
RAPPORT

dwar il-kontijiet annwali tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finan-
zjarja 2016, flimkien mar-risposta tal-Istitut

(2017/C 417/21)

INTRODUZZJONI

1. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (minn hawn ’il quddiem “l-Istitut”, magħruf ukoll bħala l-“EIT”), li 
jinsab f’Budapest, inħoloq bir-Regolament (KE) Nru 294/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1). L-objettiv tal-Istitut 
huwa li jikkontribwixxi għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomiċi fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, bit-tisħiħ tal-kapaċità ta’ 
innovazzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea. L-Istitut jagħti għotjiet lil għadd dejjem jikber ta’ “Komunitajiet ta’ 
Konoxxenza u Innovazzjoni” (KICs), li jorbtu flimkien is-setturi tal-edukazzjoni superjuri, tar-riċerka u tan-negozju u li 
b’hekk jimmiraw li jagħtu spinta lill-innovazzjoni u l-intraprenditorija. Il-KICs jikkoordinaw l-attivitajiet ta’ mijiet ta’ sħab. L- 
għotjiet ipprovduti mill-Istitut jirrimborżaw l-ispejjeż tas-sħab u l-ispejjeż li ġejjin mill-attivitajiet ta’ koordinazzjoni tal- 
KICs.

2. It-Tabelli 1 sa 3 jippreżentaw iċ-ċifri ewlenin dwar l-evoluzzjoni tal-baġit u ċ-ċifri tal-persunal għall-Istitut (2).

Tabella 1

Iċ-ċifri ewlenin għall-Istitut

2015 2016

Baġit (miljun EUR) (1) 232 283

Total tal-persunal effettiv fil-31 ta’ Diċembru (2)

(postijiet stabbiliti)

50

(62)

59

(63)

(1) Iċ-ċifri tal-baġit huma bbażati fuq l-approprjazzjonijiet ta' pagament.
(2) Il-persunal jinkludi uffiċjali, persunal temporanju u kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Istitut

Tabella 2

Evoluzzjoni taċ-ċifri ewlenin mill-2011 ’il hawn

6.12.2017 MT Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 417/131

(1) ĠU L 97, 9.4.2008, p. 1.
(2) Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Istitut hija disponibbli fuq is-sit web tiegħu: www.eit.europa.eu

http://www.eit.europa.eu


Tabella 3

Ċifri ewlenin tal-2016 għall-Istitut, skont l-atturi

INFORMAZZJONI LI TAPPOĠĠA D-DIKJARAZZJONI TA' ASSIGURAZZJONI

3. L-approċċ tal-awditjar meħud mill-Qorti jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar dirett tat-tranżazzjonijiet 
u valutazzjoni tal-kontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll tal-Istitut. Dan huwa ssupplimentat b'evidenza 
pprovduta mix-xogħol ta' awdituri oħrajn u analiżi tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment.

OPINJONI

4. Aħna awditjajna:

(a) il-kontijiet tal-Istitut, li jinkludu r-rapporti finanzjarji (3) u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit (4) għas-sena 
finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016, u

(b) il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet,

kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).
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(3) Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, ir-rapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal- 
bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni.

(4) Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-operazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ 
spjegazzjoni.



Affidabbiltà tal-kontijiet

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

5. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Istitut għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 jippreżentaw b'mod ġust, 
fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tal-Istitut fil-31 ta’ Diċembru 2016, ir-riżultati tal-operazzjonijiet 
tiegħu, il-flussi tal-flus tiegħu, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar, skont ir-Regolament Finanzjarju 
tiegħu u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards 
tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

Dħul

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet

6. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2016 huwa 
legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

7. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2016 
huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Responsabbiltajiet tal-maniġment u ta' dawk inkarigati mill-governanza

8. Skont l-Artikoli 310 sa 325 tat-TFUE u r-Regolament Finanzjarju tal-Istitut, il-maniġment huwa responsabbli mit- 
tħejjija u l-preżentazzjoni tal-kontijiet abbażi ta' standards tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati 
internazzjonalment u mil-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Din ir-responsabbiltà 
tinkludi t-tfassil, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta' kontrolli interni rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ta' rapporti 
finanzjarji li jkunu ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali, sew jekk minħabba frodi u sew jekk 
minħabba xi żball. Il-maniġment huwa responsabbli wkoll milli jiżgura li l-attivitajiet, it-tranżazzjonijiet finanzjarji u l- 
informazzjoni riflessi fir-rapporti finanzjarji jkunu jikkonformaw mal-awtoritajiet li jirregolawhom. Il-maniġment tal- 
Istitut jerfa’ r-responsabbiltà aħħarija għal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet.

9. Fit-tħejjija tal-kontijiet, il-maniġment huwa responsabbli milli jivvaluta l-kapaċità tal-Istitut li jkompli bħala negozju 
avvjat, filwaqt li jiddivulga, kif applikabbli, kwistjonijiet relatati ma' negozju avvjat u juża l-bażi kontabilistika ta' negozju 
avvjat.

10. Dawk inkarigati mill-governanza huma responsabbli mis-sorveljanza tal-proċess ta' rappurtar finanzjarju tal- 
entità.

Responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta' bażi

11. L-objettivi tagħna huma li niksbu aċċertament raġonevoli dwar jekk il-kontijiet tal-Istitut ikunux ħielsa minn 
kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali u dwar jekk it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati jkunux legali 
u regolari u li, fuq il-bażi tal-awditu tagħna, nipprovdu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew lil awtoritajiet ta' 
kwittanza rispettivi oħra b'dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità 
tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Aċċertament raġonevoli huwa aċċertament ta’ livell għoli, iżda mhuwiex 
garanzija li awditu dejjem se jaqbad dikjarazzjoni skorretta materjali jew nuqqas ta' konformità meta dawn ikunu jeżistu. 
Dawn jistgħu jiġu kkaġunati minn frodi jew minn xi żball u jitqiesu materjali jekk, individwalment jew flimkien, jistgħu 
jkunu mistennija, b’mod raġonevoli, li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet ekonomiċi li l-utenti jieħdu fuq il-bażi ta' dawn il- 
kontijiet.
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12. Awditu jinvolvi t-twettiq ta' proċeduri biex tinkiseb evidenza għall-awditjar dwar l-ammonti u d-divulgazzjonijiet 
fil-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati. Il-proċeduri magħżula 
jiddependu fuq il-ġudizzju tal-awditur, inkluża valutazzjoni tar-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta materjali tal-kontijet u ta’ 
nuqqas ta’ konformità materjali mit-tranżazzjonijiet ta’ bażi mar-rekwiżiti tal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, sew jekk 
minħabba frodi u sew jekk minħabba xi żball. Meta jsiru dawk il-valutazzjonijiet tar-riskji, jitqiesu l-kontrolli interni 
rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, sabiex 
jitfasslu proċeduri tal-awditjar li jkunu xierqa fiċ-ċirkustanzi, iżda mhux bl-iskop li tingħata opinjoni dwar l-effettività tal- 
kontrolli interni. Awditu jinkludi wkoll l-evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-politiki kontabilistiċi użati u r-raġonevolezza 
tal-istimi kontabilistiċi li jsiru mill-maniġment, kif ukoll l-evalwazzjoni tal-preżentazzjoni kumplessiva tal-kontijiet.

13. Għad-dħul, aħna nivverifikaw is-sussidju li jiġi riċevut mingħand il-Kummissjoni u nivvalutaw il-proċeduri tal- 
Istitut għall-ġbir ta' tariffi u ta' introjtu ieħor, jekk ikun il-każ.

14. Għall-infiq, aħna neżaminaw it-tranżazzjonijiet ta' pagament meta l-infiq ikun ġie mġarrab, irreġistrat u aċċettat. 
Il-pagamenti bil-quddiem jiġu eżaminati meta r-riċevitur tal-fondi jipprovdi ġustifikazzjoni għall-użu xieraq tagħhom u l- 
Istitut jaċċetta l-ġustifikazzjoni billi japprova l-pagament bil-quddiem, sew jekk fl-istess sena u sew jekk aktar tard.

15. Fit-tħejjija ta' dan ir-rapport u d-Dikjarazzjoni ta' Assigurazzjoni, aħna qisna x-xogħol tal-awditjar li l-awditur 
indipendenti estern wettaq fuq il-kontijiet tal-Istitut kif stipulat fl-Artikolu 208(4) tar-Regolament Finanzjarju tal-UE (5).

Kwistjoni oħra

Nuqqasijiet sinifikanti fil-proċeduri ta' akkwist tal-Entitajiet Ġuridiċi KIC (KIC LEs)

16. Il-koordinazzjoni u r-rappreżentazzjoni tal-KICs jitwettqu mill-KIC LEs, li jiġu ffinanzjati kważi kompletament 
mill-Istitut. Fl-awditu tagħha, il-Qorti tat attenzjoni partikolari lill-proċeduri ta' akkwist imwettqa minn dawn l-entitajiet, 
li hija tqis bħala qasam ta’ riskju għoli.

17. Taħt il-Ftehimiet ta’ Għotja tal-2015, il-KIC LEs u/jew is-Sħab tal-KICs iridu jiżguraw li kull akkwist jikseb l-aħjar 
valur għall-flus jew, fejn xieraq, isir bl-irħas prezz possibbli. Għall-kuntratti kollha li jaqbżu l-ammont ta’ EUR 60 000, il- 
Ftehim ta’ Għotja jistipula li l-KIC LEs u/jew is-Sħab tal-KICs iridu jistiednu mill-inqas tliet operaturi ekonomiċi biex 
jippreżentaw offerta, u jridu jiddokumentaw il-proċedura ta' akkwist fejn jiddimostraw it-trasparenza tagħha. Il-Qorti 
awditjat kampjun ta’ proċeduri ta' akkwist għal valur ta’ madwar EUR 7 miljun, li twettqu mill-KIC LEs u li ġew 
iffinanzjati kompletament mill-EIT. L-awditu wera dgħufijiet sinifikanti, bħal: għoti dirett ta’ kuntratti, nuqqas ta’ elementi 
essenzjali fl-offerti, estensjonijiet sinifikanti fiż-żmien u/jew fil-volum tal-kuntratti inizjali, kuntratti illimitati fiż-żmien u/ 
jew fil-volum, jew ponderazzjonijiet tal-kwalità/tal-prezz li jinnewtralizzaw il-kompetizzjoni fuq il-prezz. Il-pagamenti 
għall-2016 relatati ma’ dawn il-proċeduri ta' akkwist irregolari ammontaw għal EUR 2,2 miljun. L-Istitut kien identifika 
wkoll id-dgħufijiet fl-akkwist għal KIC LE partikolari u stabbilixxa pjan ta' azzjoni biex itejjeb il-proċeduri ta' akkwist 
futuri kollha tal-KIC LEs.

