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Potrivit Curții de Conturi Europene, Comisia Europeană
trebuie să consolideze și mai mult guvernanța
După cum se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene, Comisia Europeană trebuie să consolideze
și mai mult guvernanța la nivelul întregii instituții pentru a combate riscurile principale. Curtea a observat că
reformele organizatorice recente din cadrul Comisiei permit, într-o oarecare măsură, remedierea problemei
legate de așa-numita cultură a „compartimentării”, dar că, în mai multe domenii, Comisia nu s-a aliniat pe
deplin la cele mai bune practici de la nivel internațional sau s-a îndepărtat de acestea.
Curtea a examinat mecanismele de guvernanță existente în cadrul Comisiei, punând accentul pe audit, gestiune
financiară și control, cu scopul de a verifica dacă aceste mecanisme sunt în conformitate cu cele mai bune
practici și dacă răspund nevoilor instituției. În urma demisiei Comisiei Santer în anul 2000, Comisia a aprobat
Cartea albă intitulată „Reforma Comisiei”, menită să modernizeze guvernan ța în cadrul acestei instituții. Cele mai
bune practici au continuat însă să evolueze de atunci. Deși anumite acțiuni au fost întreprinse, Curtea a constatat
că, în mai multe domenii, Comisia nu respectă pe deplin sau se îndepărtează de cele mai bune practici urmate de
organismele internaționale și publice.
„Instituirea unei guvernanțe adecvate constituie o prioritate în sectorul public, ca și în cel privat”, a declarat
domnul Lazaros S. Lazarou, membrul Curții responsabil de raport. „Guvernanța existentă în prezent în cadrul
Comisiei este funcțională, însă necesită o actualizare. Comisia trebuie să dea exemplul în domeniul guvernanței și
trebuie să se afle în prima linie a evoluțiilor în materie de bune practici.”
Potrivit Curții, reformele organizatorice recente au început să abordeze unele dintre riscurile legate de cultura
„compartimentării”, dar Comisia trebuie să consolideze și mai mult guvernanța la nivelul instituției în ansamblul
său.
Curtea subliniază că Serviciul de Audit Intern al Comisiei se concentrează asupra controlului intern, în timp ce
responsabilitatea pentru controlul cheltuielilor care sunt efectuate în afara Comisiei revine diferitelor direcții și
unități de audit din cadrul direcțiilor generale. Din această cauză, informațiile care sunt puse la dispoziția
Comitetului de monitorizare a auditurilor sunt limitate. Rolul acestui comitet din cadrul Comisiei, precum și
componența acestuia sunt mai restrânse decât în cazul comitetelor de audit ale unor organisme internaționale
similare.
Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului special adoptat de Curtea de Conturi Europeană.
Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu
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Curtea recunoaște că Comisia a început recent să furnizeze informații de natură nefinanciară împreună cu
conturile, însă acestea sunt în continuare mai puțin numeroase față de cele prezentate de alte organizații
comparabile.
Curtea recomandă Comisiei:
•

atunci când decide să nu aplice cele mai bune practici, să explice motivele acestei decizii;

•
să invite Serviciul de Audit Intern să efectueze mai multe activități de audit cu privire la aspecte de
guvernanță de nivel înalt;
•

să finalizeze procesul de aliniere a cadrului său de control intern la principiile bunei guvernanțe;

•

să devanseze data de publicare a conturilor sale anuale;

•
să reunească informațiile deja disponibile într-un raport unic (sau într-un ansamblu unic de rapoarte)
privind răspunderea de gestiune, care să fie prezentat(e) în timp util în scopul auditului;
•

să publice o estimare anuală a nivelului de eroare, bazată pe o metodologie uniformă;

•

să actualizeze și să publice periodic dispozițiile sale în materie de guvernanță;

•
să transforme Comitetul de monitorizare a auditurilor într-un comitet de audit cu o majoritate de
membri externi independenți și să extindă mandatul acestuia.
Raportul special nr. 27/2016, intitulat „Guvernanța în cadrul Comisiei Europene: se aplică cele mai bune
practici?”, este disponibil în 23 de limbi ale UE.
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