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Kapitolu 1
L-Impriżi Konġunti tal-UE u l-awditu tal-QEA

8

Introduzzjoni
1.1. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) hija l-awditur estern tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea

(UE) 1. F’din il-kapaċità, aħna naġixxu bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċċittadini tal-Unjoni, billi nikkontribwixxu għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE. Aktar
informazzjoni dwar ix-xogħol li nwettqu tista’ tinstab fir-rapporti tal-attività, fir-rapporti
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, fir-rapporti speċjali, u fir-rapporti analitiċi
tagħna, kif ukoll fl-opinjonijiet tagħna dwar liġijiet ġodda jew liġijiet aġġornati tal-UE jew
deċiżjonijiet oħra b’implikazzjonijiet għall-ġestjoni finanzjarja.

1.2. Fil-limiti ta’ dan il-mandat, aħna nwettqu eżaminar tal-kontijiet annwali u t-

tranżazzjonijiet ta’ bażi, għall-Impriżi Konġunti tal-UE (kollettivament imsejħa “Impriżi
Konġunti” jew “JUs”), li huma korpi ta’ sħubija pubblika-privata stabbiliti skont l-Artikolu 187
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u, fil-każ tal-Impriża Konġunta
Fużjoni għall-Enerġija (F4E), l-Artikoli 45 sa 51 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea talEnerġija Atomika (it-Trattat Euratom).

1.3. Dan ir-rapport jippreżenta r-riżultati tal-awditu li wettaqna tal-Impriżi Konġunti għas-

sena finanzjarja 2020. Ir-rapport huwa strutturat kif ġej:
o

Il-Kapitolu 1 jiddeskrivi l-Impriżi Konġunti u n-natura tal-awditu tagħna,

o

Il-Kapitolu 2 jippreżenta r-riżultati kumplessivi tal-awditu,

o

Il-Kapitolu 3 fih id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni għal kull waħda mid-disa’ Impriżi
Konġunti, flimkien mal-opinjonijiet u l-osservazzjonijiet tagħna dwar, l-ewwel nett, laffidabbiltà tal-kontijiet annwali tagħhom u, it-tieni, dwar il-legalità u r-regolarità tattranżazzjonijiet ta’ bażi, kif ukoll flimkien mal-kwistjonijiet u l-osservazzjonijiet kollha li
ma jixħtux dubju fuq dawn l-opinjonijiet.

1

L-Artikoli 285 sa 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), ĠU C 326,
26.10.2012, pp. 169-171.
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1.4.

B’mod ġenerali, l-awditu li wettaqna tal-Impriżi Konġunti għas-sena finanzjarja li
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 ikkonferma r-riżultati pożittivi li rrappurtajna fi snin
preċedenti. Permezz tad-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni maħruġa għal kull Impriża
Konġunta, aħna pprovdejna:
o

Opinjonijiet mhux kwalifikati (favorevoli) tal-awditjar dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet
għad-disa’ Impriżi Konġunti kollha; u

o

Opinjonijiet mhux kwalifikati (favorevoli) tal-awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tattranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għad-disa’ Impriżi Konġunti kollha.

1.5. Minkejja dan, aħna indirizzajna l-oqsma fejn jista’ jsir titjib permezz tal-paragrafi

intitolati “Kwistjoni oħra”, kif ukoll fil-kummenti dwar l-osservazzjonijiet li ma jixħtux dubju fuq
l-opinjonijiet tal-awditjar.
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L-Impriżi Konġunti tal-UE
Is-sħubiji pubbliċi-privati bħala għodda b’saħħitha biex tingħata
spinta lir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa

1.6. L-Impriżi Konġunti huma sħubiji bejn il-Kummissjoni u l-industrija, u f’xi wħud mill-

każijiet anki organizzazzjonijiet ta’ riċerka jew dawk intergovernattivi, stabbiliti skont lArtikolu 187 tat-TFUE jew, fil-każ tal-Impriża Konġunta F4E, l-Artikoli 45 sa 51 tat-Trattat
Euratom, għall-iskop li jagħtu appoġġ għal proġetti mmotivati mis-suq fl-oqsma strateġiċi tarriċerka u l-innovazzjoni. Il-Figura 1.1 turi d-disa’ Impriżi Konġunti bil-qasam speċifiku ta’ riċerka
u innovazzjoni li fih topera kull waħda minnhom.

Figura 1.1 – L-Impriżi Konġunti tal-UE

DIĠITALIZZAZZJO
NI

Sors: il-QEA.
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1.7. B’personalità ġuridika distinta, l-Impriżi Konġunti jadottaw l-aġenda proprja tagħhom

għar-riċerka u jagħtu l-finanzjament, prinċipalment permezz ta’ sejħiet għal proposti.
Eċċezzjoni għal dan huma l-F4E, jiġifieri l-Impriża Konġunta li hija responsabbli għallprovvediment tal-kontribuzzjoni tal-UE lill-proġett Reattur Termonukleari Sperimentali
Internazzjonali (ITER), u l-Impriża Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew
(EuroHPC) li prinċipalment tniedi akkwisti għall-akkwiżizzjoni u l-manutenzjoni ta’
supercomputers Ewropej.

1.8. Taħt is-Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku (FP7), fuq il-bażi

ta’ proposta tal-Kummissjoni, il-Kunsill adotta regolamenti li jistabbilixxu l-ewwel sitt Impriżi
Konġunti: l-Impriża Konġunta għar-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku
Ewropew (SESAR), l-Impriża Konġunta “Clean Sky” (CS), l-Impriża Konġunta għall-Inizjattiva
dwar il-Mediċini Innovattivi (IMI), l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH), lImpriża Konġunta għan-Nanoelettronika (ENIAC) u l-Impriża Konġunta għas-Sistemi Inkorporati
(Artemis).

1.9. L-Impriżi Konġunti kollha stabbiliti taħt l-FP7 ġew estiżi fl-2014 taħt il-programm

Orizzont 2020 (H2020) għal perjodu addizzjonali ta’ 10 snin (jiġifieri sal-2024) u l-kontribuzzjoni
finanzjarja kumplessiva mill-UE għall-Impriżi Konġunti rduppjat. Barra minn hekk, inħolqu żewġ
Impriżi Konġunti ġodda — l-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI) u l-Impriża
Konġunta Shift2Rail (S2R) — filwaqt li l-Artemis u l-ENIAC ingħaqdu flimkien biex jiffurmaw lImpriża Konġunta Komponenti u Sistemi Elettroniċi għal Tmexxija Ewropea (ECSEL) (ara lFigura 1.2).
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Figura 1.2 – Evoluzzjoni tal-Impriżi Konġunti Ewropej

TRANŻIZZJONI LEJN
L-AWTONOMIJA
TRANŻIZZJONI LEJN
L-AWTONOMIJA

TRANŻIZZJONI
LEJN
L-AWTONOMIJA

TRANŻIZZJONI
LEJN
L-AWTONOMIJA

TRANŻIZZJONI LEJN LAWTONOMIJA

TRANŻIZZJONI LEJN LAWTONOMIJA

TRANŻIZZJONI LEJN LAWTONOMIJA

TRANŻIZZJONI LEJN LAWTONOMIJA

Sors: il-KE, ibbażat fuq ir-regolamenti tal-Kunsill li jistabbilixxu l-Impriżi Konġunti, modifikat mill-QEA.

1.10. L-Impriżi Konġunti individwali jvarjaw bejniethom f’termini tal-oqsma ta’ riċerka u

innovazzjoni tagħhom, l-objettivi tagħhom u l-finanzjament tagħhom. It-Tabella 1.1 tagħti
ħarsa ġenerali lejn id-disa’ Impriżi Konġunti li jeżistu.
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Tabella 1.1 – Ħarsa ġenerali lejn l-Impriżi Konġunti tal-UE
Impriża Konġunta

Qasam tar-riċerka

Sena ta’ awtonomija

Baġit Finali 2020
(f’miljun EUR)

Total tal-persunal fi
tmiem l-2020
(TA, CA, SNE)

Programm qafas għarriċerka bil-pagamenti
fl-2020

DĠ Sieħeb

SESAR

Impriża Konġunta għar-Riċerka dwar ilĠestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru
Ġestjoni tat-traffiku tal-ajru
Uniku Ewropew

2007

119,5

42

H2020, FNE

DĠ MOVE

Clean Sky

Impriża Konġunta “Clean Sky”

Inġenji tal-ajru ekoloġiċi

2006

356,6

44

H2020

DĠ RTD

IMI

Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi

Mediċini innovattivi

2009

241,6

56

FP7, H2020

DĠ RTD

FCH

Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil
Ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu
u l-Idroġenu

2010

103,8

29

FP7, H2020

DĠ RTD

ECSEL

Impriża Konġunta Komponenti u
Sistemi Elettroniċi għat-Tmexxija
Ewropea

Komponenti u sistemi
elettroniċi

2014

215,8

31

FP7, H2020

DĠ CONNECT

BBI

Impriża Konġunta dwar l-Industriji
b’bażi Bijoloġika

Industriji b’bażi Bijoloġika

2015

196,6

23

H2020

DĠ RTD

S2R

Impriża Konġunta Shift2Rail
Soluzzjonijiet Innovattivi għal Prodotti Traffiku ferrovjarju Ewropew
Ferrovjarji

2016

75,8

24

H2020

DĠ MOVE

EuroHPC

Impriża Konġunta għall-Computing ta’ Żvilupp ta’ supercomputers u
pproċessar ta’ big data
Prestazzjoni Għolja Ewropew

2020

181,5

15

H2020, FNE

DĠ CONNECT

F4E

Fużjoni għall-Enerġija (ITER)

2008

816,4

453

Euratom

DĠ ENER

Żvilupp u dimostrazzjoni talenerġija mill-fużjoni

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Impriżi Konġunti.

