward id-dinja tax-xogħol li 
qed tinbidel, il-pjan ta' azzjoni tal-UE li jmiss dwar il-kura, eċċ.;

6. Jirrikonoxxi bil-qawwa l-adattament b'suċċess tal-Eurofound għall-kundizzjonijiet 
diffiċli maħluqa mill-COVID-19 u l-għarfien u l-analiżi siewja pprovduti lil dawk li 
jfasslu l-politika u lill-partijiet ikkonċernati dwar il-bidliet li ġabet magħha l-pandemija 
fid-dinja tax-xogħol u fil-kwalità tal-ħajja usa' (jiġifieri t-telexogħol, ix-xogħol fuq 
pjattaforma diġitali, iż-żieda fl-inugwaljanzi bejn il-ġeneri u d-differenzi 
interġenerazzjonali, in-nuqqas ta' ħaddiema, il-kura fit-tul, ir-relazzjonijiet industrijali, 
eċċ.); jinnota wkoll l-impatt tal-pandemija fuq il-ħidma tal-Fondazzjoni, bil-ħidma fuq il-
post ippjanata għas-seba' Stħarriġ Ewropew dwar il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol mibdula 
b'mod sinifikanti, li jfixkel il-potenzjal ta' analiżi tat-tendenzi tal-kondizzjonijiet tax-
xogħol fuq aktar minn 20 sena;

7. Jilqa' l-ħidma tal-Fondazzjoni biex tanalizza l-impatt tal-ħajja u tax-xogħol fl-UE 
permezz tal-pandemija tal-COVID-19 permezz tal-istħarriġ elettroniku tagħha "Living, 
working and COVID-19" (L-għajxien, ix-xogħol u l-COVID-19) u tirrapporta dwar "l-
impatt tal-COVID-19 fuq iż-żgħażagħ fl-UE";

8. Jieħu nota tal-pagamenti irregolari konsegwenti relatati mal-proċeduri ta' akkwist 
irregolari għall-provvista tal-elettriku u r-rinnovazzjoni tal-faċilitajiet sanitarji fis-sena 
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finanzjarja 2019, li ammontaw għal EUR 62 470 għall-kuntratt tal-elettriku u 
EUR 174 730 għall-kuntratt ta' rinnovazzjoni fl-2020; jinnota wkoll li l-pagament finali 
għar-rinnovazzjoni tal-faċilitajiet sanitarji sar fl-2020;

9. Jinnota mit-tweġiba tal-Fondazzjoni li aċċettat l-osservazzjonijiet tal-QEA u li żewġ 
pagamenti kellhom isiru flimkien ma' żewġ proċeduri ta' akkwist irregolari bħala 
konsegwenza diretta tal-proċeduri ta' offerti oriġinali; jilqa' l-fatt li l-Fondazzjoni 
implimentat l-azzjoni billi nediet offerta ġdida għall-kuntratt tal-elettriku fil-bidu tal-
2021;

10. Jinnota li l-QEA rrappurtat dgħufijiet fil-kontroll intern fir-rigward ta' "funzjonijiet 
sensittivi" u kontrolli ta' mitigazzjoni relatati, filwaqt li sabet l-inventarju ta' karigi 
sensittivi skadut u ma għadux jirrifletti l-organizzazzjoni interna attwali tal-Fondazzjoni; 
madanakollu, jinsab sodisfatt li politika ġdida dwar karigi sensittivi ġiet iffinalizzata fit-
23 ta' Ġunju 2021 wara l-awditu tal-Qorti li kienet riflessa fir-rapport finali tal-QEA;

11. Japprezza l-appoġġ li l-Eurofound tagħti lit-trade unions, l-organizzazzjonijiet ta' min 
iħaddem, il-gvernijiet nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej u l-kooperazzjoni tagħha ma' 
aġenziji oħra tal-Unjoni li jaħdmu fil-qasam tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni 
fil-qasam ta' kompetenza tad-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi;

12. Jilqa' l-impenn tal-Eurofound għar-riċerka u l-analiżi fil-qasam tat-tranżizzjonijiet diġitali 
u ekoloġiċi u jemmen li fil-programmi ta' ħidma futuri tagħha hija għandha tivvaluta u 
tanalizza l-għażla ta' politika dwar l-impatt soċjoekonomiku tat-tranżizzjonijiet diġitali u 
ekoloġiċi;

13. Japprezza, filwaqt li jenfasizza l-importanza li l-Eurofound tibqa' indipendenti mill-
aġenziji l-oħra tal-UE, il-kooperazzjoni mill-qrib tal-Fondazzjoni mad-DĠ EMPL u l-
aġenziji rilevanti kollha tal-UE eż. is-Cedefop, l-EIGE, l-ETF, l-FRA, l-EU-OSHA, l-
EEA, bil-għan li ssaħħaħ is-sinerġiji bejn dawn l-aġenziji; jilqa' l-parteċipazzjoni attiva 
tal-Fondazzjoni fin-Network tal-Aġenziji tal-UE (EUAN);

14. Jilqa' l-fatt li l-Fondazzjoni tinsab fil-proċess li timplimenta azzjonijiet b'reazzjoni għaż-
żewġ osservazzjonijiet tal-QEA tal-2019; jinnota bi tħassib il-bidliet fl-ishma tat-titoli 
baġitarji prinċipalment minħabba ż-żieda fil-prezzijiet fil-pajjiż ospitanti u jistieden lill-
Kummissjoni u lill-awtorità baġitarja jieħdu miżuri adegwati sabiex jippreservaw is-
sehem tal-infiq operattiv tal-baġit tal-Eurofound;

15. Jirrakkomanda, abbażi tal-fatti disponibbli, li d-Direttur Eżekuttiv tal-Fondazzjoni 
Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol jingħata l-kwittanza 
għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni għas-sena finanzjarja 2020.
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