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INTRODUZZJONI 

1. L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (l-Impriża Konġunta 

FCH), li tinsab fi Brussell, ġiet stabbilita f’Mejju 20081

2. L-objettivi tal-Impriża Konġunta FCH jinkludu l-appoġġ ta’ attivitajiet ta' 

riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni fl-Istati Membri u pajjiżi 

assoċjati mas-Seba’ Programm Kwadru

 għall-perjodu sal-31 ta’ 

Diċembru 2017.  

2 permezz ta’ koordinazzjoni ma’ 

organizzazzjonijiet tal-industrija u tar-riċerka, b’fokus fuq l-iżvilupp ta’ 

applikazzjonijiet tas-suq u b’hekk tiffaċilita sforzi industrijali addizzjonali lejn 

utilizzazzjoni mgħaġġla tat-teknoloġiji taċ-ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu3

3. Il-membri fundaturi tal-Impriża Konġunta huma l-Unjoni Ewropea, 

irrappreżentata mill-Kummissjoni, u l-Grupp Industrijali Ewropew għall-

Inizjattiva Teknoloġika Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu. Il-Grupp ta’ 

Riċerka N.ERGHY sar membru f’Lulju 2008. 

. 

4. Il-kontribuzzjoni massima tal-UE lill-Impriża Konġunta FCH, biex tkopri l-

ispejjeż ta’ ġestjoni u l-attivitajiet ta’ riċerka, hija ta’ EUR 470 miljun mill-baġit 

tas-Seba’ Programm Kwadru, li minnha l-proporzjon assenjat għal spejjeż ta’ 

ġestjoni ma għandux ikun aktar minn EUR 20 miljun. Il-Gruppi Industrijali u tar-

Riċerka huma mistennija jikkontribwixxu 50 % tal-ispejjeż ta’ ġestjoni u 

għandhom jikkontribwixxu għall-finanzjament ta’ attivitajiet operazzjonali 
                                            
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 521/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi 

Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (ĠU L 153, 12.6.2008, p. 1) 
emendat bir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1183/2011 tal-14 ta’ Novembru 
2011 (ĠU L 302, 19.11.2011, p. 3). 

2 Is-Seba’ Programm Kwadru, adottat bid-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1), jiġbor flimkien l-
inizjattivi kollha tal-UE relatati mar-riċerka, taħt saqaf wieħed, u jaqdi rwol kruċjali 
fl-ilħuq tal-għanijiet ta’ tkabbir, kompetittività u impjiegi. Huwa wkoll pilastru ewlieni 
għaż-Żona Ewropea tar-Riċerka. 

3 L-Anness jagħti sommarju tal-kompetenzi, l-attivitajiet u r-riżorsi disponibbli tal-
Impriża Konġunta. Huwa ppreżentat għal skopijiet ta’ informazzjoni. 
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permezz ta’ kontribuzzjonijiet in natura4

5. L-Impriża Konġunta ngħatat l-awtonomija finanzjarja tagħha fil-

15 ta’ Novembru 2010. 

 tal-entitajiet legali li jipparteċipaw fl-

attivitajiet li jkunu mill-anqas ugwali għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE. 

INFORMAZZJONI LI TAPPOĠĠA D-DIKJARAZZJONI TA’ 
ASSIGURAZZJONI 

6. L-approċċ tal-awditjar meħud mill-Qorti jinkludi proċeduri analitiċi tal-

awditjar, ittestjar tat-tranżazzjonijiet fil-livell tal-Impriża Konġunta u valutazzjoni 

tal-kontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll. Dan huwa 

ssupplimentat b’evidenza pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn (fejn 

rilevanti) u analiżi tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment.  

DIKJARAZZJONI TA’ ASSIGURAZZJONI  

7. Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-Qorti awditjat: 

(a) il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, 

li jinkludu r-rapporti finanzjarji5 u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-

baġit6

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

kontijiet. 

