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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-22 ta’ Jannar 2020 

L-Istrument għall-SMEs qed jappoġġa l-
innovazzjoni b'mod effettiv, jgħidu l-
Awdituri tal-UE  

Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-istrument għall-SMEs jipprovdi 
appoġġ effettiv fl-iżvilupp ta’ proġetti ta’ innovazzjoni. Ġew iffinanzjati aktar minn 
5 000 proġett, u l-marka tal-UE għenet lill-SMEs biex jattiraw investiment addizzjonali. 
Madankollu, l-awdituri jidentifikaw ukoll oqsma ta’ titjib bil-ħsieb li fl-2021 jitwaqqaf Kunsill 
Ewropew tal-Innovazzjoni. 

Il-Kummissjoni Ewropea niedet l-Istrument għall-SMEs fl-2014 biex jappoġġa l-innovazzjoni 
f’intrapriżi żgħar u medji u f’negozji ġodda. B’baġit ġenerali ta’ EUR 3 biljun għall-perjodu 2014-
2020, l-għan tiegħu huwa li jimla l-lakuna fl-iffinanzjar għall-innovazzjoni u jżid il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-riċerka fis-settur privat. Biex jivvalutaw jekk l-Istrument 
għall-SMEs tassew jappoġġax l-innovazzjoni mill-SMEs, l-awdituri ffukaw fuq it-tfassil, il-ġestjoni u 
l-outputs tiegħu.  

L-awdituri jgħidu li huwa ċar li l-istrument joffri appoġġ utli u effettiv għal SMEs u għal negozji 
ġodda. Minbarra dan, huwa jipprovdi marka tal-UE li tagħti viżibbiltà lill-proġetti u jgħinhom 
jattiraw investiment addizzjonali. Minkejja li nbeda tard, huwa jipprovdi wkoll aċċess għal servizzi 
ta’ aċċellerazzjoni tan-negozju, għalkemm l-adozzjoni tagħhom kienet f’livell baxx. Barra minn 
hekk, l-awdituri josservaw li dawn is-servizzi mhumiex imfassla apposta b’mod suffiċjenti għall-
ħtiġijiet tal-benefiċjarji.  

“L-appoġġ tal-innovazzjoni rivoluzzjonarja li ssir mill-SMEs huwa essenzjali għall-kompetittività u 
l-impjiegi tal-UE, u l-istrument għall-SMEs irnexxielu jattira ħafna kumpaniji innovattivi”, qal Alex 
Brenninkmeijer, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Ir-
rakkomandazzjonijiet tagħna għandhom il-għan li jiżguraw li l-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni 
jkun jista’ jibni fuq is-suċċess tal-istrument attwali, filwaqt li jkompli jtejjeb it-tfassil u l-għażla tal-
proġetti, kif ukoll joħloq sinerġiji ma’ strumenti finanzjarji oħra.” 
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L-awdituri sabu li d-definizzjoni wiesgħa tal-objettivi inizjali tal-istrument, flimkien ma’ bidliet 
frekwenti, kienet ħolqot konfużjoni għall-parteċipanti ewlenin u l-applikanti. Probabbilment, xi 
benefiċjarji tal-Istrument għall-SMEs kienu jkunu jistgħu jsibu finanzjament alternattiv fis-suq.  

Il-parteċipazzjoni tal-SMEs fl-istrument tvarja bil-kbir fost il-pajjiżi. Dan huwa parzjalment dovut 
għal fatturi barra mill-kontroll tal-Kummissjoni, iżda wkoll minħabba limitazzjonijiet fl-attivitajiet 
ta’ kummerċjalizzazzjoni u ta’ komunikazzjoni li jsiru mill-Kummissjoni u minħabba d-diversi livelli 
ta’ appoġġ mill-punti ta’ kuntatt nazzjonali. 