Impriżi Konġunti li joperaw taħt H2020

1.11. Dawn l-Impriżi Konġunti jimplimentaw partijiet speċifiċi mill-istrateġija ta’ riċerka u
innovazzjoni ta’ H2020 fl-oqsma tat-trasport, tal-enerġija, tas-saħħa, tal-industriji b’bażi
bijoloġika u tal-komponenti u s-sistemi elettroniċi.

1.12. L-Impriża Konġunta “Clean Sky” (CS) tiżviluppa ġenerazzjonijiet ġodda ta’ inġenji tal-

ajru aktar ekoloġiċi. Il-kisbiet prinċipali tagħha sa issa jinkludu d-dimostratur ta’ Skrun Miftuħ,
ġwienaħ laminari, pali ta’ skrun innovattivi, u magna b’kompressjoni għolja għal ħelikopters
ħfief, sensuri innovattivi ta’ detezzjoni tas-silġ u sistemi avjoniċi avvanzati.

1.13. L-Impriża Konġunta għall-Inizjattiva dwar il-Mediċini Innovattivi (IMI) qed tħaffef l-

iżvilupp ta’ mediċini innovattivi, b’mod partikolari f’oqsma fejn hemm ħtieġa medika jew
soċjali mhux issodisfata. Il-kisbiet prinċipali tagħha sa issa jinkludu network pan-Ewropew ta’
mijiet ta’ sptarijiet u laboratorji biex javvanzaw l-iżvilupp tal-antibijotiċi, it-testijiet għat-titjib
tas-sigurtà tal-mediċini, approċċ ġdid għall-provi kliniċi għat-trattamenti tad-dimenzja, kif ukoll
biex jipprovdu fehim akbar tal-kawżi sottostanti tal-mard bħal dijabete, artrite rewmatojde,
ażma severa u l-iżvilupp ta’ terapiji u dijanjostika biex jiġu miġġielda l-infezzjonijiet talcoronavirus.
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1.14.

L-Impriża Konġunta Shift2Rail (S2R) tfittex l-innovazzjoni fit-trasport ferrovjarju
b’appoġġ għall-kisba taż-Żona Ferrovjarja Unika Ewropea. L-objettivi prinċipali tagħha jinkludu
t-tnaqqis bin-nofs tal-ispiża taċ-ċiklu tal-ħajja tat-trasport ferrovjarju, l-irduppjar tal-kapaċità
ferrovjarja u ż-żieda fl-affidabbiltà u fil-puntwalità sa massimu ta’ 50 %.

1.15. L-Impriża Konġunta għar-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku

Ewropew (SESAR) qed tiżviluppa l-ġenerazzjoni li jmiss ta’ ġestjoni tat-traffiku tal-ajru skont ilviżjoni deskritta fil-Pjan Regolatorju Ewropew għall-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru (ATM) u
qiegħda tipprovdi l-koordinazzjoni Ewropea għall-interoperabbiltà globali mill-Organizzazzjoni
Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili. Il-kisbiet prinċipali tagħha sa issa jinkludu l-ewwel titjira fiddinja f’erba’ dimensjonijiet (3D + ħin), servizzi ta’ torrijiet remoti, rotot liberi biex jitnaqqsu
kemm l-emissjonijiet minn titjiriet kif ukoll dawk mill-fjuwil, u interskambju bla xkiel ta’
informazzjoni bejn il-fornituri u l-utenti kollha ta’ informazzjoni tal-ATM.

1.16. L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH) tiżviluppa soluzzjonijiet

nodfa għat-trasport, l-enerġija u l-ħżin. Il-kisbiet prinċipali tagħha sa issa jinkludu l-użu ta’
xarabanks li jaħdmu permezz taċ-ċelluli tal-fjuwil għal trasport pubbliku nadif; l-istabbiliment
ta’ katina tal-valur tal-UE għall-batteriji taċ-ċelluli tal-fjuwil bi prestazzjoni aħjar u spejjeż
imnaqqsa; l-iżvilupp tat-teknoloġija tal-elettroliżi għall-produzzjoni tal-idroġenu ekoloġiku; liżvilupp u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ unitajiet mikro ta’ tisħin u enerġija kkombinati (mCHP)
għall-provvista ta’ tisħin u elettriku residenzjali; kif ukoll prestazzjoni u durabbiltà aħjar talmaterjali u tnaqqis fl-ispejjeż għal komponenti u sistemi. Mill-2016 ’il hawn, l-FCH tippromwovi
wkoll “Inizjattiva għar-reġjuni” b’aktar minn 90 reġjun u belt u 55 sieħeb fl-industrija li
trawwem sinerġiji u sforzi ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti fl-Ewropa.

1.17. L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI) qed timplimenta

programm ta’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni fl-Ewropa li jivvaluta d-disponibbiltà ta’
riżorsi bijoloġiċi rinnovabbli li jistgħu jintużaw għall-produzzjoni ta’ materjali b’bażi bijoloġika u,
abbażi ta’ hekk, il-BBI tappoġġa l-istabbiliment ta’ katini ta’ valur b’bażi bijoloġika sostenibbli.
Il-kisbiet prinċipali tagħha sa issa jinkludu l-produzzjoni ta’ firxa ta’ prodotti b’bażi bijoloġika
innovattivi.

1.18. L-Impriża Konġunta Komponenti u Sistemi Elettroniċi għat-Tmexxija Ewropea

(ECSEL) hija programm ta’ finanzjament tripartitiku - bejn l-UE/l-Assoċjazzjonijiet talIndustrija/l-Istati Parteċipanti - li jappoġġa komponenti u sistemi elettriċi ta’ klassi dinjija. LECSEL tikkontribwixxi b’mod sostanzjali għat-tiswir tal-innovazzjoni diġitali billi tippermetti
soluzzjonijiet intelliġenti u sostenibbli f’oqsma ewlenin bħall-mobbilità, is-saħħa, l-ambjent, lenerġija u s-soċjetà diġitali. B’hekk, hija tirrappreżenta programm strateġiku li huwa daqs il“Patt Ekoloġiku Ewropew” u l-miri ta’ “Ewropa lesta għall-era diġitali” filwaqt li jagħti spinta lillkapaċità ta’ manifattura kompetittiva kumplessiva tal-UE.
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1.19. L-Impriża Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew (EuroHPC)

tikkostitwixxi inizjattiva konġunta bejn l-UE u pajjiżi oħra Ewropej biex tiġi żviluppata
ekosistema ta’ klassi dinjija għas-supercomputing fl-Ewropa. L-EuroHPC saret awtonoma fit23 ta’ Settembru 2020 u ġiet awditjata għall-ewwel darba għas-sena finanzjarja 2020.

L-F4E li topera taħt l-Euratom

1.20. Il-proġett ITER tnieda uffiċjalment fl-1988, għalkemm l-attivitajiet kunċettwali u tad-

disinn tiegħu kienu ilhom joperaw għal bosta snin. Fil-21 ta’ Novembru 2006, il-parteċipanti
tal-proġett qablu formalment li jibnu u joperaw faċilità esperimentali li tiddimostra l-vijabbiltà
xjentifika tal-fużjoni bħala sors futur ta’ enerġija sostenibbli. Il-Ftehim ITER daħal fis-seħħ fl24 ta’ Ottubru 2007, id-data meta l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Enerġija mill-Fużjoni
ITER (ITER-IO) ġiet legalment stabbilita. Is-sede tagħha tinsab f’Saint-Paul-lès-Durance (Franza),
filwaqt li l-faċilitajiet prinċipali ta’ fużjoni qed jinbnew f’Cadarache (Franza).

1.21. Il-proġett ITER jinvolvi seba’ sħab globali: l-UE li hija rrappreżentata mill-Komunità

Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom) 2, l-Istati Uniti, ir-Russja, il-Ġappun, iċ-Ċina, il-Korea
t’Isfel u l-Indja. L-UE 3 ħadet rwol ta’ tmexxija b’sehem ta’ 45 % tal-ispejjeż tal-kostruzzjoni. Issehem tal-membri l-oħra tal-ITER huwa ta’ madwar 9 % kull wieħed (ara l-Figura 1.3). Din iddistribuzzjoni tal-ispejjeż se tinbidel fil-fażi operazzjonali, fejn l-UE se tipprovdi 34 % tal-ispejjeż
operatorji.