 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2013, u 

                                            
4 Skont l-Artikolu 12(3) tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 521/2008, li jistipula li 

l-“ispejjeż operattivi (operazzjonali) tal-Impriża Konġunta FCH għandhom jiġu 
koperti permezz tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità, u permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet in natura mill-entitajiet legali li jipparteċipaw fl-attivitajiet”. 

5  Dawn jinkludu l-karta tal-bilanċ u l-kont tar-riżultat ekonomiku, it-tabella tal-flussi 
tal-flus, ir-rapport tat-tibdil fl-assi netti, sommarju tal-politiki kontabilistiċi sinifikanti 
u noti oħra ta’ spjegazzjoni. 

6  Dawn jinkludu r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit, sommarju tal-prinċipji 
baġitarji u noti oħra ta’ spjegazzjoni. 
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Ir-responsabbiltà tal-maniġment 

8. Skont l-Artikoli 33 u 43 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) 

Nru 2343/20027

(a) Ir-responsabbiltajiet tal-maniġment fir-rigward tal-kontijiet annwali tal- 

Impriża Konġunta jinkludu t-tfassil, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta’ 

sistema ta’ kontroll intern rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta ta’ 

rapporti finanzjarji li jkunu ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta 

materjali, sew jekk minħabba frodi u sew jekk minħabba xi żball, l-għażla 

u l-applikazzjoni ta’ politiki kontabilistiċi xierqa fuq il-bażi tar-regoli 

kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni

, il-maniġment huwa responsabbli mit-tħejjija u l-preżentazzjoni 

ġusta tal-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta u mil-legalità u r-regolarità tat-

tranżazzjonijiet ta’ bażi. 

8

(b) Ir-responsabbiltajiet tal-maniġment fir-rigward tal-legalità u r-regolarità tat-

tranżazzjonijiet ta’ bażi u l-konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja 

tajba jikkonsistu fit-tfassil, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta’ sistema ta’ 

kontroll intern effettiva u effiċjenti li tinkludi superviżjoni adegwata u miżuri 

, u t-

tħejjija ta’ stimi kontabilistiċi li jkunu raġonevoli fiċ-ċirkustanzi. Id-Direttur 

japprova l-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta wara li l-uffiċjal tal-

kontabbiltà tagħha jkun ħejjiehom fuq il-bażi tal-informazzjoni kollha 

disponibbli u jkun stabbilixxa nota biex takkumpanja l-kontijiet li fiha huwa 

jiddikjara, fost l-oħrajn, li għandu aċċertament raġonevoli li dawn 

jippreżentaw stampa vera u ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Impriża 

Konġunta fl-aspetti materjali kollha. 

                                            
7  ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72. 

8 Ir-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni huma 
dderivati mill-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà għas-Settur Pubbliku 
(IPSAS) maħruġa mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti jew, fejn 
rilevanti, l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà (IAS)/l-Istandards 
Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) maħruġa mill-Bord dwar l-
Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà. 
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xierqa għall-prevenzjoni ta’ irregolaritajiet u frodi u, jekk meħtieġ, 

proċedimenti legali għall-irkupru ta’ fondi mħallsa jew użati ħażin. 

Ir-responsabbiltà tal-awditur  

9. Ir-responsabbiltà tal-Qorti hija li, fuq il-bażi tal-awditu tagħha, tipprovdi lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill9

10. L-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 ta’ bażi. Il-proċeduri magħżula jiddependu fuq il-ġudizzju tal-

awditur, li huwa bbażat fuq valutazzjoni tar-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta 

materjali tal-kontijiet u ta’ nuqqas ta’ konformità materjali mit-tranżazzjonijiet ta’ 

bażi mar-rekwiżiti fil-qafas legali tal-Unjoni Ewropea, sew jekk minħabba frodi u 

sew jekk minħabba xi żball. Meta jivvaluta dawn ir-riskji, l-awditur iqis 

kwalunkwe kontroll intern rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ġusta tal-

kontijiet, kif ukoll is-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll li jkunu implimentati biex 

jiġu żgurati l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi, u jfassal 

proċeduri tal-awditjar li jkunu xierqa skont iċ-ċirkustanzi. L-awditu jinvolvi wkoll 

l-evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-politiki kontabilistiċi, ir-raġonevolezza tal-

istimi kontabilistiċi, u l-preżentazzjoni kumplessiva tal-kontijiet. 

