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I.
INTRODUZZJONI
ĠENERALI
TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI

GĦAT-

Il-Kummissjoni tapprezza r-riżultat pożittiv ġenerali tar-rapport tal-awditjar u rrikonoxximent tar-rispons f’waqtu u flessibbli tagħha. Il-Kummissjoni tilqa’ wkoll l-approċċ
li jħares ’il quddiem meħud mill-Qorti tal-Awdituri fir-rakkomandazzjonijiet tagħha.
Ir-rakkomandazzjonijiet iqisu x-xogħol mibdi mill-Kummissjoni. F’konformità mal-ewwel
rakkomandazzjoni, tnieda eżerċizzju ta’ tagħlimiet meħuda mis-Segretarjat Ġenerali talKummissjoni li jinvolvi s-servizzi ta’ appoġġ ewlenin kollha. Il-konklużjonijiet ta’ dan leżerċizzju se jikkontribwixxu għal rieżami tal-proċeduri, il-proċessi u l-għodod talkontinwità tal-operat tal-Kummissjoni biex tadatta ruħha għall-ambjent ta’ wara l-COVID19.

Bl-istess mod, l-ispinta għad-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni tal-Kummissjoni
diġà bdiet qabel il-kriżi tal-COVID-19, iżda l-kriżi tat spinta ulterjuri lil din l-inizjattiva,

li rriżultat fit-tnedija aċċellerata tal-għodod ta’ kollaborazzjoni u t-tisħiħ taċ-ċibersigurtà.
Din il-ħidma se tkompli taħt l-istrateġija diġitali l-ġdida li jmiss tal-Kummissjoni.
Fl-aħħar nett, il-pandemija tal-COVID-19 biddlet il-mod kif jaħdem il-persunal talKummissjoni. Fl-24 ta’ Marzu 2022, ġiet adottata d-Deċiżjoni dwar il-Ħin tax-Xogħol u xXogħol Ibridu. Hija tintroduċi arranġamenti ta’ ħidma ibridi u orjentati lejn ir-riżultati.
Klawżola ta’ rieżami fid-Deċiżjoni se tippermetti lill-Kummissjoni tivvaluta l-modi l-ġodda ta’
ħidma tal-ambjent ta’ wara l-COVID-19. Fil-5 ta’ April 2022, il-Kummissjoni adottat Strateġija
ġdida għar-Riżorsi Umani kif ukoll Komunikazzjoni dwar l-Ekoloġizzazzjoni tal-Kummissjoni
– it-tnejn li huma b’kont meħud tat-tagħlimiet meħuda mill-kriżi – kif ukoll il-pjanijiet ta’
azzjoni li jakkumpanjawha.

II. IL-KUMMISSJONI TWIEĠEB GĦARRAKKOMANDAZZJONIJIET TAL-QEA
Rakkomandazzjoni 1 - L-inklużjoni ta’ tfixkil fit-tul u lkooperazzjoni interistituzzjonali fil-pjanijiet ta’ kontinwità tannegozju
Data mmirata għall-implimentazzjoni: l-ewwel trimestru tal-2023
Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni safejn tirrigwarda lilha.
Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li, filwaqt li dispożizzjonijiet speċifiċi għal tfixkil fit-tul u
kooperazzjoni interistituzzjonali ma kinux espliċitament parti mill-pjanijiet ta’ kontinwità
tan-negozju, l-arranġamenti sottostanti għal adattament rapidu għall-kriżi tal-COVID-19
kienu fis-seħħ. Il-Kummissjoni nediet eżerċizzju ta’ tagħlimiet meħuda kmieni fl-2022 u se
taġġorna l-pjanijiet ta’ kontinwità tal-operat f’konformità mal-konklużjonijiet tagħha u marrakkomandazzjonijiet tal-Qorti.
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Il-Kummissjoni tinnota li, filwaqt li hija impenjata li tintegra l-kooperazzjoni
interistituzzjonali fil-pjanijiet ta’ kontinwità tan-negozju, dan jiddependi wkoll fuq l-impenn
tal-istituzzjonijiet l-oħra.

Rakkomandazzjoni 2 - Aktar żvilupp tad-diġitalizzazzjoni tasservizzi amministrattivi
Data mmirata għall-implimentazzjoni: ir-raba’ trimestru tal-2023
Il-Kummissjoni ttenni l-impenn tagħha li tkompli ssaħħaħ id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi
amministrattivi u taċċetta r-rakkomandazzjoni.
(a) L-avvanz tal-introduzzjoni ta’ flussi ta’ xogħol mingħajr karti u l-estensjoni tal-użu ta’
firem elettroniċi, inklużi firem elettroniċi kwalifikati;
Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 2a. Madankollu, minħabba l-kumplessità
teknika u l-ammont ta’ sistemi tal-IT involuti, il-Kummissjoni ma tistax tiggarantixxi li sarraba’ trimestru tal-2023 tkun seħħet integrazzjoni sħiħa tal-firma elettronika (EU Sign) fisSistemi tal-IT korporattivi kollha tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni diġà tipprovdi firem
elettroniċi kwalifikati bbażati fuq il-web lill-Uffiċjali Awtorizzanti b’Sottodelega u se tespandi
l-użu ta’ firem elettroniċi kwalifikati għal kull sistema/proċess identifikat bħala li jista’
jibbenefika mill-użu tagħhom fiż-żmien indikat.
(b) il-monitoraġġ u l-estensjoni tal-użu ta’ fatturi elettroniċi.
Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 2b. Il-programm tal-akkwist elettroniku, li qed
jiġi żviluppat, se jinkludi l-pass tal-fatturazzjoni elettronika. Dan se jikkontribwixxi għal
estensjoni tal-użu ta’ fatturi elettroniċi.

Rakkomandazzjoni 3 - Valutazzjoni tal-adegwatezza ta’ modi
ġodda ta’ ħidma fl-ambjent ta’ wara l-COVID-19
Data mmirata għall-implimentazzjoni: it-tieni trimestru tal-2024
Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 3, is-subrakkomandazzjonijiet tagħha, u
tinnota li d-Deċiżjoni adottata reċentement dwar il-Ħin tax-Xogħol u x-Xogħol Ibridu tinkludi
klawżola ta’ rieżami li tippermetti lill-Kummissjoni tevalwa l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni
fi tmiem Settembru 2023. Il-Kummissjoni se tivvaluta jekk humiex meħtieġa aġġustamenti
għad-Deċiżjoni, wara konsultazzjoni mat-trejdjunjins.
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