1.22. Madwar 90 % tal-kontribuzzjonijiet tal-membri jitwasslu “in natura”. Dan ifisser li

minflok ma jittrasferixxu flus, il-membri jwasslu komponenti, sistemi u bini direttament lillITER-IO. Il-kostruzzjoni tal-ITER tinvolvi l-kostruzzjoni ta’ aktar minn 10 miljun komponent u
sistema. Id-distribuzzjoni ta’ kompiti ta’ fabbrikazzjoni in natura kienet ibbażata kemm fuq linteressi kif ukoll fuq il-kapaċitajiet tekniċi u industrijali ta’ kull wieħed mill-membri. Ilfabbrikazzjoni ta’ komponenti ewlenin (ara l-Figura 1.3) hija kondiviża b’mod wiesa’.
Pereżempju, il-fabbrikazzjoni tas-setturi tar-reċipjent vakwu hija kondiviża bejn l-UE (ħames
setturi) u l-Korea (erba’ setturi); is-solenojd ċentrali huwa kollaborazzjoni bejn l-Istati Uniti u lĠappun; il-manifattura u l-ittestjar tad-devjaturi huma kondiviżi fost l-UE, ir-Russja u lĠappjun; l-Indja u l-Istati Uniti jikkondividu r-responsabbiltà mir-reċipjent krijostatu u s-sistemi
ta’ tkessiħ bl-ilma; is-sistema ta’ kopertura se tiġi prodotta miċ-Ċina, mill-UE, mill-Korea, mirRussja u mill-Istati Uniti; u fl-aħħar nett, il-membri kollha għajr l-Indja huma involuti filproduzzjoni ta’ kalamiti tal-ITER.

2

Il-membri tal-Euratom huma l-Istati Membri tal-UE u l-Istati assoċjati li huma l-Iżvizzera u rRenju Unit (UK).

3

L-Istati Membri tal-UE u l-Istati assoċjati tagħha li huma l-Iżvizzera u r-Renju Unit.
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Figura 1.3 – Kontribuzzjonijiet tal-membri tal-ITER
Reċipjent Krijostatu

Ir-Russja

Assemblaġġ

L-Indja

Sistemi
Manjetiċi u
Solenojd

Sistemi ta’
Tkessiħ tal-Ilma

L-Istati Uniti tal-Amerka

Oħra

L-UE

Dijanjostika u
Sistema CODAC
Provvista u
Distribuzzjoni
tal-Enerġija

Iċ-Ċina
Ir-Repubblika tal-Korea

Il-Ġappun

Distribuzzjoni talkontribuzzjonijiet in natura
tal-membri tal-ITER

Binjiet

Komponenti tarreċipjent f’vakwu,
kopertura u devjatur

Ripartizzjoni tal-komponenti u
s-sistemi ewlenin tal-ITER

Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mill-ITER-IO u mill-F4E.

1.23. Madwar 75 % ta’ dan l-investiment jintefaq fuq il-ħolqien ta’ għarfien ġdid u ta’

materjali u teknoloġiji mill-aktar avvanzati. Dan joffri opportunità siewja lill-industriji u l-SMEs
tat-teknoloġija avvanzata biex jinnovaw u jiżviluppaw prodotti “spin-off” biex jiġu sfruttati lil
hinn mill-fużjoni, bħas-settur usa’ tal-enerġija, l-avjazzjoni u l-istrumenti tat-teknoloġija
avvanzata bħal skanners ta’ reżonanza manjetika nukleari (NMR).

1.24. L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (F4E) ġiet

stabbilita f’April 2007 għal perjodu ta’ 35 sena, bħala l-Aġenzija Domestika inkarigata millkontribuzzjoni Ewropea għall-proġett ITER. Il-kompiti prinċipali tagħha huma l-ġestjoni talkontribuzzjoni tal-Euratom għall-ITER-IO, li hija inkarigata mill-implimentazzjoni tal-proġett
ITER, u l-iżgurar tal-attivitajiet ta’ Approċċ Usa’ mal-Ġappun għat-twettiq rapidu tal-enerġija
mill-fużjoni. Hija tikkoordina attivitajiet u twettaq l-akkwisti meħtieġa, bi tħejjija għallkostruzzjoni ta’ reattur dimostrattiv tal-enerġija mill-fużjoni u ta’ faċilitajiet relatati, inkluża lFaċilità Internazzjonali ta’ Irradjazzjoni ta’ Materjali ta’ Fużjoni.
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1.25. L-F4E hija prinċipalment iffinanzjata mill-Euratom (madwar 80 %) u mill-Istat

Membru ospitu tal-ITER, Franza (madwar 20 %). L-istima l-aktar reċenti mill-Kummissjoni
(2018) rigward il-baġit totali tal-Euratom meħtieġ għall-F4E biex tiġi ffinanzjata l-parti Ewropea
tal-implimentazzjoni tal-proġett ITER tammonta għal madwar EUR 15-il biljun (fil-valuri
attwali), inkluża l-ispiża tat-tmexxija tal-operazzjoni nukleari mill-2028 sal-2035 4. L-Istat
Membru ospitanti (Franza) u l-Istati Membri tal-Euratom (bl-inklużjoni tal-Istati assoċjati,
jiġifieri l-Iżvizzera u r-Renju Unit), għandhom jikkontribwixxu EUR 3.3 biljun addizzjonali (filvaluri attwali).

1.26. Fil-31 ta’ Jannar 2020, ir-Renju Unit ħareġ mill-UE u mill-Euratom. Il-perjodu ta’

tranżizzjoni skont il-Ftehim dwar il-Ħruġ Brexit għan-negozjar ta’ ftehim ta’ sħubija ġdid malEuratom għalaq fil-31 ta’ Diċembru 2020. Ir-Renju Unit se jsir Stat Membru assoċjat talEuratom, skont kundizzjonijiet ekwivalenti għal dawk ta’ Stati Membri sħaħ, sa ma jiġi ratifikat
il-protokoll dwar l-assoċjazzjoni tar-Renju Unit mal-programmi tal-UE mehmuża mal-Ftehim
dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn ir-Renju Unit. Fi Frar 2021, il-Kunsill tal-UE approva
madwar EUR 5.6 biljun (f’valur attwali) bħala l-kontribuzzjoni tal-Euratom lill-F4E għall-QFP
mill-2021 sal-2027.

L-Impriżi Konġunti jinsabu fl-Unjoni Ewropea

1.27. Seba’ Impriżi Konġunti jinsabu fi Brussell (is-SESAR, is-CS, l-IMI, l-FCH, l-ECSEL, il-BBI,

u l-S2R). L-EuroHPC tinsab fil-Lussemburgu u l-F4E tinsab f’Barċellona, fi Spanja (ara lFigura 1.4).

4

L-istimi huma bbażati fuq id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/791/Euratom u d-Deċiżjoni tal-Kunsill
(Euratom) 2021/281, li jistabbilixxu l-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp
tal-Enerġija mill-Fużjoni għall-perjodu mill-2007 sal-2027; u fuq il-Konklużjoni talKunsill 7881/2018 kif ukoll fuq id-dokument relatat ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni:
għall-perjodu ta’ operazzjoni nukleari mill-2028 sal-2035.
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Figura 1.4 – Impriżi Konġunti fl-Unjoni Ewropea fl-2020
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Sors: il-QEA.

1.28. Għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħha ta’ riċerka u innovazzjoni, l-Impriżi

Konġunti jiġbru flimkien parteċipanti fl-industrija u r-riċerka minn madwar id-dinja. Madwar
88.5 % tal-fondi tagħhom jintużaw għal kofinanzjament ta’ attivitajiet tal-parteċipanti millIstati Membri tal-UE, u madwar 11.5 % għal kofinanzjament ta’ attivitajiet tal-parteċipanti
minn pajjiżi mhux tal-UE (ara l-Figura 1.5).
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Figura 1.5 – Il-parteċipanti tal-Impriżi Konġunti huma minn madwar iddinja
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-CORDA.

Impriżi Konġunti li joperaw taħt l-FP7 u taħt H2020 isegwu
mudelli ta’ governanza bipartitiċi jew tripartitiċi

1.29. Filwaqt li tibni fuq l-istess struttura ġuridika, kull Impriża Konġunta għandha

karatteristiċi speċifiċi biex tittratta mal-innovazzjoni u r-riċerka f’setturi differenti li huma
mibnija madwar swieq differenti. Il-biċċa l-kbira minnhom isegwu mudell bipartitiku, fejn ilKummissjoni u s-sħab privati mill-industrija (f’xi wħud mill-każijiet anki s-settur tar-riċerka)
huma rrappreżentati fil-bord ta’ tmexxija u jikkontribwixxu għall-attivitajiet tal-Impriża
Konġunta (is-CS, l-IMI, l-FCH, il-BBI u l-S2R). L-oħrajn li jifdal isegwu mudell tripartitiku, fejn lIstati Parteċipanti jew organizzazzjonijiet intergovernattivi, il-Kummissjoni u fil-biċċa l-kbira
mill-każijiet is-sħab privati jipparteċipaw fil-bord ta’ tmexxija u jikkontribwixxu għall-attivitajiet
tal-Impriża Konġunta (l-ECSEL, is-SESAR, u l-EuroHPC).

20

1.30. Il-Figura 1.6 tippreżenta l-istruttura ta’ governanza ġenerali tal-Impriżi Konġunti.
Figura 1.6 – Struttura ta’ governanza ġenerali tal-Impriżi Konġunti
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Sors: il-QEA.

