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Il-Lussemburgu, il-15 ta’ Novembru 2022

L-awdituri jiċċertifikaw il-qagħda tajba tas-sħubiji pubbliċi-privati
tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) iċċertifikat il-kontijiet tal-Impriżi Konġunti (JUs) kollha tal-UE
għall-2021, u kkonfermat ir-riżultati pożittivi li ġew irrappurtati fis-snin preċedenti. Il-programm
ta’ finanzjament il-ġdid għar-riċerka u l-innovazzjoni, Orizzont Ewropa, jistabbilixxi miri
ambizzjużi għall-perjodu baġitarju 2021-2027, u l-awdituri jappellaw għal azzjoni biex il-miri ta’
kontribuzzjoni ta’ Orizzont 2020 finalment jintlaħqu, biex jiġu indirizzati dgħufijiet pendenti
fil-kontrolli interni, u biex isiru preparamenti għal sfidi ġodda, bħall-ippjanar u l-ġestjoni
tar-riżorsi umani.
L-Impriżi Konġunti huma sħubiji bejn il-Kummissjoni u l-industrija, u f’xi każijiet organizzazzjonijiet
tar-riċerka, organizzazzjonijiet intergovernattivi jew Stati parteċipanti. Il-JUs huma ffinanzjati minn
fondi fi flus kontanti tal-programmi għar-riċerka u l-innovazzjoni tal-UE (Orizzont 2020,
Orizzont Ewropa u Ewropa Diġitali), kif ukoll permezz ta’ kontribuzzjonijiet in natura u
kontribuzzjonijiet finanzjarji oħra mis-sħab l-oħra.
“Dawn is-sħubiji pubbliċi-privati Ewropej irawmu t-trasformazzjoni ta’ għarfien xjentifiku
f’innovazzjonijiet rivoluzzjonarji kummerċjabbli, u jistgħu jirrispondu għal ħtiġijiet li attwalment
l-industrija mhijiex taqdi b’mod suffiċjenti,” qalet Ildikó Gáll-Pelcz, il-Membru tal-Qorti Ewropea
tal-Awdituri responsabbli mill-awditu. “Din hija r-raġuni għalfejn iridu jippreparaw sew għall-isfidi
li ġejjin.”
Fl-2021, il-Kunsill tal-UE adotta regolamenti ġodda li jistabbilixxu 11-il JU biex jimplimentaw
azzjonijiet taħt il-programmi Orizzont Ewropa u Ewropa Diġitali, li huma l-programmi pluriennali
ta’ riċerka u innovazzjoni għall-perjodu finanzjarju 2021-2027. Dawn il-JUs jimplimentaw l-aġendi
speċifiċi tagħhom ta’ riċerka u innovazzjoni fl-oqsma tat-trasport, l-enerġija, is-saħħa, l-industriji
b’bażi bijoloġika, it-teknoloġiji diġitali ewlenin, is-supercomputing u s-sistemi intelliġenti
tan-networks. Tmienja minnhom diġà kienu qed joperaw taħt il-programm preċedenti
(Orizzont 2020), u se jkomplu taħt il-programmi l-ġodda bħala entitajiet legali ġodda, b’ismijiet
ġodda u mandati akbar jew kemxejn mibdula. Minbarra l-JUs li diġà qed operaw, ġew stabbiliti
tlieta oħra ġodda: l-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti, l-Impriża Konġunta Saħħa
Globali u ċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza fil-qasam taċ-Ċibersigurtà. Il-QEA se tawditja lil dawn

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport annwali dwar l-Impriżi Konġunti tal-UE maħruġ
mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

MT
it-tliet JUs ġodda għall-ewwel darba wara li jkunu kisbu l-awtonomija finanzjarja tagħhom, li hija
mistennija fl-2023.
Għall-perjodu finanzjarju 2021-2027, il-finanzjament tal-UE għall-JUs ta’ EUR 15.1-il biljun huwa
mistenni li jingrana kontribuzzjonijiet addizzjonali ta’ EUR 19.1-il biljun mingħand is-sħab
(l-industrija, Stati parteċipanti jew organizzazzjonijiet internazzjonali) biex jikseb proġetti ta’
riċerka u innovazzjoni għall-valur ta’ madwar EUR 34.2 biljun.
Il-Fuzjoni għall-Enerġija (F4E), l-Impriża Konġunta taħt il-Euratom għall-implimentazzjoni tal-parti
Ewropea tal-proġett ta’ fużjoni nukleari ITER fi Franza, fl-2021 ivvalutat li l-ispejjeż totali
għall-ikkompletar tal-obbligi ta’ konsenja tagħha kienu jiswew EUR 18.3-il biljun. Madankollu,
l-awdituri jenfasizzaw ir-riskji rigward id-dati ta’ skadenza u l-ispejjeż li jenħtieġ li jiġu meqjusa
fil-linja bażi l-ġdida tal-ITER għall-2023. Billi r-Russja hija membru tal-organizzazzjoni
internazzjonali ITER, bl-obbligi li tipprovdi kontribuzzjonijiet annwali u li twassal diversi
komponenti, is-sanzjonijiet attwali fuq ir-Russja jista’ jippreżentaw ukoll riskji addizzjonali f’termini
ta’ spejjeż akbar jew aktar dewmien.
L-awdituri josservaw li, fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, il-JUs ħadu azzjoni korrettiva biex jagħtu
segwitu għall-osservazzjonijiet tagħhom mis-snin preċedenti. Madankollu, huma osservaw diversi
kwistjonijiet li għad iridu jitjiebu: pereżempju, ir-riżultati tal-awditjar għall-pagamenti ta’ għotja
indikaw li l-ispejjeż għall-persunal għadhom is-sors prinċipali ta’ żball minħabba l-kumplessità
tal-proċess ta’ kalkolu. Fir-rigward tar-rata ta’ implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-JUs, l-awdituri
josservaw li filwaqt li l-aġenda tagħhom għar-riċerka u l-innovazzjoni taħt Orizzont 2020 hija
totalment impenjata, għadd sinifikanti ta’ proġetti se jiġu finalizzati biss taħt il-perjodu
finanzjarju 2021-2027. Din l-implimentazzjoni parallela ta’ diversi programmi tista’ żżid il-pressjoni
tax-xogħol fuq il-persunal tal-JU. B’mod ġenerali, l-awdituri jwissu kontra sfidi fil-qasam tar-riżorsi
umani li, finalment, jistgħu jaffettwaw b’mod negattiv il-prestazzjoni kumplessiva tal-JUs u
saħansitra jistgħu jipperikolaw l-issodisfar tal-kompiti tagħhom.

Informazzjoni ġenerali
L-“Awditu dwar l-Impriżi Konġunti tal-UE għall-2021”, flimkien mad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni
u l-osservazzjonijiet għal kull JU, huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA.
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