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L-Awdituri
jiskrutinizzaw
lazzjoni li ttieħdet mill-UE biex jiġi
indirizzat
id-distakk
flinnovazzjoni
Il-kapaċità tal-atturi privati u pubbliċi li jadottaw u jiżviluppaw teknoloġiji mill-aktar avvanzati
tvarja b’mod konsiderevoli fost l-Istati Membri tal-UE. Biex tindirizza dan id-distakk flinnovazzjoni, l-UE ffukat dejjem aktar fuq l-iżgurar ta’ parteċipazzjoni usa’ fil-programmi ta’
finanzjament tagħha għar-riċerka u l-innovazzjoni, billi introduċiet miżuri speċifiċi biex jiġi
sfruttat il-potenzjal ta’ pajjiżi b’livell baxx ta’ innovazzjoni u ppromwoviet sinerġiji mal-Fondi
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE). Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) qed twettaq
awditu biex tivvaluta l-azzjoni li ttieħdet mill-Kummissjoni Ewropea biex jinkiseb dan l-objettiv
ta’ “twessigħ” ta’ Orizzont 2020.
Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma parti ewlenija tal-produttività u l-kompetittività ekonomika.
F’dawn l-aħħar għexieren ta’ snin, madwar żewġ terzi tat-tkabbir ekonomiku tal-Ewropa kien
xprunat mill-innovazzjoni teknoloġika, u terz tal-impjiegi Ewropej kollha issa jinsabu f’industriji
bbażati fuq l-għarfien. Wieħed mill-għanijiet politiċi tal-UE huwa li l-attivitajiet ta’ riċerka u
innovazzjoni jinfirxu b’mod ugwali fl-Istati Membri kollha tagħha.

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-previżjoni ta’ awditu maħruġa mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Il-previżjoni sħiħa hija disponibbli bl-Ingliż fuq eca.europa.eu.
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Orizzont 2020 huwa t-tmien programm qafas tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni. Huwa jaħdem
billi jikkofinanzja proġetti kollaborattivi ta’ riċerka u innovazzjoni mill-aktar avvanzati fl-Istati
Membri u fil-pajjiżi sħab, u huwa l-istrument prinċipali ta’ finanzjament għall-Istrateġija
Ewropa 2020 u għall-objettivi taż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER), inizjattiva mnedija fl-2000 li
għandha l-għan li toħloq suq uniku u mingħajr fruntieri għar-riċerka, l-innovazzjoni u t-teknoloġija
madwar l-UE. Mill-2013 ’il hawn, Orizzont 2020 iffoka dejjem aktar fuq it-tixrid tal-eċċellenza u fuq
it-“twessigħ” tal-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi b’livell baxx ta’ innovazzjoni billi jipprovdilhom appoġġ
addizzjonali għat-tfassil tal-politika, il-bini tal-kapaċitajiet u l-ħolqien ta’ rabtiet bejn listituzzjonijiet ta’ riċerka ewlenin u r-reġjuni bi prestazzjoni baxxa. Biex jiġu ffinanzjati dawn ilmiżuri, il-FSIE, li l-iskop tagħhom huwa li jsaħħu l-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-UE, intużaw
flimkien mal-finanzjament ta’ Orizzont 2020.
“Hemm distakk persistenti fost l-atturi privati u pubbliċi fi Stati Membri differenti f’termini talprestazzjoni tar-riċerka tagħhom u tal-kapaċità tagħhom li jinnovaw. Dan id-distakk bejn ilmexxejja tal-innovazzjoni u l-pajjiżi bi prestazzjoni baxxa jipprevieni lill-UE milli tisfrutta bis-sħiħ ilpotenzjal tagħha u jhedded it-tkabbir ekonomiku, il-prosperità u l-istabbiltà soċjali tagħha,” qalet
Ivana Maletić, il-membru tal-QEA responsabbli għall-awditu. “Dan l-awditu għandu l-għan li
jivvaluta jekk l-azzjonijiet li ttieħdu mill-Kummissjoni – pereżempju taħt Orizzont 2020 u permezz
tal-promozzjoni ta’ sinerġiji mal-FSIE – kinux għenu biex jitnaqqas id-distakk fir-riċerka u linnovazzjoni fl-UE.”
Il-baġit ta’ Orizzont 2020 għall-perjodu 2014-2020 kien ta’ EUR 76.4 biljun, inkluż madwar
EUR 1 000 000 000 għall-miżuri ta’ “twessigħ”. Is-sehem tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-baġit talFSIE għall-perjodu 2014-2020 kien ta’ EUR 43 biljun. L-awdituri se jkunu qed janalizzaw ir-riżultati
tal-miżuri li ġew stabbiliti mill-2014 ’il hawn – inkluż il-fokus fuq is-sinerġiji mal-FSIE – kif ukoll ilbidliet proposti għall-qafas finanzjarju pluriennali l-ġdid (2021-2027).
Informazzjoni ġenerali
Evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 2020 ikkonkludiet li l-progress fir-rigward tal-objettiv ta’
“twessigħ” kien kajman u irregolari, u f’xi Stati Membri li ssieħbu fl-UE reċentement u f’xi setturi
tal-programm ftit li xejn kien hemm bidla notevoli. Dan qajjem tħassib dwar il-Parlament Ewropew
u l-Kunsill. Għalhekk, il-proposta għall-programm qafas il-ġdid għar-riċerka u l-innovazzjoni għallperjodu 2021-2027, “Orizzont Ewropa”, tqiegħed saħansitra enfasi akbar kemm fuq il-miżuri ta’
“twessigħ” kif ukoll fuq is-sinerġiji. L-aħħar “Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni” (RDK), li
jistabbilixxi regoli għall-FSIE u għal fondi oħra, jenfasizza wkoll il-ħtieġa li l-Istati Membri u lKummissjoni jtejbu l-koordinazzjoni u jiżviluppaw sinerġiji mal-qafas tar-riċerka u l-innovazzjoni.
Dan l-awditu dwar l-azzjoni li ttieħdet mill-UE fil-konfront tad-distakk fl-innovazzjoni huwa skedat
biex jiġi kkompletat sa tmiem l-2021. Il-previżjonijiet ta’ awditi huma bbażati fuq xogħol ta’ tħejjija
li jsir qabel ma jinbeda awditu u ma għandhomx jitqiesu bħala osservazzjonijiet, konklużjonijiet jew
rakkomandazzjonijiet tal-awditjar. Il-previżjoni ta’ awditu sħiħa hija disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit
web tal-QEA (www.eca.europa.eu).
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