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Jeħtieġ li l-finanzjament għar-riċerka jiġi ssimplifikat 
aktar, jgħidu l-Awdituri tal-UE 
Skont Dokument Informattiv u Analitiku ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, għad 
hemm il-ħtieġa ta’ simplifikazzjoni tal-finanzjament mill-UE għar-riċerka għal wara l-2020. Id-
dokument tħejja għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill bħala input għad-diskussjonijiet 
tagħhom dwar is-suċċessur għal Orizzont 2020, il-programm tal-UE għar-riċerka u l-
innovazzjoni.  

L-awdituri jiffukaw fuq is-simplifikazzjoni. Huma kienu indikaw qabel li qafas legali kumpless 
iżżejjed jista’ jxekkel l-implimentazzjoni effiċjenti tal-programmi ta’ riċerka. Għal Orizzont 2020, 
huma jiddistingwu żewġ modi ta’ kif tista’ titneħħa l-kumplessità bla bżonn: jinkitbu mill-ġdid ir-
regoli legali bażiċi u/jew tinħoloq interfaċċa iktar sempliċi li tkun adattata għaċ-ċirkostanzi reali 
tar-riċerkaturi. 

Iżda, skont l-awdituri, is-simplifikazzjoni hija kkumplikata. Huma jiddeskrivu xi wħud mid-dilemmi 
li jaffettwaw l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea u jorbtuhom mat-tfassil tal-qafas regolatorju għar-
riċerka, mal-mudell ta’ finanzjament u mal-iskema ta’ parteċipazzjoni. 

“Orizzont 2020 huwa kumpless minħabba l-firxa ta’ regolamenti, regoli, linji gwida, proċeduri u 
proċessi għall-implimentazzjoni u l-għadd kbir ta’ strumenti ta’ finanzjament li għandu”, qal 
Alex Brenninkmeijer, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għad-Dokument 
Informattiv u Analitiku, “u l-kumplessità bla bżonn iġġib ir-riskji.”  

Organizzazzjonijiet u individwi differenti fil-livell tal-UE u fil-livell nazzjonali jistgħu wkoll 
jinterpretaw ir-regoli b’mod differenti, u xi riċerkaturi huma mħassba dwar in-nuqqas ta’ 
inċertezza legali. 

L-awdituri jgħidu li, b’paragun mal-programmi ta’ riċerka ta’ qabel, il-prattikanti fil-fatt iqisu li 
Orizzont 2020 huwa l-aħjar programm tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni sa issa, u li saru sforzi 
konsiderevoli għas-simplifikazzjoni.  
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Madankollu, il-fehim tar-regolamenti ta’ bażi għadu diffiċli, speċjalment għall-SMEs, l-
implimentazzjoni ta’ opzjonijiet ta’ finanzjament iktar sempliċi tibqa’ diffiċli għall-benefiċjarji, u l-
kontroll tagħhom jibqa’ diffiċli għall-awdituri. 

Id-dokument informattiv u analitiku jenfasizza għadd ta’ oqsma li jenħtieġ li jitqiesu biex id-
diskussjoni attwali tiġi ffukata aħjar fuq l-infiq fuq ir-riċerka: 

• għoti ta’ perjodu ta’ żmien raġonevoli bejn l-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-atti legali;  

• valutazzjoni tal-possibbiltà li jsir użu ulterjuri minn opzjonijiet ta’ spejjeż simplifikati, bħal 
somom f’daqqa u premjijiet; 

• spjegazzjoni tal-użu ta’ linji gwida bħala regoli mhux vinkolanti;  

• aċċettazzjoni tal-prattiki kontabilistiċi tal-benefiċjarji;  

• rikonoxximent, fi programmi oħra, ta’ proposti għall-proġetti tajbin ippreżentati taħt 
Orizzont 2020, permezz ta’ approċċ ta’ punt ta’ waqfa waħda. 

 

Noti lill-Edituri 

Permezz ta’ Orizzont 2020, kważi EUR 80 biljun ta’ finanzjament saru disponibbli fuq seba’ snin 
(2014-2020). Huwa wieħed mill-ikbar programmi pubbliċi ta’ finanzjament għar-riċerka u l-
iżvilupp fid-dinja u jirrappreżenta madwar 8 % tal-baġit tal-UE. Il-parteċipanti jinkludu 
universitajiet, istituzzjonijiet ta’ riċerka, SMEs, kumpaniji kbar u korpi pubbliċi. Sa issa, ġew 
ippreżentati iktar minn 130,000 applikazzjoni u kważi 20,000 proġett irċevew finanzjament. 

Dan id-dokument informattiv u analitiku mhuwiex rapport tal-awditjar. Il-Qorti Ewropea tal-
Awdituri qed twettaq awditu tal-prestazzjoni dwar is-simplifikazzjoni f’Orizzont 2020, skedat 
għall-pubblikazzjoni lejn tmiem l-2018, li se jipprovdi valutazzjoni tal-awditjar dwar l-effettività 
tal-miżuri ta’ simplifikazzjoni meħuda mill-Kummissjoni. 

 

Id-dokument informattiv u analitiku tal-QEA dwar il-kontribut għas-simplifikazzjoni tal-programm 
ta’ riċerka tal-UE wara Orizzont 2020 jinsab bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu).  

 