 b’dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-

affidabbiltà tal-kontijiet annwali u dwar il-legalità u r-regolarità tat-

tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-Qorti tmexxi l-awditu tagħha skont l-Istandards 

Internazzjonali tal-Awditjar u l-Kodiċijiet tal-Etika tal-IFAC u l-Istandards 

Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-INTOSAI. Dawn l-

istandards jeżiġu li l-Qorti tippjana u twettaq l-awditu biex tikseb aċċertament 

raġonevoli dwar jekk il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta jkunux ħielsa 

minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali u dwar jekk it-tranżazzjonijiet 

ta’ bażi jkunux legali u regolari. 

                                            
9 L-Artikolu 185(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 

(ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1). 
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11. Il-Qorti tqis li l-evidenza għall-awditjar miksuba hija suffiċjenti u xierqa biex 

tipprovdi bażi għad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tagħha.  

Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet 

12. Fl-opinjoni tal-Qorti, il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta jippreżentaw 

b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tagħha fil-31 ta’ 

Diċembru 2013 u r-riżultati tal-operazzjonijiet tagħha u l-flussi tal-flus tagħha 

għas-sena li ntemmet dakinhar, skont id-dispożizzjonijiet tar-regoli finanzjarji 

tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-

Kummissjoni. 

Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma 
bbażati l-kontijiet 

13. Fl-opinjoni tal-Qorti, it-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet 

annwali għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2013 huma legali u regolari fl-

aspetti materjali kollha. 

14. Il-kummenti li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjonijiet tal-Qorti. 

KUMMENTI DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA 

Implimentazzjoni tal-baġit 

15. Il-baġit finali 2013 adottat mill-Bord ta’ Tmexxija kien jinkludi 

approprjazzjonijiet ta’ impenn ta’ EUR 74,5 miljun u approprjazzjonijiet ta’ 

pagament ta’ EUR 59,7 miljun. Ir-rati ta’ utilizzazzjoni għal approprjazzjonijiet 

ta’ impenn u għal approprjazzjonijiet ta’ pagament kienu ta’ 98,9 % u 56,7 % 

rispettivament. Din tal-aħħar tirriżulta mill-posponiment tal-finanzjament ta’ tliet 

proġetti.  

Sejħiet għal proposti 

16. Fil-31 ta’ Diċembru 2013, il-programm tal-Impriża Konġunta FCH kien 

jikkonsisti minn 130 ftehim ta' għotjiet li rriżultaw minn 5 sejħiet annwali (2008-
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2012), b’21 ftehim ta' għotjiet oħra antiċipati mis-sejħa 2013-1 li attwalment qed 

tiġi nnegozjata u minn 5 sa 10 stmati mit-tnedija tas-sejħa 2013-2 finali. 

17. Is-sejħiet għal proposti organizzati fl-2008, l-2009, l-2010 l-2011 u l-2012 

irriżultaw fi ftehimiet ta' għotjiet li ammontaw għal total ta' EUR 365 miljun, li 

jirrappreżenta 81 % tal-kontribuzzjoni massima tal-UE ta' EUR 452,5 miljun 

għall-Impriża Konġunta għal attivitajiet ta' riċerka. Id-19 % li jifdal kienu allokati 

għas-sejħiet 2013-1 u 2013-2 (EUR 64,5 miljun u EUR 23 miljun 

rispettivament), biex b’hekk jiġi żgurat konsum sħiħ tal-kontribuzzjoni massima 

tal-UE.  