L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni tal-Impriżi Konġunti taħt
l-FP7 u taħt H2020 huma ffinanzjati flimkien mill-membri kollha

1.31. Il-membri kollha jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-attivitajiet ta’ riċerka u

innovazzjoni tal-Impriżi Konġunti. Minn naħa waħda, il-Kummissjoni tipprovdi finanzjament bi
flus mill-FP7 u minn H2020 għall-finanzjament mill-UE tal-proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni talImpriżi Konġunti. Is-SESAR irċeviet ukoll finanzjament mill-programm tan-Network TransEwropew tat-Trasport (TEN-T) 5 taħt il-qafas finanzjarju pluriennali preċedenti (QFP 20072013). Is-SESAR u l-EuroHPC jirċievu finanzjament addizzjonali mill-Faċilità Nikkollegaw lEwropa (FNE) 6 taħt il-QFP 2014-2020 attwali. Min-naħa l-oħra, is-sħab privati mill-industrija u
mir-riċerka jipprovdu kontribuzzjonijiet in natura billi jimplimentaw l-attivitajiet ta’ riċerka u
innovazzjoni tal-Impriża Konġunta li fihom huma jinvestu r-riżorsi finanzjarji, ir-riżorsi umani, l5

EUR 350 miljun.

6

Is-SESAR: EUR 10 miljun; l-EuroHPC: EUR 100 miljun.
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assi u t-teknoloġiji proprji tagħhom. F’xi każijiet, l-Istati Parteċipanti jew l-organizzazzjonijiet
intergovernattivi jikkontribwixxu wkoll finanzjarjament għall-attivitajiet tal-Impriża Konġunta.
Kemm l-UE kif ukoll is-sħab privati tagħha jipprovdu kontribuzzjonijiet fi flus kontanti biex
jiffinanzjaw l-ispejjeż amministrattivi tal-Impriżi Konġunti.

1.32. Rigward il-QFP 2007-2013 preċedenti, l-Impriżi Konġunti jimplimentaw madwar

EUR 3.6 biljun jew madwar 7 % tal-baġit globali taħt l-FP7. Billi l-ammont ta’ kontribuzzjonijiet
in natura mogħtija mis-sħab privati jrid ikun mill-inqas l-istess bħall-ammont ikkofinanzjat millUE, il-finanzjament mill-UE li jammonta għal EUR 3.6 biljun jimmobilizza madwar EUR 8.7 biljun
għal proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni taħt l-FP7.

1.33. Għall-QFP 2014-2020 attwali, l-Impriżi Konġunti jimmaniġġjaw madwar

EUR 7.7 biljun jew 10 % tal-baġit globali taħt H2020. Kif jidher fil-Figura 1.7, madankollu dan ilfinanzjament mill-UE huwa mistenni jimmobilizza madwar EUR 19.7 biljun għal proġetti ta’
riċerka u innovazzjoni fl-oqsma ta’ H2020 li jiġu assenjati lill-Impriżi Konġunti, bl-inklużjoni talkontribuzzjonijiet diretti tal-Istati Parteċipanti lill-ECSEL u lill-EuroHPC.

Figura 1.7 – Kontribuzzjonijiet fi flus kontanti mogħtija mill-UE lill-Impriżi
Konġunti u mobilizzazzjoni ta’ kontribuzzjonijiet ta’ membri oħra taħt
H2020
Riżorsi finanzjarji tal-Impriżi Konġunti
EUR 19.7 biljun

Orizzont 2020
EUR 76.4 biljun

IKAA tal-membri
l-oħra
IKAA
EUR 3.1 biljun

Sors: il-QEA.
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1.34. Għal H2020, ir-regolamenti fundaturi rispettivi ta’ kull Impriża Konġunta jiddefinixxu

l-ammont massimu tal-kontribuzzjoni fi flus kontanti mogħtija mill-UE u l-ammont minimu talkontribuzzjonijiet in natura u/jew fi flus kontanti 7 mogħtija mill-membri privati u minn sħab
oħra għall-aġenda ta’ riċerka u innovazzjoni taħt H2020 tal-Impriża Konġunta (ara l-Figura 1.8).

Figura 1.8 – Kontribuzzjonijiet mogħtija mill-membri matul iż-żmien talImpriża Konġunta (f’EUR miljun)
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Sors: il-QEA.

1.35. Taħt H2020, hemm żewġ tipi ta’ kontribuzzjonijiet mill-membri privati:

“kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet operazzjonali” (l-IKOP) u “kontribuzzjonijiet
in natura għal attivitajiet addizzjonali” (l-IKAA). Għal informazzjoni aktar dettaljata, ara lKaxxa 2.1.

1.36. Fl-2020, il-baġit tal-pagamenti totali għall-Impriżi Konġunti kollha ammonta għal

EUR 2.3 biljun (2019: EUR 1.9 biljun). Il-baġit tal-pagamenti 2020 għat-tmien Impriżi Konġunti li
jimplimentaw attivitajiet ta’ programmi ta’ riċerka u innovazzjoni ammonta għal EUR 1.5 biljun
(2019: EUR 1.2 biljun), u EUR 0.8 biljun għall-F4E (2019: EUR 0.7 biljun).

1.37. Fi tmiem l-2020, l-Impriżi Konġunti li joperaw taħt H2020 impjegaw 241 membru tal-

persunal (aġenti temporanji u kuntrattwali) u 9 esperti nazzjonali sekondati, SNEs (2019:
229 membru tal-persunal u 8 SNEs). L-F4E impjegat 433 membru tal-persunal (uffiċjali, aġenti
temporanji u kuntrattwali) u 2 SNEs (2019: 437 membru tal-persunal u 2 SNEs). L-għadd ta’
postijiet għall-persunal li kienu mtlew fi tmiem l-2019 u fl-2020 jidher fil-Figura 1.9.

7

Fil-każ tas-SESAR, il-kontribuzzjonijiet tas-sħab privati u tal-Eurocontrol huma definiti fi
ftehimiet separati.
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Figura 1.9 – Għadd ta’ postijiet għall-persunal li kienu mtlew fi tmiem l2019 u fl-2020
Stampa ġenerali tal-persunal tal-Impriżi Konġunti
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Impriżi Konġunti.

L-arranġamenti baġitarji u ta’ kwittanza huma armonizzati
għall-Impriżi Konġunti kollha

1.38. II-Parlament Ewropew u l-Kunsill huma responsabbli għall-proċeduri annwali

baġitarji u ta’ kwittanza għall-Impriżi Konġunti. Il-kronoloġija tal-proċedura ta’ kwittanza
tintwera fil-Figura 1.10.

Figura 1.10 – Proċedura annwali ta’ kwittanza
Il-QEA tadotta losservazzjonijiet
preliminari relatati malImpriżi Konġunti

il-QEA tibgħat ir-Rapport
Annwali tagħha dwar l-Impriżi
Konġunti lill-PE u lill-Kunsill,
flimkien mad-dikjarazzjoni ta’
assigurazzjoni

il-Kunsill jadotta rrakkomandazzjonijiet tiegħu
dwar il-kwittanza tal-Impriżi
Konġnti u jibgħathom lill-PE
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jadottaw ilkontijiet finali
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seduti tad-diretturi tal-Impriżi
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għall-Kontroll tal-Baġit (CONT) talPE u l-Kumitat tal-Baġit tal-Kunsill

Sors: il-QEA.

Sa tmiem Marzu n+2
adozzjoni tar-rapporti
tal-PE fis-Sessjoni
plenarja - il-PE jiddeċiedi
jekk għandux jagħti jew
jipposponi l-kwittanza
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L-awditu tagħna
Il-mandat tagħna jkopri l-awditjar tal-kontijiet annwali u tattranżazzjonijiet ta’ bażi tal-Impriżi Konġunti

1.39. Kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-TFUE, aħna awditjajna:
(a)

il-kontijiet annwali tad-disa’ Impriżi Konġunti kollha għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020; u

(b)

il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet.

1.40. Abbażi tar-riżultati tal-awditu tagħha, aħna nipprovdu lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni waħda għal kull Impriża Konġunta dwar l-affidabbiltà talkontijiet tagħha u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Fejn ikun xieraq,
aħna nissupplimentaw id-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni b’osservazzjonijiet sinifikanti talawditjar (ara l-Kapitolu 3).

1.41. F’konformità mal-Artikoli 70 (6) u 71 tar-Regolament Finanzjarju tal-UE, l-awditjar

tal-affidabbiltà tal-kontijiet għall-Impriżi Konġunti kollha jiġi esternalizzat lil ditti tal-awditjar
indipendenti esterni. Skont l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar, aħna rrieżaminajna lkwalità tax-xogħol li sar minn dawn id-ditti tal-awditjar esterni u ksibna aċċertament suffiċjenti
li stajna noqogħdu fuq ix-xogħol tagħhom fil-formulazzjoni tal-opinjonijiet tal-awditjar tagħna
dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali tal-Impriżi Konġunti għall-2020.

L-awditu tagħna jidentifika u jindirizza r-riskji ewlenin

1.42. L-awditi tagħna huma maħsuba biex jindirizzaw ir-riskji ewlenin identifikati. L-awditu

annwali tal-kontijiet annwali u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi tal-Impriżi Konġunti għall-2020
twettaq billi ttieħdet inkunsiderazzjoni l-valutazzjoni tar-riskju tagħna għall-2020, li hija
ppreżentata fil-qosor hawn taħt.
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Ir-riskju għall-affidabbiltà tal-kontijiet huwa minn baxx għal medju

1.43. B’mod ġenerali, aħna qisna li r-riskju għall-affidabbiltà tal-kontijiet annwali huwa

baxx. Il-kontijiet tal-Impriżi Konġunti jiġu stabbiliti bl-applikazzjoni tar-regoli kontabilistiċi
adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards talkontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment. Aħna nosservaw
dewmien (BBI) u dgħufijiet (ECSEL, EuroHPC) fil-proċedura għar-rappurtar ta’ kontribuzzjonijiet
in natura.

