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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

39. Ifakkar lill-Qorti tal-Awdituri li l-

Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni 

qablu dwar il-Paragrafu 54 tal-Approċċ 

Komuni li l-aspetti kollha tal-awditjar 

estern esternalizzat "jibqgħu taħt ir-

responsabbiltà sħiħa tal-Qorti, li 

tamministra l-proċeduri kollha meħtieġa 

amministattivi u ta' akkwist"; jitlob lill-

Kummissjoni tiċċara b'mod urġenti jekk 

dan għadux applikabbli jew le; 

jiddispjaċih ħafna li l-approċċ ta' awditjar 

il-ġdid li jinvolvi l-awdituri tas-settur 

privat irriżulta f'żieda ta' 85 % fil-piż 

amministrattiv fuq l-aġenziji, li hija 

ekwivalenti għal aktar minn 13 000 siegħa 

addizzjonali jew medja ta' 3,5 ekwivalenti 

ta' ingaġġ full-time (FTE) imqabbla mal-

awditjar preċedenti mmexxi mill-Qorti tal-

Awdituri; jiddispjaċih li ż-żmien użat fuq l-

akkwist u l-amministrazzjoni tal-kuntratti 

ta' awditjar ħoloq aktar minn 1 400 siegħa 

ta' xogħol addizzjonali għall-aġenziji 

deċentralizzati, u li t-total tan-nefqa 

addizzjonali tal-awditjar estern tas-settur 

privat fl-2014 kien jammonta għal 

EUR 550 000; jistieden lill-Qorti tal-

Awdituri tipprovdi gwida aħjar lil awdituri 

privati b'tali mod li tnaqqas b'mod 

sinifikanti l-piż amministrattiv miżjud; 
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