KWISTJONIJIET OĦRA  

Qafas legali 

18. Ir-Regolamenti Finanzjarju l-ġdid applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni 

ġie adottat fil-25 ta’ Ottubru 2012 u ħa effett fl-1 ta’ Jannar 201310

Uffiċċju tal-awditjar intern u s-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni 

. Madankollu 

r-regolament finanzjarju mudell għal korpi ta’ sħubija pubblika-privata msemmi 

fl- Artikolu 209 tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid ma daħalx fis-seħħ qabel it-

8 ta’ Frar 2014. Ir-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta ġew emendati fit-

30 ta' Ġunju 2014 biex jirriflettu dawn il-bidliet. 

19. Skont il-pjan ta’ awditjar strateġiku koordinat tal-IAS/IAC għall-Impriża 

Konġunta FCH għall-2011-2013, il-Kapaċità tal-Awditjar Intern (IAC) tal-Impriża 

Konġunta FCH wettqet awditu dwar “Ġestjoni tal-Għotjiet-negozjar, ikkuntrattar 

u prefinanzjament” matul l-2013 u wettqet servizzi oħra ta’ aċċertament u ta' 

                                            
10 Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 
(ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1). 
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konsulenza11

20. L-Impriża Konġunta FCH, flimkien mal-Impriżi Konġunti ARTEMIS, Clean 

Sky, Eniac u IMI, kienet is-suġġett ta’ Valutazzjoni tar-Riskju tal-IT imwettqa 

mis-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni (IAS) fir-rigward tal-infrastrutturi 

komuni tal-IT li jikkondividu

. Ir-Rapport Finali dwar “Ġestjoni tal-Għotjiet” innota l-ħtieġa li 

jitnaqqsu ż-“Żmien sal-Għotja” u ż-“Żmien biex Jingħalqu n-Negozjati” u l-ħtieġa 

li jiġu kkjarifikati xi aspetti tal-proċedura tal-Impriża Konġunta għall-“Kontrolli tal-

Vijabbiltà Finanzjarja”. 

12

Monitoraġġ u rappurtar tar-riżultati ta' riċerka tal-proġetti 

. 

21. Id-Deċiżjoni dwar is-Seba’ Programm Kwadru (FP7)13

22. Fl-2013 l-Impriża Konġunta FCH żiedet il-kapaċità proprja tagħha ta' 

monitoraġġ u rappurtar dwar ir-riżultati ta' riċerka tal-proġetti tagħha u ta' 

valutazzjoni tal-kisba tal-programm tagħha permezz tar-reklutaġġ ta’ uffiċjal 

għall-Ġestjoni tal-Għarfien u għall-Politika. Hija introduċiet ukoll għodda tal-IT, 

TEMONAS (TEchnology MONitoring and ASsessment (Teknoloġija Monitoraġġ 

u Valutazzjoni)), li għadha kemm ġiet żviluppata, għall-analiżi u s-sinteżi tar-

 tistabbilixxi sistema 

ta’ monitoraġġ u rappurtar relatata mal-protezzjoni, it-tixrid u t-trasferiment tar-

riżultati ta' riċerka.  

                                            
11 Eż.: valutazzjoni annwali tal-livell ta’ kontributi in natura, parir dwar il-proċess tar-

Rapport Annwali tal-Attività u parteċipazzjoni fil-kampanji ta’ komunikazzjoni tal-
Impriża Konġunta dwar kwistjonijiet ta’ kontroll finanzjarju u ta’ awditjar. 

12  Ir-Rapport Finali datat it-22 ta’ Novembru 2013 innota l-ħtieġa li l-politika ta’ sigurtà 
tal-IT tiġi formalizzata u li jiġu inklużi proċeduri/kontrolli dettaljati f'kuntratti futuri 
mal-provdituri ta' servizzi tal-IT. 

13 L-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni Nru 1982/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013) 
jiddikjara li l-Kummissjoni "għandha kontinwament u sistematikament timmonitorja 
l-implimentazzjoni tas-Seba' Programm Kwadru u l-programmi speċifiċi tiegħu u 
regolarment tirrapporta u xxerred ir-riżultati ta' dan il-monitoraġġ." 
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riżultati tal-proġetti mitmuma u rrappurtat fuq il-websajt tagħha l-ewwel riżultati 

pubbliċi ewlenin li rriżultaw mill-proġetti kkompletati. 

