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Il-Lussemburgu, il-21 ta’ Novembru 2022

Koordinazzjoni insuffiċjenti tillimita l-impatt talfinanzjament tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), is-sinerġiji bejn
Orizzont 2020, li huwa l-programm ta’ riċerka tal-UE li jiswa bosta biljuni, u l-Fondi Strutturali u
ta’ Investiment Ewropej (FSIE) mhumiex qed jiġu sfruttati bis-sħiħ. Diversi elementi importanti
meħtieġa biex jinħolqu dawn is-sinerġiji kienu għadhom mhux fis-seħħ fil-perjodu 2014-2020.
Il-Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet li jimmaniġġjaw il-fondi fil-pajjiżi tal-UE ma
jikkooperawx sew, u l-awtoritajiet ta’ ġestjoni tal-fondi fl-Istati Membri spiss jaħdmu fi
strutturi kompartimentalizzati u separati li jipprevenuhom milli jużaw il-fondi b’mod
komplementari. Dan jillimita l-implimentazzjoni u l-impatt tal-investimenti relatati mar-riċerka
u l-innovazzjoni (R&I), u jxekkel l-isforzi biex jingħalaq id-distakk fir-R&I fl-Ewropa.
Bejn l-2014 u l-2020, l-UE ddedikat 12 % tal-baġit tagħha għar-R&I, li huwa aktar minn qatt qabel.
Minn dan, EUR 76.4 biljun ġew minn Orizzont 2020, u kważi EUR 41 biljun mill-FSIE. L-awdituri
vverifikaw jekk il-Kummissjoni u l-awtoritajiet ta’ ġestjoni fil-pajjiżi tal-UE kinux ħadu l-passi
meħtieġa biex joħolqu sinerġiji bejn il-fondi sabiex jiżguraw li dawn kienu qed jipproduċu effett
akbar mill-interventi individwali.
“Fi żmien meta ċ-ċittadini jiddependu fuq ir-riċerkaturi u l-innovaturi tagħna f’tant oqsma
essenzjali – mill-iżvilupp tal-vaċċini sat-tranżizzjoni tal-enerġija, it-tranżizzjoni ekoloġika u
t-tranżizzjoni diġitali – aħna rridu nimmassimizzaw l-impatt tal-finanzjament għar-R&I,” qalet
Ivana Maletić, il-Membru tal-QEA li mexxiet l-awditu. “Mal-ewwel daqqa t’għajn, Orizzont 2020 u
l-FSIE għandhom mnejn jidhru li huma żewġ dinjiet differenti bi ftit li xejn inkomuni bejniethom.
Iżda jistgħu jiksbu impatt akbar billi jaħdmu b’mod komplementari ma’ xulxin. Biex dan iseħħ,
jeħtieġ li jkun hemm kooperazzjoni mill-bidu nett, kemm fit-tfassil kif ukoll fl-implimentazzjoni talprogramm.”
L-awdituri sabu li għadd ta’ fatturi li kienu strumentali għall-ħolqien ta’ sinerġiji bejn il-fondi kienu
għadhom ma ġewx stabbiliti fil-perjodu 2014-2020. L-ewwel nett, ir-regoli tal-fondi ma kinux
allinjati tajjeb. Il-Kummissjoni ħadet passi biex dan tirrimedjah fil-perjodu 2021-2027, iżda għad
irid jintwera jekk il-bidliet humiex se jġibu l-impatt mistenni. It-tieni, għalkemm il-kooperazzjoni fi
ħdan il-Kummissjoni tjiebet matul il-perjodu 2014-2020, il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u
l-Istati Membri, u fi ħdan l-Istati Membri nfushom, spiss kienet frammentata. It-tielet, għalkemm
huwa essenzjali li jkun hemm informazzjoni dwar il-proġetti u l-benefiċjarji li huma ffinanzjati
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kemm minn Orizzont 2020 kif ukoll mill-FSIE, sa Marzu 2022 ma kienet teżisti l-ebda bażi ta’ data
komprensiva tal-proġetti kollha ffinanzjati mill-FSIE. Il-bażi ta’ data li ġiet introdotta minn dak
iż-żmien ’il hawn għadha mhijiex kompatibbli mal-bażi ta’ data ta’ Orizzont 2020. Ir-raba’ fattur
kien l-għarfien espert u l-kapaċitajiet maniġerjali tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni fil-pajjiżi tal-UE, li
nstabu li kienu insuffiċjenti, minkejja l-appoġġ ipprovdut mill-Kummissjoni.
