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L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija huwa mxekkel 
minn "qafas kumpless u problemi ta' ġestjoni", jgħidu l-awdituri 
tal-UE. 

Skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT), li 
twaqqaf biex ilaqqa' flimkien id-dinjiet tal-edukazzjoni, tax-xjenza u tan-negozju, għandu qafas operazzjonali 
kumpless u problemi ta' ġestjoni li jimpedixxu l-effettività tiegħu. 

B'baġit ta' EUR 2.7 biljun matul il-perjodu 2008-2020, l-EIT għandu l-għan li jlaqqa' flimkien sħab kreattivi u 
innovattivi mid-dinja tal-akkademiċi, mir-riċerka u min-negozju. Minflok ma jiffinanzja proġetti direttament, 
huwa jipprovdi għotjiet lil sħubiji awtonomi msejħa Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI). It-tliet KKI 
li ġew imnedija fl-2010, jinkludu aktar minn 500 sieħeb minn diversi dixxiplini, pajjiżi u setturi. 

L-awdituri eżaminaw jekk l-EIT kienx għodda effettiva għat-trawwim tal-innovazzjoni fl-UE. Filwaqt li r-raġunijiet 
prinċipali għat-twaqqif tal-Istitut kellhom pedament sod, huma kkonkludew li je ħtieġ li jsiru għadd ta' bidliet 
importanti. 

"Jekk l-EIT irid isir istitut verament innovattiv, kif kien oriġinarjament ikkonċepit li jkun, ikun jeħtieġ li jsiru 
aġġustamenti leġiżlattivi u operazzjonali sinifikanti sabiex il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-UE jitrawwem aktar", 
qal Alex Brenninkmeijer, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. 

L-awdituri identifikaw bosta dgħufijiet f'kunċetti u proċessi ewlenin tal-EIT. 

• Il-mudell ta' finanzjament jinkludi attivitajiet tal-KKI li mhumiex iffinanzjati mill-EIT. Dan huwa kkumplikat 
bla bżonn u ma jġib l-ebda, jew ftit li xejn, valur miżjud. 

• L-arranġamenti prattiċi bejn l-EIT u l-KKI mhumiex adatti tajjeb biżżejjed għall-innovazzjoni, b'mod 
partikolari l-mod kif jitħallsu l-għotjiet. 

• Is-sostenibbiltà finanzjarja tal-KKI hija dubjuża. In-negozji mhumiex involuti biżżejjed u l-introjtu ddikjarat 
tal-KKI, li mhuwiex ġej mill-EIT, ma kienx sostanzjali. 

• L-indikaturi tal-prestazzjoni u l-monitoraġġ u r-rappurtar ma jipprovdux stampa informattiva tar-riżultati 
u l-impatti. 
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Seba' snin wara li nbeda, l-EIT għadu mhuwiex kompletament indipendenti, operazzjonalment, mill-Kummissjoni 
Ewropea. Dan xekkel it-teħid ta' deċiżjonijiet tiegħu, jgħidu l-awdituri. Dawran għoli fil-persunal, inkluż fil-livell 
tal-maniġment superjuri llimita l-iżvilupp ta' strateġiji u l-effiċjenza tal-EIT. L-EIT mhuwiex istitut immotivat mill-
impatt kif kien previst li jkun. Il-prestazzjoni tal-KKI ma titteħidx inkunsiderazzjoni biżżejjed meta l-pagament 
finali tal-għotja jiġi pproċessat. Qabel l-2015, l-EIT rarament irrifjuta spejjeż abbażi ta' nuqqas ta' prestazzjoni. 

Fid-dawl tas-sejbiet tagħhom, l-awdituri jirrakomandaw li l-Kummissjoni għandha tipproponi leġiżlazzjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex temenda l-mudell ta' finanzjament tal-EIT. Hija għandha tipproponi li 
jitneħħew ċerti kundizzjonijiet ta' finanzjament, u li jittieħdu passi biex jittaffa l-piż tar-rappurtar operazzjonali u 
finanzjarju tas-sħab tal-KKI. Huma jirrakkomandaw ukoll li l-EIT innifsu għandu: 

• jestendi l-ftehim ta' għotja tiegħu biex dan ikun ikopri aktar minn sena kalendarja waħda, u jiżgura li l-
ftehimiet ta' għotja jiġu konklużi qabel ma tibda l-attività; 

• jiffoka għal darb'oħra fuq it-twassil tal-impatt billi jfittex awtonomija akbar u billi juża l-flessibbiltà fil-
leġiżlazzjoni dwar Orizzont 2020, jadotta regoli speċifiċi mfassla apposta għall-ħtiġijiet tas-sħab tal-KKI u 
jsolvi l-problemi tiegħu dwar il-livelli ta' persunal biex b'hekk ikun jista' jimmonitorja kontinwament il-
prestazzjoni tal-KKI; u 

• jiżviluppa analiżi bbażata fuq l-impatt u jissimplifika l-monitoraġġ u r-rappurtar tiegħu. 

 

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" huwa disponibbli bi 
23 lingwa tal-UE. 

 