18. Attwalment hemm inċertezza tad-dritt dwar jekk il-KIC LEs jirrappreżentawx awtoritajiet kuntrattwali (6). Jekk 
dan kien il-każ, dawn ikunu meħtieġa japplikaw ir-regoli tal-akkwist pubbliku kif stabbiliti fid-Direttiva 2004/18/KE 
dwar l-Akkwist Pubbliku (7) (Direttiva), li huma aktar stretti minn dawk meħtieġa taħt il-Ftehimiet ta’ Għotja. L-Istitut, 
flimkien mas-servizzi tal-Kummissjoni, qed jiddiskuti l-kwistjoni sabiex jikseb iċ-ċertezza tad-dritt għall-KIC LEs fil-futur.
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(5) Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).
(6) L-Artikolu 1(9) tad-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114).
(7) L-Artikoli 7 u 9 tad-Direttiva 2004/18/KE li ġiet emendata mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1336/2013.



Kapaċità ta’ trattament tal-volum ta’ xogħol estiż

19. Minkejja ż-żieda kbira fil-baġit, minn EUR 309 miljun (2008–2013) għal EUR 2,4 biljun (2014–2020), u ż-żieda 
tal-KICs minn tlieta għal sitta fi tmiem l-2016, l-għadd ta’ postijiet awtorizzati tal-Istitut ma nbidilx b’mod sinifikanti (ara 
t-Tabella 2). Fir-Rapport Speċjali Nru 4/2016 tagħha (8), il-Qorti ġibdet l-attenzjoni għar-riskju li l-Istitut mhuwiex se 
jkollu kapaċità suffiċjenti biex jittratta l-volum ta’ xogħol estiż. Id-Direttur interim tal-Istitut irrefera għal dan ir-riskju fir- 
Rapport Annwali tal-Attività tal-Istitut għas-sena 2015.

20. Il-kummenti li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-Qorti.

KUMMENTI DWAR IL-KONTROLLI INTERNI

21. Il-Qorti sabet dgħufijiet relatati ma’ verifikazzjonijiet ex post ta’ proċeduri ta' akkwist li twettqu mill-KIC LEs. Għal 
mill-inqas KIC LE wieħed, l-għażla ta’ proċeduri ta' akkwist għall-verifikazzjoni ma kinitx tirrappreżenta l-popolazzjoni. 
Barra minn hekk, il-Qorti laħqet konklużjoni differenti dwar il-legalità u r-regolarità ta’ żewġ proċeduri ta' akkwist. F’dawn 
il-każijiet, l-Istitut aċċetta l-għoti dirett jew l-estensjoni eċċessiva tal-kuntratti.

22. Is-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni (IAS), fir-rapport tal-awditjar tiegħu “Grant Management: Transition 
to Horizon H2020” (Ġestjoni tal-Għotjiet: Tranżizzjoni għal Orizzont 2020), li huwa datat Diċembru 2016, ikkonkluda li l- 
Istitut irnexxielu jadatta l-proċessi tiegħu għar-regoli ta’ Orizzont 2020, u b’mod partikolari għar-Regoli għall- 
Parteċipazzjoni, u li l-kontrolli tal-Istitut fuq il-proċess tal-bidu tal-operat kienu ġeneralment effettivi fl-appoġġar tal-KICs il- 
ġodda. L-IAS ikkonkluda wkoll li jenħtieġu azzjonijiet urġenti biex tiġi żgurata applikazzjoni robusta tal-qafas leġiżlattiv ta’ 
H2020, u biex jittejjeb aktar il-proċess tal-bidu tal-operat tal-KICs il-ġodda. L-Istitut u l-IAS qablu dwar pjan ta’ azzjoni 
għat-teħid ta’ azzjonijiet korrettivi.

KUMMENTI DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA

23. Il-livell ta' riporti għal approprjazzjonijiet impenjati kien għoli għat-Titolu II f’ammont ta’ EUR 0,4 miljun, jiġifieri 
40 % (2015: EUR 0,4 miljun, jiġifieri 44 %). Dawn ir-riporti huma prinċipalment relatati ma' kuntratti għal servizzi tal-IT li 
jkomplu wara tmiem is-sena, u għal spejjeż ta’ laqgħat li għalihom kienu għadhom ma ġewx riċevuti l-fatturi.

KUMMENTI DWAR ĠESTJONI FINANZJARJA TAJBA U DWAR IL-PRESTAZZJONI

24. L-għotjiet għall-perjodu 2015 ngħataw biss f’April 2015 u l-Ftehimiet ta’ Għotja ġew iffirmati f’Ġunju 2015 
u f’Lulju 2015. Għall-perjodu 2016, l-għotjiet ingħataw u l-Ftehimiet ta’ Għotja ġew iffirmati f’April 2016. Minkejja f’titjib li 
sar fl-2016, dan id-dewmien fid-deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ għotjiet u fl-iffirmar joħloq inċertezza u jimmina r-rieda tas- 
sħab biex jimpenjaw ir-riżorsi u jibdew attivitajiet fil-bidu tas-sena.

25. Is-sejħiet l-aktar reċenti għal KICs ġodda, li l-oqsma tematiċi tagħhom ġew iddefiniti fl-Aġenda Strateġika ta’ 
Innovazzjoni tal-EIT għas-snin 2014 sa 2020, urew kompetizzjoni limitata. Is-sejħa tal-2014 għal 2 KICs ġodda (Saħħa 
u Materja Prima) wasslet għal 7 proposti biss. Is-sejħa tal-2016 għal żewġ KICs addizzjonali (Ikel u Manifattura b’Valur 
Miżjud) irċeviet tliet proposti, filwaqt li l-proposta unika għal KIC ta’ Manifattura b’Valur Miżjud ma ntgħażlitx għal 
raġunijiet ta’ kwalità.