Biex is-sinerġiji jimmaterjalizzaw, jeħtieġ li dawn jiġu previsti b’mod xieraq f’dokumenti ta’
ppjanar strateġiku minn stadju bikri. Madankollu, l-awdituri sabu li d-dokumenti ta’ ppjanar
strateġiku tal-FSIE ftit li xejn għamlu referenzi għal sinerġiji ma’ Orizzont 2020. Barra minn hekk,
il-prijoritajiet stabbiliti f’dawn id-dokumenti strateġiċi spiss kienu wesgħin wisq, u dan għamilha
diffiċli biex l-investimenti jiġu ffukati u biex jinħolqu sinerġiji. Sinerġija waħda, l-użu talfinanzjament taħt il-FSIE biex jiġu sfruttati r-riżultati tar-R&I mill-proġetti taħt Orizzont 2020 kien
qasam li b’mod partikolari ngħata l-ġenb. Raġuni ewlenija għal dan kienet li l-awtoritajiet ta’
ġestjoni tal-FSIE sempliċiment ma kinux jafu kif joħolqu sinerġiji jew kif isibu r-riżultati tal-proġetti
taħt Orizzont 2020. L-awdituri jgħidu li dan jirrappreżenta opportunità mitlufa biex ir-riżultati
tar-R&I jiġu konkretizzati fil-prattika. Eżempju ieħor huwa s-Siġill ta’ Eċċellenza, li huwa tikketta
ta’ kwalità għall-proposti li ġew evalwati b’mod pożittiv taħt Orizzont 2020 u li ma ġewx
iffinanzjati minħabba nuqqas ta’ riżorsi. Dan għandu l-potenzjal li jiffaċilita l-finanzjament taħt
il-FSIE, iżda ntuża biss sa ċertu punt. B’mod ġenerali, kienu ġew realizzati xi sinerġiji oħra, bħallappoġġ taħt il-FSIE għaċ-ċentri ta’ riċerka biex il-proġetti jiġu megħjuna jikkompetu għallfinanzjament aktar selettiv taħt Orizzont 2020.
Informazzjoni ġenerali
Orizzont 2020 u s-suċċessur tiegħu Orizzont Ewropa jimmiraw lejn l-eċċellenza, filwaqt li l-FSIE
għandhom l-għan li jnaqqsu d-disparitajiet reġjonali, inkluż billi jagħtu appoġġ lir-R&I. Is-sinerġiji
huma partikolarment importanti għall-pajjiżi li għadhom lura fir-R&I, billi dawn jippermettu li jiġi
kkoordinat l-użu ta’ Orizzont 2020 u l-fondi SIE, u b’hekk jipproduċu effett akbar minn dak li kieku
jkun jinkiseb minn kull wieħed minn dawn il-fondi waħedhom. Ġew allokati saħansitra aktar flus
għar-R&I taħt Orizzont Ewropa u l-FSIE fil-perjodu 2021-2027, u ngħatat importanza akbar
lis-sinerġiji.
Ir-Rapport Speċjali 23/2022, “Sinerġiji bejn Orizzont 2020 u Fondi Strutturali u ta’ Investiment
Ewropej: il-potenzjal kollu tagħhom għadu ma ntużax”, huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA.
Huwa jikkomplementa r-Rapport Speċjali 15/2022 tal-QEA dwar il-miżuri biex titwessa’
l-parteċipazzjoni f’Orizzont 2020.
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