Ir-riskju għal-legalità u r-regolarità tad-dħul huwa kumplessivament baxx

1.44. Fl-2019, id-dħul tal-Impriżi Konġunti kien jikkonsisti prinċipalment

f’kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-baġits tal-Kummissjoni għal H2020 u għall-Euratom. Kif
stabbilit fir-regolamenti ta’ kull Impriża Konġunta, il-baġits u d-dħul li jirriżulta jiġu maqbula
mal-awtoritajiet baġitarji matul il-proċess baġitarju annwali.

Ir-riskju għal-legalità u r-regolarità tal-pagamenti għall-persunal u ta’
dawk amministrattivi huwa kumplessivament baxx

1.45. Ir-riskju relatat mal-legalità u mar-regolarità tal-pagamenti kien meqjus bħala baxx

kemm għal dak li jirrigwarda l-pagamenti għall-persunal kif ukoll għal dawk amministrattivi,
billi jikkonsisti prinċipalment f’pagamenti ta’ rutina. Barra minn hekk, is-salarji jiġu
amministrati mill-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali (PMO) talKummissjoni, li aħna nawditjaw fi ħdan il-qafas tal-valutazzjonijiet speċifiċi tan-nefqa
amministrattiva. Fi snin reċenti, aħna ma sibna l-ebda żball materjali relatat man-nefqa għallpersunal. Ir-riskju għal-legalità u r-regolarità tal-proċeduri ta’ reklutaġġ kien baxx inġenerali,
iżda ttella’ għal livell medju għall-Impriżi Konġunti li rreklutaw għadd ogħla ta’ membri talpersunal matul l-ewwel snin meta kienu qed joperaw (l-EuroHPC), u fejn fil-passat kienu nstabu
dgħufijiet serji fil-proċeduri ta’ reklutaġġ (l-F4E).
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Ir-riskju għal-legalità u r-regolarità tal-pagamenti operazzjonali huwa
kumplessivament medju

1.46.

Għall-pagamenti interim u finali ta’ għotja, ir-riskju ġie vvalutat li huwa medju, billi
dawn huma bbażati fuq id-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż tal-benefiċjarji li huma ġeneralment
kumplessi. Barra minn hekk, għall-pagamenti ta’ għotja taħt H2020, il-benefiċjarju huwa
meħtieġ jipprovdi ċ-ċertifikati dwar ir-rapporti finanzjarji (CFS) 8 għall-pagamenti finali biss (ilprinċipju tal-fiduċja). Għal dak li jirrigwarda proċeduri għall-għoti ta’ għotjiet, ġeneralment irriskju huwa baxx. Madankollu, ir-riskju kien meqjus medju għall-EuroHPC, li stabbiliet biss ilproċess ta’ akkwist tagħha fl-2019.

1.47. Għall-pagamenti għal kuntratt u l-proċeduri ta’ akkwist pubbliku, minħabba l-għadd

limitat ta’ dawn il-proċeduri mwettqa mill-Impriżi Konġunti, ir-riskju ġie vvalutat bħala baxx
għal dawk l-Impriżi Konġunti li jimplimentaw attivitajiet taħt l-FP7 u H2020. Ir-riskju ttella’ għal
livell medju għall-F4E, minħabba proċeduri ta’ akkwist kumplessi għal kuntratti b’valur għoli, u
għall-EuroHPC, li stabbiliet biss il-proċess ta’ akkwist fl-2019.

Ir-riskju għall-ġestjoni tal-baġit huwa minn baxx għal medju

1.48. Ir-riskju kien meqjus li huwa minn baxx għal medju minħabba dgħufijiet li kienu ġew

osservati fl-ippjanar tal-baġit u fil-monitoraġġ marbuta jew mal-kumplessità u n-natura
pluriennali tal-kuntratti (l-F4E, l-EuroHPC) u l-azzjonijiet iffinanzjati permezz ta’ għotjiet taħt
H2020, jew mal-fatt li l-Impriżi Konġunti relatati ma’ H2020 mhumiex qed iqisu bis-sħiħ lapproprjazzjonijiet ta’ pagament mhux użati li ġew akkumulati mis-snin preċedenti, meta jkunu
qed jiddefinixxu l-ħtieġa baġitarja tas-sena (is-SESAR, l-ECSEL, u l-IMI).

Ir-riskju għall-ġestjoni finanzjarja tajba (SFM) huwa minn baxx għal
medju

1.49.

Għalkemm il-valutazzjoni tal-SFM mhijiex objettiv espliċitu tal-awditjar, aħna
osservajna problemi relatati mal-SFM matul awditi preċedenti fl-oqsma tat-tfassil tal-għotjiet u
l-ġestjoni tar-riżorsi umani u tal-proġetti tal-F4E.

8

Is-CFS huwa rapport fattwali li jiġi prodott minn awditur indipendenti jew minn Uffiċjal
Pubbliku. L-iskop tiegħu huwa li l-Kummissjoni jew il-korp tal-UE li jagħti għotjiet ikunu
jistgħu jivverifikaw jekk l-ispejjeż iddikjarati fir-rapporti finanzjarji humiex eliġibbli. Taħt
Orizzont 2020, irid jintbagħat CFS separat għal kull benefiċjarju (u parti terza marbuta) li
jitlob total ta’ EUR 325 000 jew aktar bħala rimborż tal-ispejjeż reali diretti u tal-ispejjeż
unitarji diretti. Orizzont 2020 jipprevedi fil-prinċipju li, fi tmiem il-proġett, mar-rapport finali
jintbagħat CFS uniku għal kull benefiċjarju għall-proġett kollu.
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Riskji oħra

1.50. Ir-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar li rriżultaw mill-pandemija tal-COVID-19 ma

ppermettulniex li nwettqu kontrolli fuq il-post, li nintervistaw wiċċ imb wiċċ il-persunal talentitajiet awditjati, u b’mod konsiderevoli kkomplikaw l-affarijiet meta ġejna biex niksbu
dokumenti oriġinali. Dawn l-attivitajiet ġew sostitwiti b’analiżijiet mhux fuq il-post u b’intervisti
mill-bogħod tal-entitajiet awditjati. Għalkemm l-assenza ta’ kontrolli fiżiċi tista’ żżid ir-riskju
tad-detezzjoni, minkejja dan aħna ksibna evidenza suffiċjenti għall-awditjar mill-entitajiet
awditjati tagħna biex nikkompletaw ix-xogħol tagħna u naslu għal konklużjoni dwaru.

L-approċċ tal-awditjar tagħna għal pagamenti ta’ għotja

1.51. Fl-2018 u l-2019, il-QEA rrieżaminat, fuq bażi ta’ kampjun, l-awditi ex post imwettqa

mis-Servizz tal-Awditjar Komuni tad-DĠ RTD tal-Kummissjoni (CAS) u mill-awdituri esterni
kkuntrattati tagħha. Kif inhu rrappurtat fil-kapitolu rispettiv tar-Rapporti Annwali 2018, 2019,
u 2020 tal-QEA 9, dan ir-rieżaminar żvela dgħufijiet persistenti fil-kwalità tal-awditjar u
differenzi metodoloġiċi persistenti, li jwasslu għal dikjarazzjoni insuffiċjenti tar-rata ta’ żball
għall-pagamenti taħt H2020. Barra minn hekk, ir-rata tal-iżball residwu rrappurtata mis-seba’
Impriżi Konġunti relatati ma’ H2020 fir-rapporti annwali tal-attività rispettivi tagħhom mhijiex
direttament kumparabbli mar-rata ta’ żball li ġiet ippubblikata fir-Rapport Annwali 2020 talQEA dwar in-nefqa tal-Kummissjoni għar-riċerka 10.

9

Ara r-Rapport Annwali 2018 tal-QEA, il-Kapitolu 5 (il-paragrafi 5.31 – 5.34), ir-Rapport
Annwali 2019 tal-QEA, il-Kapitolu 4 (il-paragrafi 4.28 u 4.29) u r-Rapport Annwali 2020 talQEA, il-Kapitolu 4 (il-paragrafi 4.23 – 4.30), li rrappurtaw li b’kuntrast mal-metodu ta’
kalkolu tal-QEA, il-perċentwal ta’ żball rappreżentattiv tal-CAS għal kull tranżazzjoni
awditjata jiġi kkalkulat abbażi tal-ammont totali tad-dikjarazzjoni tal-ispejjeż, aktar milli fuq
l-ammont tal-elementi ta’ spejjeż ikkampjunati għal awditjar dettaljat u twettiq mill-ġdid.

10

B’kuntrast mar-rata ta’ żball li ġiet ikkalkulata mill-QEA, ir-rata tal-iżball residwu kkalkulata
mill-Impriżi Konġunti (abbażi tar-riżultati tal-awditjar ex post u f’konformità mal-formula ta’
strateġija tal-awditjar ex post ta’ H2020 tal-CAS), tinkludi l-korrezzjoni tal-iżbalji kollha li
nqabdu fil-pagamenti awditjati, kif ukoll il-korrezzjoni ta’ żbalji sistemiċi fil-pagamenti mhux
awditjati ta’ benefiċjarji awditjati (l-hekk imsejħa “estensjoni”).
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1.52.