KUMMENTI OĦRA

26. Id-Direttur tal-Istitut inbidel erba’ darbiet minn meta dan tal-aħħar inħoloq, fl-2008, sa Lulju 2014. Minn 
Awwissu 2014 ’il hawn, il-pożizzjoni tad-Direttur, u pożizzjoni maniġerjali oħra minn Frar 2013 ’il hawn, imtlew fuq bażi 
ad interim. Dan mhuwiex biss f’kontradizzjoni mal-perjodu massimu ta’ sena li huwa ssettjat għal kollokamenti interim fir- 
Regolamenti tal-Persunal, iżda l-bidliet frekwenti u s-soluzzjonijiet interim fit-tul jikkawżaw ukoll inċertezza għall-partijiet 
interessati u għall-kontinwità strateġika.
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(8) Ir-Rapport Speċjali Nru 4/2016: Jeħtieġ li l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija jimmodifika l-mekkaniżmi 
operazzjonali tiegħu u l-elementi tat-tfassil tiegħu biex jikseb l-impatt mistenni.



27. L-Istitut huwa attur importanti fil-programm Orizzont 2020, b’baġit ta’ EUR 2,4 biljun allokat għall-perjodu 2014– 
2020. Il-Kummissjoni ħolqot Ċentru ta’ Appoġġ Komuni għal Orizzont 2020 sabiex tiżgura l-koerenza fost il-korpi li 
jimplimentaw il-programm u li jkopru aspetti bħal servizzi legali, għodod tal-IT, ġestjoni tal-għotjiet, tixrid u sfruttament 
tar-riżultati tar-riċerka, eċċ. Madankollu, billi huwa distint minn korpi oħra bħall-aġenziji eżekuttivi tal-Kummissjoni u s- 
sħubiji pubbliċi-privati, l-Istitut ma għandux aċċess dirett għaċ-Ċentru ta’ Appoġġ, iżda jeħtieġ approvazzjoni fuq bażi ta’ 
każ b’każ mid-DĠ Prinċipali tiegħu fil-Kummissjoni. Din il-limitazzjoni taffettwa l-effiċjenza tal-operazzjonijiet tal-Istitut.

SEGWITU GĦALL-KUMMENTI MIS-SNIN PREĊEDENTI

28. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva li ttieħdet b'rispons għall-kummenti tal-Qorti mis-snin preċedenti tingħata fl- 
Anness.

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membru tal-Qorti 
tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tad-19 ta’ Settembru 2017.

Għall-Qorti tal-Awdituri

Klaus-Heiner LEHNE

President 
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ANNESS

Segwitu għall-kummenti mis-snin preċedenti

Sena Kummenti tal-Qorti
Status tal-azzjoni korrettiva

(Ikkompletata / Għadha għaddejja / 
Pendenti / M/A)

2012
Il-ftehimiet ta’ għotja ma stabbilewx livelli limiti individwali għal 
kategoriji speċifiċi tal-ispejjeż (jiġifieri spejjeż għall-persunal, 
subkuntrattar, servizzi legali, eċc.).

Għadha għaddejja (1)

2014

L-Istitut stama b'mod eċċessiv il-ħtiġijiet baġitarji tiegħu għall-2014 
b'EUR 13,1 miljun, jiġifieri 5,6 % (2013: EUR 3,4 miljun, jiġifieri 
2,5 %) u ġew impenjati biss EUR 220 miljun mill-EUR 233,1 miljun 
disponibbli. Ir-rata baxxa ta' implimentazzjoni hija prinċipalment 
relatata ma' approprjazzjonijiet mhux użati għal għotjiet 
(EUR 11,4 miljun) biex jiġu ffinanzjati l-attivitajiet tal-KICs. Il- 
pjanijiet ta' direzzjoni tan-negozju tal-KICs, li abbażi tagħhom ġew 
iffirmati ftehimiet ta' għotja, ma kinux jeħtieġu l-użu tal-approprjaz-
zjonijiet totali tal-2014 li kienu disponibbli għall-Istitut. L- 
approprjazzjonijiet mhux użati se jerġgħu jiddaħħlu fil-baġits tal- 
Istitut għas-snin 2015-2017 kif stipulat fir-Regolament Finanzjarju 
tal-Istitut.

Għadha għaddejja (2)

2014

Filwaqt li l-KICs għandhom jiżviluppaw strateġiji għas-sostenibbiltà 
finanzjarja, sa issa, u fil-ħames sena tal-eżistenza tagħhom, huma 
għadhom kompletament dipendenti fuq finanzjament mill-Istitut 
u mis-sħab tal-KICs.

Għadha għaddejja (3)

2014

Mill-ħolqien tiegħu fl-2009, l-Istitut bata minn dawran frekwenti 
ħafna tal-persunal u minn instabbiltà fil-livell tal-maniġment. Tnejn 
mit-tliet postijiet ta' Kap ta' Unità ilhom battala mill-2013. Wieħed 
ilu okkupat ad interim mill-2013, li huwa f'kontradizzjoni mar- 
Regolamenti tal-Persunal li jistipulaw perjodu massimu ta' sena. L- 
ieħor huwa attwalment okkupat mis-COO li jservi wkoll bħala d- 
Direttur interim u li għaldaqstant jaqdi tliet rwoli fl-istess ħin.