23. L-Impriża Konġunta FCH qegħda wkoll tistudja l-possibbiltà li tuża s-sistema 

tal-IT tal-Kummissjoni għall-finijiet ta' monitoraġġ imsemmija hawn fuq u li 

tiżviluppa r-rappurtar tagħha dwar ir-riżultati, f’konformità mal-kummenti inklużi 

f’Rapport ta’ Progress Annwali 2012 tal-Kummissjoni dwar l-attivitajiet tal-

Impriżi Konġunti14

Kunflitti ta' interess  

. 

24. L-Impriża Konġunta FCH stabbilixxiet miżuri speċifiċi għall-prevenzjoni ta' 

kunflitti ta’ interess fir-rigward tat-tliet partijiet interessati ewlenin tagħha: Il-

membri tal-Bord ta' Tmexxija, l-esperti u l-impjegati.  

25. Dawn qed jiġu dokumentati f’proċedura komprensiva bil-miktub li mistennija 

tiġi adottata fit-tieni nofs tal-2014. Din se tinkludi definizzjoni ċara ta’ x’għandu 

jitqies bħala kunflitt ta’ interess, database aġġornata b’mod regolari biex tinkludi 

l-informazzjoni kollha relatati ma' kunflitti ta’ interess interess u proċess biex 

dawn jiġu mmaniġġjati. 

It-Tieni Evalwazzjoni Interim mill-Kummissjoni15

26. It-tieni Evalwazzjoni Interim tal-Impriża Konġunta FCH mill-Kummissjoni 

twettqet minn Novembru 2012 sa Mejju 2013. Ir-rapport kien fih bosta 

rakkomandazzjonijiet lill-Impriża Konġunta FCH. Dawn kieu jinkludu l-

allokazzjoni ta’ aktar riżorsi għall-operazzjonijiet permezz tal-kondiviżjoni ta’ 

funzjonijiet amministrattivi ma’ Impriżi Konġunti oħra u/jew ir-ritorn tagħhom 

għas-servizzi tal-Kummissjoni, fokus aktar definit għall-istrateġija tar-riċerka 

 

                                            
14 Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Rapport ta’ 

Progress Annwali dwar l-attivitajiet tal-Impriżi Konġunti għall-Inizjattivi Teknoloġiċi 
Konġunti fl-2012 (SWD (2013) 539 final). 

15 It-Tieni Evalwazzjoni Interim tal-Impriża Konġunta FCH ta’ Lulju 2013. 
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għall-kontinwazzjoni tal-Impriża Konġunta FCH f’Orizzont 2020 f'konformità ma' 

tliet prinċipji ewlenin (allinjament mal-politiki tal-UE; oqsma fejn l-Ewropa 

għandha jew tista’ tikseb it-tmexxija; adattament għall-ħtiġijiet tas-settur li qed 

jinbidlu) u t-tisħiħ tal-kapaċità għall-bidla. 

 

 

 

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Milan Martin CVIKL, 

Membru tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tal-

21 ta' Ottubru 2014. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 President 



1 

AEI002451MT04-14PP-CH143-14APCFIN-RAS-FCH-TR.DOC 21.10.2014 

ANNESS 

L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu  
(Brussell) 

Kompetenzi u attivitajiet 
 

Oqsma ta’ 
kompetenza tal-Unjoni 
li jidderivaw mit-
Trattat 
(l-Artikoli 187 u 188 tat-
Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea) 
 

Id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 
2006 dwar is-Seba' Programm Kwadru tipprevedi kontribut tal-Unjoni għall-istabbiliment ta' 
sħubiji pubbliċi-privati fit-tul f'forma ta' Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti li jistgħu jkunu 
implimentati permezz ta’ Impriżi Komuni (Konġunti) skont it-tifsira tal-Artikolu 187 tat-TFUE.  

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 521/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi Impriża 
Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, kif emendat bir-Regolament (UE) Nru 
1183/2011 (ĠU L 302, 19.11.2011, p. 3).  