Għaldaqstant, għall-awditu tal-pagamenti ta’ għotjiet mill-Impriżi Konġunti aħna
ssupplimentajna l-aċċertament li fittixna mill-awditi ex post, b’awditu dettaljat fil-livell talbenefiċjarji (ittestjar sostantiv dirett) għal kampjun ta’ tranżazzjonijiet ta’ pagamenti ta’
għotjiet li saru mill-Impriżi Konġunti. Dawn it-tranżazzjonijiet intgħażlu b’mod aleatorju
(kampjun ibbażat fuq il-MUS) minn popolazzjoni tal-pagamenti ta’ għotja interim u finali kollha
li saru fl-2020, mis-seba’ Impriżi Konġunti li jimplimentaw il-proġetti taħt l-FP7 u taħt H2020 11.

1.53. Għal kull Impriża Konġunta, aħna bbażajna l-opinjoni tagħna dwar il-legalità u r-

regolarità tal-pagamenti ta’ bażi fuq valutazzjonijiet separati tal-elementi kwantitattivi li ġejjin:
(a)

ir-rata ta’ żball rappreżentattiva u r-rata tal-iżball residwu ta’ kull Impriża Konġunta
individwali li nkisbu abbażi tar-riżultati tal-awditjar ex post li twettqu mill-Kummissjoni
fir-rigward tal-pagamenti ta’ għotja tagħhom. Dan kien jinkludi valutazzjoni talkorrettezza u l-kompletezza tal-kalkoli tar-rata ta’ żball rappreżentattiva u r-rata taliżball residwu;

(b)

ir-rata ta’ żball li nkisbet abbażi tar-riżultati tal-ittestjar sostantiv tagħna; u

(c)

ir-rata ta’ żball relatata mat-tranżazzjonijiet ta’ Impriża Konġunta speċifika fi ħdan littestjar sostantiv li wettaqna.

11

L-EuroHPC ġiet eskluża billi fl-2020 hija għamlet biss pagamenti ta’ prefinanzjamenti għallftehimiet ta’ għotja tagħha.
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Kapitolu 2
Ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati tal-awditjar

30

Introduzzjoni
2.1. Dan il-kapitolu jagħti ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati tal-awditu finanzjarju u tal-

konformità annwali tagħna relatat mal-Impriżi Konġunti għas-sena finanzjarja 2020, kif ukoll
osservazzjonijiet relatati ma’ kwistjonijiet ta’ ġestjoni orizzontali li ħarġu matul l-awditu.
Il-Kapitolu 3 ta’ dan ir-rapport jinkludi d-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni (opinjonijiet talawditjar) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali tal-Impriżi Konġunti u l-legalità u rregolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawn il-kontijiet, kif ukoll ilkwistjonijiet u l-osservazzjonijiet kollha li ma jixħtux dubju fuq dawn l-opinjonijiet.
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L-awditu annwali għall-2020 irriżulta
f’opinjonijiet favorevoli tal-awditjar
għall-Impriżi Konġunti kollha
2.2. B’mod ġenerali, l-awditu li wettaqna tal-kontijiet annwali tal-Impriżi Konġunti għas-

sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020, kif ukoll tat-tranżazzjonijiet li fuqhom
huma bbażati dawn il-kontijiet, irreġistra riżultati pożittivi, f’konformità ma’ snin preċedenti.

Opinjonijiet “favorevoli” dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet għallImpriżi Konġunti kollha

2.3. Aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) tal-awditjar dwar il-kontijiet

annwali tal-Impriżi Konġunti kollha. Fl-opinjoni tagħna, dawn il-kontijiet jippreżentaw b’mod
ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjonijiet finanzjarji tal-Impriżi Konġunti fil31 ta’ Diċembru 2020 kif ukoll ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħhom u l-flussi tal-flus tagħhom
għas-sena li ntemmet dakinhar, skont id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti finanzjarji applikabbli
u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-Uffiċjal tal-Kontabbiltà tal-Kummissjoni.

Osservazzjonijiet relatati mal-kontribuzzjoni mill-UE għall-ITER

2.4. Meta mqabbla mal-kontijiet annwali tal-2019, li ppreżentaw l-istima tal-ispejjeż

meħtieġa għall-ikkompletar fi krediti tal-ITER biss, l-F4E tejbet b’mod konsiderevoli l-kwalità
tal-informazzjoni fil-kontijiet annwali tal-2020, billi pprovdiet stima tal-ispejjeż totali għallikkompletar tal-obbligi tat-twassil tagħha għall-proġett ITER, li hija vvalutat f’ammont ta’
EUR 17,97 biljun (fil-valuri tal-2020). Il-paragrafu intitolat “Osservazzjonijiet” jiġbed l-attenzjoni
għall-fatt li kwalunkwe bidla fis-suppożizzjonijiet ewlenin rigward l-istima u r-riskju ta’
esponiment 12 għandha mnejn twassal għal żidiet sinifikanti fl-ispejjeż u/jew għal dewmien
ulterjuri fl-implimentazzjoni tal-proġett ITER 13.

12

L-Esponiment għar-Riskju huwa l-valur tal-impatt stmat tar-riskju/i, immultiplikat bilprobabbiltà tar-riskju/i assoċjat(i) ma’ attività partikolari.

13

Osservazzjoni tintuża biex tinġibed l-attenzjoni għal kwistjoni li ma tkunx ġiet materjalment
iddikjarata b’mod skorrett fil-kontijiet, iżda li tkun ta’ tant importanza li tkun fundamentali
biex l-utenti jifhmu l-kontijiet.
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Opinjonijiet “favorevoli” dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul
li fuqu huma bbażati l-kontijiet tal-Impriżi Konġunti kollha

2.5. Għall-Impriżi Konġunti kollha, aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”)

tal-awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet annwali
għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020. Fl-opinjoni tagħna, it-tranżazzjonijiet kienu
legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Opinjonijiet “favorevoli” dwar il-legalità u r-regolarità talpagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tal-Impriżi
Konġunti kollha

2.6. Għall-Impriżi Konġunti kollha, aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”)

tal-awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet
annwali għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020. Fl-opinjoni tagħna, it-tranżazzjonijiet
kienu legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

2.7. Il-Figura 2.1 tagħti stampa ġenerali tal-evoluzzjoni tal-opinjonijiet tal-awditjar annwali

tagħna dwar il-kontijiet annwali, id-dħul u l-pagamenti tal-Impriżi Konġunti mill-2018 sal-2020.

Figura 2.1 – Evoluzzjoni tal-opinjonijiet tal-QEA dwar l-Impriżi Konġunti
mill-2018 sal-2020
Pagamenti
Dħul
Kontijiet

2018

2019

2020
Opinjonijiet
Mhux kwalifikati, “favorevoli”
Kwalifikati
Avversi

Sors: il-QEA.
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L-osservazzjonijiet tagħna jindirizzaw
bosta oqsma fejn jista’ jsir titjib
2.8. Mingħajr ma nixħtu dubju fuq l-opinjonijiet tagħna, aħna għamilna diversi

osservazzjonijiet biex nenfasizzaw kwistjonijiet fejn jista’ jsir titjib fl-oqsma tal-ġestjoni
baġitarja u finanzjarja, il-kontribuzzjonijiet in natura, il-qafas ta’ kontroll intern u ta’
monitoraġġ għal pagamenti ta’ għotja, ir-riżorsi umani, il-proċeduri ta’ akkwist pubbliku u lġestjoni finanzjarja tajba. Dawn l-osservazzjonijiet, li d-dettalji dwarhom jingħataw filKapitolu 3, u xi kwistjonijiet ta’ ġestjoni orizzontali, huma miġbura fil-qosor hawn taħt.

Dgħufijiet rikorrenti fl-ippjanar annwali tal-pagamenti

2.9. Fil-każ tal-EuroHPC, sinifikattivament saru inqas pagamenti ta’ prefinanzjamenti milli

kienu ppjanati għal kuntratti relatati mal-akkwiżizzjoni ta’ supercomputers u ta' ftehimiet ta'
għotja, u dan irriżulta f'rata baxxa ta’ implimentazzjoni ta’ madwar 23 % tal-baġit għallpagamenti operazzjonali.

2.10. Fl-2020, l-ECSEL irriattivat EUR 57.2 miljun ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament mhux

użati fil-baġit operazzjonali għall-attivitajiet taħt H2020. Madankollu, l-Impriża Konġunta
setgħet tuża biss 70 % minnu qabel ma użat l-approprjazzjonijiet ta’ pagament tas-sena. B’mod
simili, is-CS ma użatx il-baġit għall-pagamenti operazzjonali rriattivat għall-proġetti H2020 ta’
madwar EUR 13-il miljun qabel użat l-approprjazzjonijiet ta' pagament tas-sena.

Azzjoni 1
Skont ir-regoli finanzjarji, jenħtieġ li l-Impriżi Konġunti jużaw l-approprjazzjonijiet ta'
pagament irriattivati ta’ snin preċedenti qabel jużaw l-approprjazzjonijiet ta' pagament ilġodda tas-sena.
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Ir-rata ta’ implimentazzjoni ta’ H2020 tal-Impriżi Konġunti u llivell ta’ kontribuzzjonijiet tal-membri privati jistgħu jittejbu
Għalkemm l-Impriżi Konġunti kważi implimentaw bis-sħiħ l-attivitajiet
tagħhom taħt l-FP7 u t-TEN-T...