Għadha għaddejja

2014
Għalkemm is-sitwazzjoni tjiebet meta mqabbla mal-2013, 20 % tal- 
postijiet fit-tabella tal-persunal tal-EIT kienu għadhom battala fi 
tmiem l-2014 (meta mqabbla ma' terz fi tmiem l-2013).

Ikkompletata

2015

Fl-2015, l-Istitut informa lill-KICs li l-kontribuzzjoni finanzjarja 
tiegħu matul l-ewwel ħames snin (2010-2014) ma kinitx taqbeż il- 
limitu massimu ta' 25 % tal-infiq globali rispettiv tagħhom. 
Madankollu, id-definizzjoni fqira ta' Attivitajiet Komplementari tal- 
KICs (“KCA”) xekklet milli ssir valutazzjoni ċara ta' jekk l-ispejjeż 
assoċjati mal-KCA għandhomx jiġu aċċettati jew le fil-kontribuzz-
joni massima mill-EIT.

Ikkompletata

2015

Fir-Rapport Speċjali Nru 4/2016 tagħha, il-Qorti kkonkludiet li l- 
kundizzjoni ta' finanzjament li l-kontribuzzjoni mill-EIT ma 
għandhiex taqbeż 25 % hija ta' ftit li xejn jew ebda valur miżjud, 
u t-tneħħija tagħha tkun ittaffi ħafna mill-piż ta' rappurtar 
operazzjonali u finanzjarju tas-sħab tal-KICs (4).

Għadha għaddejja
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Sena Kummenti tal-Qorti
Status tal-azzjoni korrettiva

(Ikkompletata / Għadha għaddejja / 
Pendenti / M/A)

2015

Iċ-Ċertifikat tar-Rapport Finanzjarju (“CFS”) li jintalab mis-sħab tal- 
KICs li jikklejmjaw rimborż ta' aktar minn EUR 325 000 għandu 
jikkontribwixxi għall-verifikazzjoni ex ante tad-dikjarazzjonijiet tal- 
ispejjeż mill-Istitut. Madankollu, il-kwalità ta' dawn iċ-ċertifikati 
tvarja b'mod sinifikanti, li jillimita l-aċċertament li jista' jinkiseb 
minnhom u li jirrikjedi li l-Istitut iwettaq kontrolli addizzjonali.

Għadha għaddejja

2015

Ir-regolament fundatur tal-EIT jipprovdi li“l-EIT għandu jimmobilita 
fondi minn sorsi pubbliċi u privati u juża r-riżorsi tiegħu skont dan 
ir-Regolament. B’mod partikolari huwa għandu jfittex li jgħaqqad 
proporzjon sinifikanti, u li jiżdied, tal-baġit tiegħu minn sorsi privati 
u minn dħul iġġenerat mill-attivitajiet tiegħu stess”. Minkejja din id- 
dispożizzjoni li tirreferi b'mod ċar għall-baġit tal-EIT, il-kontribuzz-
joni mill-pakkett finanzjarju ta' Orizzont 2020 kienet tammonta 
għal 99 % tal-baġit tiegħu tal-2015.

Pendenti (5)

2015

Għalkemm l-Istitut jista' jerġa' jdaħħal approprjazzjonijiet mhux 
użati (approprjazzjonijiet mhux impenjati matul is-sena jew 
diżimpenjati sa tmiem is-sena) fil-baġits tat-tliet snin ta' wara, huwa 
ma kienx adatta l-proċess tiegħu fil-ħin biex jerġa' jdaħħal 
EUR 26,6 miljun, li kienu disponibbli mill-ftehimiet ta' għotja tal- 
2014, fil-baġits tal-2015-2017. Dawn l-approprjazzjonijiet jirriżul-
taw mill-użu tal-fondi mill-KICs, li kien aktar baxx milli mistenni.

Għadha għaddejja (6)

2015

Il-livell ta' riporti għal approprjazzjonijiet impenjati kien għoli għat- 
Titolu II f’ammont ta’ EUR 0,4 miljun, jiġifieri 44 % (2014: 
EUR 0,5 miljun, jiġifieri 36 %). Dawn ir-riporti huma prinċipalment 
relatati ma' kuntratti għal servizzi tal-IT li jkomplu wara tmiem is- 
sena, u għal laqgħat li kienu għadhom ma ġewx fatturati.

M/A

2015

Il-mira oriġinali ssettjata mill-Kummissjoni biex l-Istitut jikseb l- 
awtonomija finanzjarja kienet l-2010. Madankollu huwa kiseb 
awtonomija finanzjarja parzjali biss f'Ġunju 2011 taħt il-kundiz-
zjoni ta' approvazzjoni ex ante kontinwata tat-tranżazzjonijiet 
relatati mal-għotjiet, u ta' akkwisti ogħla minn EUR 60 000, mid- 
Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni u l-Kultura (id-Direttorat 
prinċipali) tiegħu.

Għadha għaddejja

2015

Il-ftehimiet ta' għotja tal-2014 mat-tliet KICs ġew iffirmati wara l- 
bidu tal-azzjonijiet iffinanzjati mill-għotjiet fl-1 ta’ Jannar 2014. 
Inizjalment iffirmati fi Frar 2014, emendi li kienu jinvolvu 
EUR 38 miljun ta' fondi addizzjonali ġew iffirmati biss fi tmiem 
Marzu 2014.