Kompetenzi tal-
Impriża Konġunta 
kif definiti fir-
Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 521/2008, 
emendat bir-
Regolament (UE) Nru 
1183/2011 
 

Objettivi 

L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għandha tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tas-Seba’ Programm Kwadru u, b’mod partikolari, it-temi speċifiċi tal-
programm "Kooperazzjoni" għal "Enerġija", "Nanoxjenzi, nanoteknoloġiji, materjali u 
teknoloġiji ġodda tal-produzzjoni", "Ambjent (inkluża l-bidla fil-klima)", u "Trasport (inkluża l-
aeronawtika)". 

B’mod partikolari, hi għandha:  

(a) timmira li tpoġġi l-Ewropa fuq quddiem nett tat-teknoloġiji dinjija dwar iċ-ċelloli tal-
fjuwil u l-idroġenu u tippermetti lit-teknoloġiji taċ-ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu 
jippenetraw fis-suq, biex b’hekk tippermetti lill-forzi tas-suq kummerċjali jmexxu ’l 
quddiem il-benefiċċji pubbliċi potenzjali sostanzjali; 

(b) tappoġġa r-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni (RTD) fl-Istati 
Membri u pajjiżi assoċjati mas-Seba’ Programm Kwadru (il-pajjiżi assoċjati) 
b’mod koordinat, biex tegħleb il-falliment fis-suq u tiffoka fuq l-iżvilupp ta’ 
applikazzjonijiet tas-suq u b’hekk tiffaċilita sforzi industrijali addizzjonali lejn 
utilizzazzjoni mgħaġġla tat-teknoloġiji taċ-ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu; 

(c) tappoġġa l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet RTD tal-JTI dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu, notevolment bil-ħruġ ta’ għotjiet wara sejħiet kompetittivi għal 
proposti; 

(d) timmira li tħeġġeġ aktar investiment pubbliku u privat fir-riċerka tat-teknoloġiji taċ-
ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu fl-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati. 

Governanza 
kif definita fir-
Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 521/2008, 
emendat bir-
Regolament (UE) Nru 
1183/2011 

Il-korpi tal-Impriża Konġunta FCH huma: 

1 – Il-Bord ta’ Tmexxija 

Il-Bord ta’ Tmexxija huwa l-korp prinċipali tal-Impriża Konġunta FCH għat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet.  

2 – Id-Direttur Eżekuttiv 

Id-Direttur Eżekuttiv huwa responsabbli għat-tmexxija ta’ kuljum tal-Impriża Konġunta u 
huwa r-rappreżentant legali tagħha. Huwa jwieġeb lill-Bord ta’ Tmexxija. 

3 – Il-Kumitat Xjentifiku 

Magħmul minn mhux aktar minn disa’ membri li jirreflettu rappreżentazzjoni bilanċjata ta’ 
esperti tal-aqwa livell dinji mill-kamp tal-akkademja, mill-industrija u mill-korpi regolatorji. Il-
kompiti tiegħu huma li: 

(a) jagħti l-parir tiegħu dwar il-prijoritajiet xjentifiċi għall-proposta ta’ pjanijiet ta’ 
implimentazzjoni annwali u pluriennali; 

(b) jagħti parir dwar il-kisbiet xjentifiċi deskritti fir-rapport annwali tal-attività; 

(c) jagħti l-parir tiegħu dwar il-kompożizzjoni tal-kumitati ta’ reviżjoni tal-esperti 
ugwali fil-qasam. 

Il-korpi konsultattivi esterni għall-Impriża Konġunta FCH huma: 

4 – Il-Grupp ta’ Rappreżentanti tal-Istati FCH 
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Dan huwa magħmul minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru u pajjiż assoċjat. Il-
kompiti l-aktar importanti tiegħu huma li jipprovdi opinjoni dwar il-progress tal-programmi fl-
Impriża Konġunta FCH, jimmonitorja l-konformità ma’ u r-rispett tal-miri u jikkoordina mal-
programmi nazzjonali biex jiġi evitat it-trikkib.   