2.11. L-Impriżi Konġunti li jimplimentaw attivitajiet taħt il-programmi FP7 u TEN-T

(QFP 2007-2013) huma s-SESAR, is-CS, l-IMI, l-FCH u l-ECSEL. Fl-2020, tliet Impriżi Konġunti (lIMI, l-FCH u l-ECSEL) kienu għadhom iridu jagħlqu l-fażi ta’ implimentazzjoni tal-azzjonijiet
rispettivi tagħhom taħt l-FP7. Fl-2020, is-SESAR irrimborżat lill-membri l-eċċess filkontribuzzjonijiet ta’ flus kontanti li ġie riċevut għall-proġetti taħt l-FP7 u t-TEN-T.

2.12. It-Tabella 2.1 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri għall-

attivitajiet taħt l-FP7 ta’ dawn l-Impriżi Konġunti fi tmiem l-2020. Bħala medja, dawn ilkontribuzzjonijiet laħqu 91 % tal-miri stabbiliti mir-regolamenti fundaturi tal-Impriżi Konġunti
għall-perjodu tal-programm FP7 kollu.

Tabella 2.1 – Kontribuzzjonijiet mill-membri taħt l-FP7 u t-TEN-T
(f’EUR miljun)

L-UE

700.0
800.0
1 000.0
470.0
2 970.0

Membri oħra

1 284.3
600.0
1 000.0
470.0
3 354.3

Total

1 984.3
1 400.0
2 000.0
940.0
6 324.3

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)

Impriżi Konġunti
taħt l-FP7

SESAR 1
CS 1
IMI 1
FCH 1
Total

L-UE

610.2
800.0
931.1
426.1
2 767.4

Membri oħra

1 092.2
607.9
801.7
458.3
2 960.1

Total

1 702.4
1 407.9
1 732.8
884.4
5 727.5

Rata ta’
implimentazzjoni

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)

86 %
101 %
87 %
94 %
91 %

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Impriżi Konġunti.

2.13. Għall-kuntrarju tad-dispożizzjonijiet tar-regolamenti fundaturi tal-Artemis u l-ENIAC,

ir-rapporti u l-kont annwali tal-Impriża Konġunta ECSEL għall-2020 ma ddivulgawx l-istimi ta’:
o

il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Parteċipanti għall-proġetti taħt l-FP7 tal-Artemis u
l-ENIAC (ta’ mill-inqas 1.8 darba aktar mill-kontribuzzjoni finanzjarja operazzjonali tal-UE),
u

o

il-kontribuzzjonijiet in natura magħmula mill-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u żvilupp li
jipparteċipaw fil-proġetti taħt l-FP7 tal-Artemis u l-ENIAC (ta’ mill-inqas l-ammont talkontribuzzjoni tal-membri pubbliċi).
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... xi Impriżi Konġunti qed jiffaċċjaw sfidi fl-implimentazzjoni talattivitajiet taħt H2020

2.14.

Fi tmiem l-2020, li hija s-7 sena tat-tul ta’ ħajja ta’ 10 snin tagħhom, l-Impriżi
Konġunti juru gradi differenti ta’ kisba, fir-rigward tal-miri ta’ kontribuzzjoni stabbiliti mirregolamenti fundaturi rispettivi tagħhom għall-attivitajiet taħt H2020 (QFP 2014-2020). Dawn
il-varjanzi jistgħu jiġu spjegati parzjalment mill-fatt li l-Impriżi Konġunti joperaw f’oqsma
differenti ta’ riċerka. Pereżempju, l-IMI tesperjenza durata twila tal-proġett minħabba n-natura
tar-riċerka tagħha, u l-iskala kbira tal-konsorzji globali li jimplimentawhom. Din is-sitwazzjoni
tippreżenta r-riskju li l-livell ta’ riżorsi amministrattivi meħtieġa għall-ġestjoni ta’ dawn il-fondi
fil-ħin jista’ ma jkunx suffiċjenti, minħabba għadd dejjem jikber ta’ proġetti minn diversi
programmi tal-QFP li qed jiġu implimentati b’mod simultanju. L-EuroHPC, li għaliha s-sena 2020
kienet it-tieni sena ta’ operat, kien għad ma kellhiex proċeduri affidabbli għall-validazzjoni u ċċertifikazzjoni ta’ kontribuzzjonijiet in natura ddikjarati mill-membri privati tagħha u mill-Istati
Parteċipanti.

2.15. It-Tabella 2.2 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri għall-

attivitajiet taħt H2020 ta’ dawn l-Impriżi Konġunti fi tmiem l-2020. Sa tmiem l-2020, dawn lImpriżi Konġunti kienu implimentaw medja ta’ 62 % tal-miri tal-kontribuzzjonijiet mill-membri
tagħhom (bl-IKAA inklużi), u 54 % biss bl-IKAA esklużi.

Tabella 2.2 – Orizzont 2020 – Kontribuzzjonijiet mill-membri
(f’EUR miljun)

585.0
1 755.0
1 638.0
665.0
1 185.0
835.0
398.0
536.0
7 597.0

IKOP u flus
IKAA ta’
kontanti ta’
membri oħra
membri oħra
(2)
(1)
1 000.0
1 228.5
1 638.0
95.0
2 827.5
504.6
350.0
908.0
8 551.6

M/A
965.3
M/A
285.0
M/A
2 234.7
120.0
M/A
3 605.0

Total

1 585.0
3 948.8
3 276.0
1 045.0
4 012.5
3 574.3
868.0
1 444.0
19 753.5

Impriżi
Konġunti taħt
Orizzont 2020
SESAR 2020
CS 2
IMI 2
FCH 2
ECSEL
BBI
S2R
EuroHPC
Total

L-UE

IKOP
ivvalidati

441.6
1 451.0
643.2
498.6
944.9
603.2
297.7
190.9
5 071.1

358.3
604.4
380.0
20.6
574.6
57.8
131.1
28.9
2 155.7

(1) Kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet operazzjonali tal-Impriża Konġunta
(2) Kontribuzzjonijiet in natura għal attivitajiet addizzjonali, barra l-pjan ta’ ħidma tal-Impriża Konġunta

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Impriżi Konġunti.

IKOP
irrappurtati
iżda mhux
ivvalidati
93.2
136.3
263.0
35.0
896.5
53.7
93.1
0.0
1 570.8

IKAA

M/A
1 144.2
M/A
1 095.0
M/A
929.2
204.8
M/A
3 373.2

Total

893.1
3 335.9
1 286.2
1 649.2
2 416.0
1 643.9
726.7
219.8
12 170.8

56 %
84 %
39 %
158 %
60 %
46 %
84 %
15 %
62 %

Rata ta’
implimentazzjoni
mingħajr l-IKAA

L-UE

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)

Rata ta’
implimentazzjoni
bl-IKAA

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur u d-deċiżjonijiet legali)

56 %
73 %
39 %
73 %
60 %
53 %
70 %
15 %
54 %
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Il-membri privati jikkontribwixxu sinifikattivament aktar għal attivitajiet
addizzjonali barra mill-pjanijiet ta’ ħidma tal-Impriżi Konġunti

2.16.

Il-membri privati jridu jipprovdu tipi differenti ta’ kontribuzzjonijiet in natura lillImpriżi Konġunti li jimplimentaw attivitajiet taħt H2020. Fil-każ ta’ erba’ Impriżi Konġunti (is-CS,
l-FCH, il-BBI, u l-S2R), matul iċ-ċiklu ta’ ħajja tagħhom, il-membri privati jridu jipprovdu wkoll
minimu ta’ kontribuzzjonijiet in natura fil-forma ta’ attivitajiet addizzjonali mwettqa barra millpjanijiet ta’ ħidma tal-Impriżi Konġunti, iżda li jikkontribwixxu għall-objettivi ġenerali tal-Impriżi
Konġunti (ara l-Kaxxa 2.1).

Kaxxa 2.1
Kontribuzzjonijiet in natura tal-membri privati
għall-attivitajiet operazzjonali tal-Impriżi
Konġunti taħt H2020
(għall-Impriżi Konġunti kollha)

Kontribuzzjonijiet in natura tal-membri privati
għall-attivitajiet addizzjonali taħt H2020
(għas-CS, l-FCH, il-BBI u l-S2R biss)

Kif previst fir-regolamenti fundaturi tal-Impriżi
Konġunti kollha, il-membri privati tal-Impriżi
Konġunti kollha jridu jikkontribwixxu ammont
minimu għall-ispejjeż totali tal-proġetti ta’ riċerka
u innovazzjoni taħt H2020 tal-Impriżi Konġunti
(IKOP). L-IKOP huma l-ispejjeż totali mġarrba millmembri privati fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet
ta’ riċerka u innovazzjoni tal-Impriżi Konġunti, li
minnhom titnaqqas il-kontribuzzjoni mill-membri
l-oħra tal-Impriża Konġunta (kofinanzjament millUE, kontribuzzjoni minn Stati parteċipanti jew
organizzazzjonijiet intergovernattivi), kif ukoll
kwalunkwe kontribuzzjoni oħra mill-UE għal dawk
l-ispejjeż. F’konformità mal-Artikolu 4(3) tarregolamenti fundaturi, l-IKOP iridu jiġu
rrappurtati kull sena lill-Impriża Konġunta u lispiża relatata trid tiġi ċċertifikata minn awditur
indipendenti estern. L-IKOP iċċertifikati u
vvalidati jiġu rikonoxxuti fil-kontijiet annwali talImpriża Konġunta.