M/A
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Sena Kummenti tal-Qorti
Status tal-azzjoni korrettiva

(Ikkompletata / Għadha għaddejja / 
Pendenti / M/A)

2015

L-Istitut jiffinanzja l-programm ta' Master's tal-EIT Digital li fih 
jipparteċipaw 16-il università Ewropea. Il-mudell għar-rimborż tal- 
ispejjeż tal-universitajiet jikkombina somma f'daqqa b'massimu ta' 
EUR 8 000 għal kull student (skont id-dispożizzjonijiet tal- 
programm Erasmus Mundus), kif ukoll spejjeż reali li jinkludu 
spejjeż indiretti bbażati fuq rata fissa. Fuq din il-bażi, fl-2015 tħallas 
total medju ta' EUR 15 000 għal kull student lill-universitajiet 
(inkluża s-somma f'daqqa). Madankollu, il-mudell qatt ma ġie 
ddefinit formalment u ma jippermettix li ssir distinzjoni bejn l- 
attivitajiet koperti mis-somma f'daqqa u dawk koperti mill-ispejjeż 
reali. Jenħtieġ li l-Istitut jieħu passi lejn mudell ċar u ddefinit 
formalment, li jkun ibbażat fuq metodu uniku għad-dikjarazzjoni 
tal-ispejjeż, bħal somma f'daqqa unika u sostanzjata.

Għadha għaddejja (7)

2015

Abbażi tad-deċiżjoni tal-Bord Superviżorju tal-KICs, waħda mill- 
entitajiet ġuridiċi tal-KICs ħallset bonusijiet grossi ta' EUR 646 000 
lil 55 membru tal-persunal tagħha (bonusijiet individwali li jaslu sa 
EUR 100 000), li l-Istitut irrimborża kompletament. Il-pagament ta' 
bonusijiet bħal dawn bl-użu ta' fondi pubbliċi biss huwa prattika 
mhux tas-soltu u jenħtieġ li dawn jittieħdu inkunsiderazzjoni fil- 
limitu massimu għall-finanzjament ta' salarji individwali mill-EIT, li 
se jiġi applikat b'effett mill-ftehim ta' għotja tal-2016.

M/A

2015

Il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba inkiser meta sieħeb tal-KKI 
akkwista servizzi ta' relazzjonijiet pubbliċi b'rati ta' kuljum li jvarjaw 
minn EUR 800 sa EUR 3 250 għal kull persuna, li ġew rimborżati 
kompletament mill-Istitut (8).

Pendenti

2015

L-Istitut uża kuntratt qafas tal-Kummissjoni (“FWC”) għall- 
organizzazzjoni ta' konferenzi dwar l-innovazzjoni li saru fl-2015 
u fl-2016. Taħt dan l-FWC ġew issubkuntrattati servizzi li għalihom 
ma ġewx issettjati prezzijiet fl-FWC. Il-prezzijiet maqbula għal dawn 
is-servizzi jvarjaw minn EUR 800 kuljum għal konsulent subaltern, 
sa EUR 2 250 kuljum għal konsulent superjuri (kważi erba' darbiet 
iktar mill-prezz maqbul fl-FWC għal maniġer superjuri). L-ispiża tas- 
servizzi akkwistati b'dawn il-prezzijiet tammonta għal aktar minn 
EUR 100 000 għal kull konferenza.

Għadha għaddejja

(1) Skont l-EIT, ġew stabbiliti limiti massimi għall-ftehimiet ta' għotja tal-2016.
(2) Il-ħtiġijiet baġitarji għall-2016 ġew stmati b’mod eċċessiv bl-ammont ta’ EUR 13,1 miljun, jiġifieri 5,0 % (2015: EUR 25 miljun, 

jiġifieri 9,4 %) u ġew impenjati biss EUR 249,9 miljun mill-EUR 263 miljun disponibbli. L-approprjazzjonijiet li ma ntużawx jistgħu 
jerġgħu jiddaħħlu fil-baġits għall-2017-2019.

(3) L-EIT iffinanzja medja ta’ 90 % tal-ispejjeż eliġibbli ddikjarati mill-KICs fil-ftehimiet ta' għotja tal-2015. L-ammonti miġbura mill-KICs 
minn sorsi differenti laħqu 2,5 % tal-finanzjament mitlub mill-EIT.

(4) Ir-Rapport Speċjali Nru 4/2016: Jeħtieġ li l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija jimmodifika l-mekkaniżmi 
operazzjonali tiegħu u l-elementi tat-tfassil tiegħu biex jikseb l-impatt mistenni.

(5) L-EIT għadu jinterpreta r-Regolament tal-EIT b’mod differenti, kif jiddeskrivi fir-risposta tiegħu tal-2015.
(6) Fl-2016, l-Istitut ma setax jiddiżimpenja EUR 14-il miljun li kienu disponibbli mill-Ftehimiet ta’ Għotja tal-2015. Dawn l- 

approprjazzjonijiet ma setgħux jerġgħu jiddaħħlu fil-baġits 2016-2018.
(7) Fl-2016, bħala medja tħallas total ta’ EUR 17 000 lill-universitajiet għal kull student li għamel sena sħiħa, fuq il-bażi tal-mudell 

deskritt li kkombina spejjeż reali u somom f'daqqa. Il-mudell ġie ddefinit formalment fi tmiem l-2016 u se jkun applikabbli mill- 
2017.