5 – L-Assemblea Ġenerali tal-Partijiet Interessati 

L-SGA hija mezz importanti ta’ komunikazzjoni għall-attivitajiet tal-Impriża Konġunta FCH u 
hija miftuħa għall-partijiet interessati kollha pubbliċi u privati u għal gruppi internazzjonali ta’ 
interess fl-Istati Membri, f’pajjiżi assoċjati u f’pajjiżi terzi. Hija tiltaqa’ darba fis-sena. L-SGA 
tiġi infurmata bl-attivitajiet tal-Impriża Konġunta FCH u tiġi mistiedna tipprovdi kummenti. 

L-awdituri interni u esterni u l-awtorità ta’ kwittanza tal-Impriża Konġunta FCH huma: 

6 – Awditu intern 

- Il-Maniġer tal-Awditjar Intern tal-Impriża Konġunta FCH (jiġifieri l-kapaċità tal-awditjar 
intern – IAC); 

- Is-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni (IAS). 

7 – Awditu estern 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 

8 – Awtorità ta’ kwittanza 

Il-Parlament fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill. 

Riżorsi disponibbli 
għall-Impriża 
Konġunta fl-2013 
Kontijiet finali 2013 tal-
Impriża Konġunta FCH 

 

Baġit (approprjazzjonijiet ta’ impenn) 

EUR 82,5 miljun  

Persunal fil-31 ta' Diċembru 2013 

20 post għal persunal skont it-tabella tal-persunal 2013 (18-il Membru tal-persunal 
temporanju u 2 Membri tal-persunal kuntrattwali), li minnhom 17 kienu mtlew fi tmiem is-
sena 2013; dawn kienu assenjati għall-appoġġ ta' attivitajiet operazzjonali (12 FTE) u għal 
kompiti amministrattivi (5 FTE). 

Attivitajiet u servizzi 
pprovduti fl-2013 

Ara r-rapport annwali tal-attività tal-Impriża Konġunta FCH għall-2013 fuq  
http://www.fch-ju.eu/page/documents 

Sors: Informazzjoni mogħtija mill-Impriża Konġunta FCH. 

 



 
 
FCH - Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 
 

Fuel Cells Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) 
WA, TO-56, 1049 Brussels, office 04/21, tel: (32-2) 221 81 31, fax: (32-2) 221 81 26 
 

 
 
 

Ir-Risposti tal-Impriża Konġunta 
 
 
Tweġiba għall-punt 19 
 
 
L-Impriża Konġunta FCH żviluppat pjan ta’ azzjoni biex tindirizza r-rakkomandazzjonijiet 

tal-awditu tal-IAC dwar ‘Ġestjoni tal-Għotjiet-negozjar, ikkuntrattar u prefinanzjament’. Parti 

mill-azzjonijiet ġew implimentati u l-oħrajn għadhom taħt reviżjoni fil-kuntest ta’ 

aġġornament tal-pjan ta’ azzjoni biex jitqies l-impatt tal-ambjent legali ġdid u b’mod 

partikolari r-regoli ġodda taħt H2020. 

Tweġiba għall-punt 20 
 
 
L-Impriża Konġunta FCH żviluppat pjan ta’ azzjoni biex tindirizza r-rakkomandazzjonijiet 

tal-Valutazzjoni tar-Riskju tal-IT tal-IAS u se timplimenta dawn l-azzjonijiet sal-aħħar tas-

sena 2014. 

Tweġiba għall-punt 26 
 
 
Abbozz ta’ pjan ta’ azzjoni qed jiġi rivedut minn grupp ta' ħidma mwaqqaf mill-Bord ta’ 

Tmexxija u jinkludi r-rappreżentanti tal-membri (KE, NEW-IG, N.ERGHY), tal-SRG (Grupp 

tar-Rappreżentanti tal-Istati) (SRG) u tal-Uffiċċju tal-Programm. Ladarba jkun rivedut, jiġi 

ppreżentat fil-laqgħa li jmiss tal-Bord ta’ Tmexxija tal-FCH. 
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