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Jeħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea ssaħħaħ aktar il-
governanza, jgħidu l-Awdituri tal-UE 
Skont ma jgħid rapport ġdid maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jeħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea 
ssaħħaħ aktar il-governanza tagħha fl-istituzzjoni kollha kemm hi biex tindirizza r-riskji ewlenin. L-awdituri 
jgħidu li xi riformi organizzazzjonali reċenti fil-Kummissjoni jikkontribwixxu, sa ċertu punt, biex tiġi indirizzata 
l-hekk imsejħa kultura ta' kompartimentalizzazzjoni ("silo" culture), iżda li f'bosta oqsma, il-Kummissjoni ma 
timxix ma', jew ma taderixxix kompletament mal-aħjar prattika internazzjonali. 

L-awdituri eżaminaw l-arranġamenti ta' governanza fil-Kummissjoni b'fokus fuq l-awditjar, il-ġestjoni finanzjarja 
u l-kontroll sabiex jaraw jekk dawn jikkonformawx mal-aħjar prattika u jekk jissodisfawx il-ħtiġijiet tal-istituzzjoni. 
Wara r-riżenja tal-Kummissjoni Santer fis-sena 2000, il-Kummissjoni approvat il-White Paper "Reforming the 
Commission" (Ir-Riforma tal-Kummissjoni), li kienet intenzjonata li timmodernizza l-governanza tagħha. 
Madankollu, l-aħjar prattika baqgħet tevolvi minn dak iż-żmien. Għalkemm ittieħdet xi azzjoni, l-awdituri sabu li 
f'bosta oqsma, il-Kummissjoni ma timxix ma', jew ma taderixxix kompletament mal-aħjar prattika għall-korpi 
internazzjonali u pubbliċi. 

"Il-kisba ta' governanza tajba hija ta' prijorità fis-settur pubbliku u f'dak privat", qal is-Sur Lazaros S. Lazarou, il-
Membru tal-Qorti tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Il-governanza attwali tal-Kummissjoni taħdem, iżda 
jeħtieġ li tiġi aġġornata. Jeħtieġ li l-Kummissjoni tagħti l-eżempju fir-rigward tal-governanza, u tkun fuq il-
quddiem nett tal-iżviluppi fl-aħjar prattika.” 

Riformi organizzazzjonali reċenti qed jibdew jindirizzaw xi wħud mir-riskji ta' kultura ta' 
kompartimentalizzazzjoni, jgħidu l-awdituri, iżda għadu meħtieġ li l-Kummissjoni ssaħħaħ aktar il-governanza fl-
istituzzjoni intiera. 

L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li filwaqt li s-Servizz tal-Awditjar proprju tal-Kummissjoni jiffoka fuq il-
kontroll intern, ir-responsabbiltà għas-sorveljanza tal-infiq barra mill-Kummissjoni hija tad-Direttorati u l-
Unitajiet individwali. Dan jillimita l-informazzjoni disponibbli għall-Kumitat għall-Progress tal-Awditjar. Ir-rwol u l-
kompożizzjoni tal-Kumitat għall-Progress tal-Awditjar, tal-Kummissjoni, huma aktar limitati minn dawk ta' 
kumitati tal-awditjar f'korpi internazzjonali simili. 
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Huma jirrikonoxxu li l-Kummissjoni reċentement bdiet tipprovdi informazzjoni mhux finanzjarja flimkien mal-
kontijiet. Madankollu, hija xorta waħda għadha tipprovdi inqas informazzjoni mhux finanzjarja flimkien mal-
kontijiet milli jipprovdu organizzazzjonijiet kumparabbli. 

L-awdituri jirrakkomandaw li jenħtieġ li l-Kummissjoni: 

• tispjega r-raġunijiet tagħha meta hija tiddeċiedi li ma ssegwix l-aħjar prattika; 

• tistieden lis-Servizz tal-Awditjar Intern tagħha biex iwettaq aktar xogħol dwar kwistjonijiet ta' 
governanza ta' livell għoli; 

• tikkompleta l-proċess tal-allinjar tal-qafas ta' kontroll intern tagħha mal-prinċipji ta' governanza tajba; 

• tantiċipa l-pubblikazzjoni tal-kontijiet annwali tagħha; 

• tiġbor flimkien informazzjoni li diġà tkun disponibbli f'rapport uniku (jew ġabra unika ta' rapporti) ta' 
obbligu ta' rendikont li jiġu ppreżentati għall-awditjar f'waqthom;  

• tippubblika stima annwali tal-livell ta' żball ibbażata fuq metodoloġija konsistenti; 

• taġġorna u tippubblika l-arranġamenti ta' governanza tagħha b'mod regolari; 

• tibdel il-Kumitat għall-Progress tal-Awditjar f'kumitat tal-awditjar b'maġġoranza ta' membri indipendenti 
u esterni, u tespandi l-mandat tiegħu. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 27/2016: "Il-governanza fil-Kummissjoni Ewropea - l-aħjar prattika?" huwa disponibbli bi 
23 lingwa tal-UE. 

 