(8) Fl-2016 (tranżazzjonijiet tal-għotja tal-2015), l-EIT irrimborża ammont ta’ EUR 410 000 relatat ma’ dak il-kuntratt.
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IR-RISPOSTA TAL-ISTITUT

17. L-EIT jaqbel li l-proċessi ta’ akkwist ta’ żewġ Entitajiet Ġuridiċi tal-KIC kellhom dgħjufijiet fis-sena awditjata (għotjiet 
tal-2015). L-EIT irrkonoxxa din il-kwistjoni u wettaq attività pilota ta’ monitoraġġ fuq il-proċeduri ta’ akkwist ta’ Entità 
Ġuridika waħda fl-2016 u għamel rakkomandazzjonijiet immirati għal titjib f’dan il-qasam. L-Entità Ġuridika kkonċernata 
implimentat ir-rakkomandazzjonijiet fl-2016, irrevediet il-politiki u l-proċeduri ta’ akkwist tagħha u pprovdiet taħriġ lill- 
persunal tagħha li hu responsabbli għall-akkwist, li ser iwasslu għal assigurazzjoni miżjuda li tibda mill-2017. Fl-2017 
twettqu attivitajiet simili ta’ monitoraġġ għall-Entitajiet Ġuridiċi l-oħrajn kollha tal-KIC u tpoġġew fis-seħħ pjanijiet ta’ 
azzjoni għal titjib. L-EIT jikkunsidra li l-pagamenti kkonċernati kienu legali u regolari, għaliex l-Entitajiet Ġuridiċi tal-KIC 
ikkonformaw mal-obbligu legali tagħhom li jiżguraw l-aħjar valur għall-flus u rrispettaw il-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja 
tajba għan-nefqa kkonċernata.

18. L-opinjoni tal-EIT kienet li l-Entitajiet Ġuridiċi tal-KIC ma jaqgħux taħt id-direttivi dwar l-akkwist pubbliku tal-UE. 
Madankollu, reċentament l-EIT irċieva opinjonijiet legali kontradittorji dwar il-kwistjoni, li fil-fatt iwassal għal inċertezza 
tad-dritt. Madankollu, hu importanti li wieħed jinnota li, irrispettivament mill-istatus tagħhom, l-iżgurar tal-aħjar valur 
għall-flus għal kuntratti konklużi minn Entitajiet Ġuridiċi tal-KIC hu obbligu legali fil-ftehimiet tal-għoti tal-EIT-KIC li huma 
bbażati fuq il-ftehim mudell tal-għotja tal-Orizzont 2020. Barra minn hekk, l-EIT, f’konsultazzjoni mas-servizzi tal- 
Kummissjoni, ser jistabbilixxi rekwiżiti għal Entitajiet Legali tal-KIC li jiżguraw konformità mal-prinċipji ġenerali tad- 
direttivi dwar l-akkwist pubbliku UE.

19. L-EIT jaqbel li l-kapaċità tiegħu hi limitata f’termini tal-għadd ta’ postijiet allokati għall-EIT meta mqabbel mal-ħiliet 
u mal-baġit fdati lilu. L-EIT diġà talab lill-Kummissjoni Ewropea tipprovdi aktar riżorsi fil-pjan ta' stabbiliment. Fl-istess 
waqt, l-effiċjenza li biha jopera l-EIT hija notevoli. Kif indikat fit-Tabella 3, il-proporzjon tan-nefqa amministrattiva fl-EIT 
kien biss 1,9 % tal-baġit totali fl-2016, li hu ferm inqas mill-medja ta’ 4,6 % irrappurtata għall-Orizzont 2020 in ġenerali.

21. Fir-rigward tal-għażla tal-proċeduri ta’ akkwist li għandhom jiġu vverifikati waqt l-awditi ex-post, hu importanti li 
wieħed jinnota li l-verifika ta’ subkampjun rappreżentattiv mhuwiex rekwiżit taħt l-Orizzont 2020. Skont il-programm ta’ 
verifika tal-Orizzont 2020, jekk popolazzjoni jkollha aktar minn 15-il entrata, l-awdituri għandhom jagħżlu massimu ta’ 
15-il entrata kif ġej: “Agħżel għall-ittestjar tal-entrati kollha b’valur ogħla minn jew ugwali għal 10 % tal-ispejjeż tas-subkuntrattar 
iddikjarati. Żid entrati magħżula b’mod każwali sakemm tinkiseb kopertura ta’ 50 % tal-ispejjeż tas-subkuntrattar jew sakemm 
jintlaħaq in-numru massimu totali ta’ 15-il entrata.” Fir-rigward taż-żewġ kuntratti kkonċernati, l-EIT aċċetta n-nefqa relatata 
abbażi tal-valutazzjoni tiegħu li l-benefiċjarji kienu kkonformaw mal-obbligu legali tagħhom li jiżguraw l-aħjar valur għall- 
flus u konformità mal-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja tajba.

22. L-IAS ħareġ tliet rakkomandazzjonijiet bħala riżultat tal-awditu “Tranżizzjoni għall-Orizzont 2020 (Transition to 
Horizon 2020)” tagħhom fejn l-ebda waħda minnhom ma kienet kritika. Fil-qosor, l-EIT ġie rrakkomandat 1) li jiżviluppa 
u jimplimenta sistema komprensiva tal-ġestjoni tal-għarfien; 2) li jsaħħaħ il-kontrolli tiegħu fuq il-bidliet fil-portafoll tas- 
Sħab tal-KICs matul il-proċess tal-bidu tal-operat; u 3) li jtejjeb iċ-ċarezza tal-istadji importanti li għandhom jintlaħqu fil- 
proċess tal-bidu tal-operat. L-ebda mir-riskji identifikati ma jipperikola l-applikazzjoni robusta tal-qafas leġiżlattiv tal- 
Orizzont 2020 u l-EIT diġà ħa azzjonijiet biex jindirizza r-rakkomandazzjonijiet tal-IAS.