L-awdituri jirrappurtaw li, maż-żmien, kien hemm titjib fil-proċeduri ta’ evalwazzjoni li jintużaw 
mill-Kummissjoni għall-għażla tal-proġetti. B’mod partikolari, huma jiġbdu l-attenzjoni għall-bidla 
pożittiva li ġiet introdotta fl-2018 permezz tal-preżentazzjoni ta’ proġetti lil ġurija. Din għenet biex 
jiġu identifikati l-aħjar proposti permezz ta’ mitigazzjoni tad-dgħufijiet li kienu inerenti fl-
evalwazzjoni mwettqa mill-bogħod. Minkejja dan, il-proċess ta’ evalwazzjoni jiffaċċja l-isfida 
doppja ta’ riżorsi limitati u għadd kbir ta’ sottomissjonijiet mill-ġdid ta’ proposti rifjutati.  

Sa mill-bidu tiegħu, wieħed mill-għanijiet tal-Istrument għall-SMEs kien li jinħolqu rabtiet ma’ 
strumenti finanzjarji sostnuti mill-UE li jipprovdu forom differenti ta’ appoġġ finanzjarju 
rimborżabbli. Madankollu, il-Kummissjoni ftit li xejn ħadet azzjoni biex toħloq rabtiet bħal dawn 
u, skont l-osservazzjoni tal-awdituri, għandha biss għarfien approfondit limitat dwar il-ħtiġijiet 
finanzjarji reali tal-SMEs. Minbarra dan, l-informazzjoni disponibbli dwar l-istrumenti finanzjarji 
tibqa’ frammentata wisq u, fil-biċċa l-kbira, il-benefiċjarji mhumiex sensibilizzati rigward l-
istrumenti finanzjarji sostnuti mill-UE.  

Is-suċċessur tal-Istrument għall-SMEs se jkun parti mill-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni taħt 
Orizzont Ewropa, il-programm ġdid ta’ riċerka u innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-awdituri jagħmlu 
għadd ta’ rakkomandazzjonijiet, b’mod partikolari: 

• preservazzjoni ta’ aspetti partikolari tat-tfassil tiegħu; 
• immirar lejn il-benefiċjarji t-tajbin, filwaqt li tiġi estiża l-firxa ġeografika; 
• titjib tal-għażla tal-proġetti; 
• titjib tas-servizzi ta’ aċċellerazzjoni tan-negozju; u 
• ħolqien ta’ sinerġiji ma’ strumenti finanzjarji oħra. 

 
 

Noti lill-Edituri  
L-Istrument għall-SMES huwa parti mill-programm qafas għar-riċerka Orizzont 2020. Huwa 
disponibbli lil SMEs fl-Istati Membri tal-UE u f’16-il pajjiż assoċjat. Jipprovdi għotjiet biex jappoġġa 
lill-SMEs fl-iżvilupp ta’ studju tal-fattibbiltà (il-Fażi 1) u fit-twettiq ta’ riċerka u żvilupp (R&Ż) u 
ttestjar tas-suq (il-Fażi 2), kif ukoll jipprovdi kkowċjar, mentoraġġ jew servizzi oħra ta’ 
aċċellerazzjoni tan-negozju (il-Fażi 3). Għalkemm il-fażijiet differenti jiġu nnumerati, l-Istrument 
għall-SMEs mhuwiex sekwenzjali. 
Fl-2018, l-Istrument għall-SMEs sar parti mill-“pilota tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni”. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2020 “It-tħaddim tal-Istrument għall-SMEs: programm effettiv u 
innovattiv li qed jiffaċċja xi sfidi” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 
23 lingwa tal-UE. 
Reċentement, il-QEA ppubblikat sejbiet addizzjonali dwar l-appoġġ finanzjarju mogħti mill-UE għal 
SMEs innovattivi f’rapporti oħra, bħar-rapporti speċjali tagħha dwar il-Faċilità ta’ Garanzija għall-
SMEs u dwar il-kapital ta’ riskju.  

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=44174
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=44174
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=51616
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Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil 
partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-
rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. 
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T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502  
 

 

mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