23. L-ammont totali rrappurtat mill-Qorti jikkonsisti minn riporti ppjanati li kienu meħtieġa minħabba n-natura ta' 
attivitajiet bħal servizzi li jaqbżu tmiem is-sena u laqgħat li saru f'Diċembru 2016 li għalihom il-fatturi waslu biss 
f'Jannar 2017. Dawn ir-riporti ppjanati ma jindikawx dgħufijiet fil-ġestjoni tal-baġit mill-EIT iżda huma għodda standard ta' 
ġestjoni tal-baġit.

24. L-EIT jaċċetta li l-Ftehimiet Speċifiċi tal-Għotja ġew iffimarti relattivament tard fl-2015, li ġie kkawżat min-negozjati 
li kienu għaddejjin mal-KICs dwar il-Ftehimiet Qafas ta’ Sħubija l-ġodda li jsegwu l-ftehimiet mudelli tal-Orizzont 2020. In- 
negozjati bejn il-Kummissjoni Ewropea, l-EIT u l-KICs damu aktar minn kemm kien previst fil-bidu minħabba l-ħtieġa li 
jintlaħaq qbil dwar id-dispożizzjonijiet speċifiċi mfassla apposta għall-ħtiġiet tal-KICs. Sadanittant, l-EIT, filwaqt li jindirizza 
r-rakkomandazzjoni tar-Rapport Speċjali tal-Qorti 4/2016, irreveda l-iskeda taż-żmien għat-tħeħħija u l-valutazzjoni tal- 
Pjanijiet ta’ Direzzjoni tan-Negozju tal-KICs sabiex jiżgura l-firma f'waqtha tal-ftehimiet tal-għotja. L-iskeda taż-żmien 
riveduta ġiet implimentata b’suċċess matul l-2016, u dan wassal għal firma f'waqtha tal-Ftehimiet Speċifiċi tal-Għotja tal- 
2017. Ġew iffirmati erba’ Ftehimiet Speiċifiċi tal-Għotja u ġew ittrasferiti pagamenti ta’ prefinanzjament mill-EIT għall-KICs 
fi Frar 2017. Iż-“żmien għall-għotja” ta’ 4-5 xhur hu inqas mill-medja għall-Orizzont 2020 in ġenerali.

C 417/140 MT Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 6.12.2017



25. Hu importanti li wieħed jinnota li l-għan tas-sejħiet hu li tinħatar sħubija eċċellenti u mhux li jattiraw għadd 
partikolari ta’ proposti. Tista’ titfassal sħubija eċċellenti għas-sejħiet kollha tal-KICs, ħlief għall-Manifattura tal-EIT. 
Madankollu, anki fit-tema tal-Manifattura b’Valur miżjud, fejn proposta waħda biss ġiet irċevuta, din inkludiet 
dikjarazzjonijiet ta’ interess minn aktar minn 150 organizzazzjoni biex jipparteċipaw fil-KIC. L-EIT diġà wettaq analiżi 
fil-fond tar-riżultat tas-sejħa tal-2016 bl-għajnuna ta’ esperti esterni u bl-involviment tal-Bord ta’ Tmexxija tiegħu. Wara r- 
riżultati tal-analiżi, l-EIT ikkonkluda fuq diversi miżuri ta’ mitigazzjoni, li ser inaqqsu r-riskju li fil-futur tiġi rċevuta 
proposta waħda biss f'tema.

26. L-EIT ma jinsabx f’pożizzjoni li jikkummenta dwar il-proċedura tar-reklutaġġ għad-Direttur tal-EIT, għaliex hi 
mmaniġġjata mill-Kummissjoni Ewropea. L-arranġament temporanju hu meħtieġ biex tiġi żgurata l-kontinwità tan-negozju 
sakemm jiġi rreklutat u jinħatar Direttur. Fir-rigward tat-tieni pożizzjoni maniġerjali kkonċernata, fit-2 ta’ Diċembru 2015, 
l-EIT ippubblika sejħa għal espressjoni ta’ interess bl-għan li jistabbilixxi lista ta’ riżerva għall-profil tal-Kap tal-Unità tal- 
Politika u l-Komunikazzjonijiet. Bħala riżultat tal-proċedura tal-għażla, l-EIT offra l-pożizzjoni għall-ewwel kandidat fuq il- 
lista ta’ riżerva, iżda l-kandidat irrifjuta l-offerta. Din hija r-raġuni għala l-pożizzjoni baqgħet battala fit-tmiem tal-2016. L- 
EIT ser jikkompleta l-proċedura tar-reklutaġġ ta’ din il-pożizzjoni maniġerjali fl-2017, u dan ser iġib fi tmiemu l- 
arranġament temporanju li sar neċessarju għall-iżgurar tal-kontinwità operattiva.

27. Fil-fatt, l-EIT bħalissa mhux qed jipparteċipa direttament u b’mod sħiħ fiċ-Ċentru ta’ Appoġġ Komuni għall- 
Orizzjont 2020. Madankollu, l-EIT għandu aċċess xieraq għal uħud mis-servizzi taċ-Ċentru ta’ Appoġġ Komuni permezz 
tad-Direttorat-Ġenerali sieħeb tiegħu, id-DĠ Edukazzjoni u Kultura. L-EIT jkompli jaħdem mal-Kummissjoni biex jiġi żgurat 
li l-EIT jkollu s-servizzi u l-pariri li jeħtieġ mis-CSC. 
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