Kif previst fl-Artikolu 4(2)(b) tar-regolament
fundatur rispettiv ta’ dawn l-erba’ Impriżi
Konġunti, il-membri privati jridu jipprovdu wkoll
ammont minimu ta’ kontribuzzjonijiet in natura
fir-rigward ta’ “attivitajiet addizzjonali” barra
mill-pjan ta’ ħidma u l-baġit tal-Impriżi Konġunti,
iżda li jaqgħu fi ħdan l-ambitu tal-objettivi
ġenerali tal-Impriżi Konġunti (IKAA). Jenħtieġ li lattivitajiet korrispondenti jiġu stipulati fi pjan
annwali ta’ attivitajiet addizzjonali li jindika lvalur stmat tal-kontribuzzjonijiet. F’konformità
mal-Artikolu 4(4) tar-regolamenti fundaturi, lispejjeż tal-attivitajiet addizzjonali jridu jiġu
ċċertifikati minn awditur indipendenti estern u
mhumiex suġġetti għall-awditjar mill-QEA jew
minn kwalunkwe korp ieħor tal-UE. L-ammont
totali ta’ IKAA vvalidati u ċċertifikati jiġi ddivulgat
fin-noti tal-kontijiet annwali tal-Impriża
Konġunta.

2.17. Kif jidher fit-Tabella 2.2, sa tmiem l-2020, il-membri privati tal-Impriżi Konġunti, l-

Istati Parteċipanti jew l-organizzazzjonijiet intergovernattivi kienu kkontribwew EUR 7.1 biljun,
jew 58 %, tal-kontribuzzjonijiet totali maqbula ta’ madwar EUR 12.2 biljun. Dan l-ammont
jinkludi EUR 3.7 biljun 14 ta’ kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet proprji tal-Impriżi
Konġunti taħt H2020 (IKOP) u EUR 3.4 biljun tal-kontribuzzjonijiet in natura għal attivitajiet
addizzjonali barra mill-pjanijiet ta’ ħidma tal-Impriżi Konġunti iżda fi ħdan l-objettivi ġenerali
tal-Impriżi Konġunti (IKAA).

14

Minn dan l-ammont, bejn wieħed u ieħor EUR 2.1 biljun (57 %) kienu ġew iċċertifikati fi
tmiem l-2020.
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2.18.

Il-Figura 2.2 turi l-iżvilupp tal-kontribuzzjonijiet in natura medji tal-membri privati
għall-perjodu 2017 sa 2020. Minkejja ż-żieda sinifikanti u l-importanza tal-IKAA, ma hemm lebda obbligu li jiġu ddivulgati l-kontribuzzjonijiet korrispondenti fil-kontijiet annwali, u
għalhekk huma barra mill-ambitu tal-awditjar tagħna 15. Konsegwentement, hemm riskju li lIKAA jistgħu ma jkunux konformi bis-sħiħ mal-objettivi tal-Impriżi Konġunti. Meta r-regolament
fundatur ma jiddefinix livell minimu għall-IKOP iżda biss għall-IKAA (is-CS, l-FCH, u l-BBI), lImpriżi Konġunti jkunu tal-fehma li l-membri privati jistgħu jissodisfaw l-obbligu tagħhom għallkontribuzzjonijiet in natura mal-IKAA.

Figura 2.2 – L-iżvilupp tal-kontribuzzjonijiet in natura tal-membri privati
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

2017

2018
IKOP medji

2019
IKAA medji

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Impriżi Konġunti.

15

L-Artikolu 4(4) tar-regolamenti fundaturi rispettivi ta’ kull Impriża Konġunta.

2020
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L-Impriżi Konġunti jiltaqgħu ma’ ostakoli serji biex jiksbu
kontribuzzjonijiet fi flus kontanti mill-membri privati għall-ispejjeż
operazzjonali tagħhom

2.19. Fir-rigward tal-BBI, madankollu, l-IKAA totali tal-membri tal-industrija, kif stmati fi

tmiem l-2020, laħqu biss madwar nofs l-ammont immirat minimu stabbilit fir-regolament
fundatur tal-Impriżi Konġunti. Barra minn hekk, għalkemm ir-regolament fundatur tagħha ġie
emendat apposta fl-2018 biex il-membri tal-industrija jkunu jistgħu jagħtu rendikont talkontribuzzjonijiet tagħhom fi flus kontanti fil-livell tal-proġetti għal mill-inqas EUR 182.5 miljun,
fl-2020 il-membri tal-industrija ma għamlux kontribuzzjonijiet fi flus kontanti addizzjonali għallispejjeż operazzjonali tal-Impriżi Konġunti. Dan jindika li l-Impriża Konġunta tiltaqa’ ma’ ostakli
sinifikanti biex tikseb dawn il-kontribuzzjonijiet mill-membri privati u li l-mira minima mhux se
tintlaħaq sa tmiem il-programm Orizzont 2020. Għal din ir-raġuni, il-Kummissjoni (DĠ RTD)
naqqset b’EUR 140 miljun il-kontribuzzjonijiet fi flus kontanti tagħha lill-Impriża Konġunta. Dan
it-tnaqqis sinifikanti fil-kontribuzzjonijiet mill-membri ppreżenta riskju għall-kisba tal-aġenda
ta’ riċerka u innovazzjoni tal-Impriża Konġunta għall-programm H2020.

Bejn wieħed u ieħor 77 % tal-aġenda ta’ riċerka u innovazzjoni taħt
H2020 tal-Impriżi Konġunti diġà hija impenjata għall-implimentazzjoni

2.20. Fi tmiem l-2020, l-Impriżi Konġunti kienu kkompletaw il-proċeduri ta’ sejħiet kollha

għall-aġenda rispettiva tagħhom ta’ riċerka u innovazzjoni taħt H2020. F’dak li jirrigwarda
dawn is-sejħiet, il-membri l-oħra tal-Impriżi Konġunti (membri privati, Stati Parteċipanti u
organizzazzjonijiet internazzjonali oħra) taw impenn li jipprovdu kontribuzzjonijiet in natura
billi jinvestu r-riżorsi finanzjarji, ir-riżorsi umani, l-assi u t-teknoloġiji proprji tagħhom (IKOP).

2.21. Kif jidher fit-Tabella 2.3, fi tmiem l-2020, l-Impriżi Konġunti kienu diġà taw u/jew

iffirmaw proġetti ta’ għotjiet li kienu laħqu (bħala medja) 88 % tal-kontribuzzjoni massima
disponibbli fi flus kontanti għall-kofinanzjament tal-attivitajiet tagħhom taħt H2020. B’mod
parallel, membri oħra taw impenn li jipprovdu kontribuzzjonijiet in natura għal dawn il-proġetti
għal (bħala medja) 68 % tal-miri IKOP u tal-kontribuzzjoni fi flus kontanti operazzjonali
tagħhom stabbiliti fir-regolamenti fundaturi rispettivi tal-Impriżi Konġunti. Dan irriżulta f’rata
ta’ implimentazzjoni medja stmata ta’ 77 % tal-aġenda ta’ riċerka u innovazzjoni taħt H2020
tal-Impriżi Konġunti fi tmiem l-2020.
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Tabella 2.3 – Orizzont 2020 – Kontribuzzjonijiet mill-membri li taw
impenn, fi tmiem l-2020 (f’EUR miljun)
Kontribuzzjonijiet mill-membri għallispejjeż operazzjonali
(skont ir-Regolament Fundatur u
d-deċiżjonijiet legali)

555.8
1 716.0
1 595.4
646.0
1 169.7
815.8
384.5
426.0
7 309.2

950.0
1 189.6
1 595.4
76.0
2 787.5
475.3
336.5
796.0
8 206.3

Total

1 505.8
2 905.6
3 190.8
722.0
3 957.2
1 291.1
721.0
1 222.0
15 515.5

Impriżi
Konġunti taħt
Orizzont 2020
SESAR 2020
CS 2
IMI 2
FCH 2
ECSEL (1)
BBI (2)
S2R
EuroHPC (1)
Total

Kofinanzjame
nt mill-UE
impenjat
548.2
1 554.9
1 273.7
617.2
1 000.3
717.6
379.6
331.4
6 422.9

IKOP u flus
kontanti ta’
membri oħra
(stima)

%

99 %
91 %
80 %
96 %
86 %
88 %
99 %
78 %
88 %

573.7
717.6
1 276.5
158.6
1 943.2
251.2
354.0
272.9
5 547.7

%

Total

60 %
60 %
80 %
209 %
70 %
53 %
105 %
34 %
68 %

Rata ta’
implimentazzjon
i tal-programm

L-UE

IKOP u flus
kontanti ta’
membri oħra

Ftehimiet ta’ għotja u kuntratti mogħtija u/jew iffirmati
(fil-31.12.2020)

1 121.9
2 272.5
2 550.2
775.8
2 943.5
968.8
733.6
604.3
11 970.6

75 %
78 %
80 %
107 %
74 %
75 %
102 %
49 %
77 %

(1) Kontribuzzjonijiet ta’ membri oħra inklużi l-kontribuzzjonijiet tal-Istati parteċipanti
(2) Miri tal-kontribuzzjonijiet IKOP kif maqbula fil-pjanijiet ta’ ħidma annwali tal-Impriża Konġunta u l-kontribuzzjonijiet fi flus kontanti operazzjonali mnaqqsa.

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Impriżi Konġunti.

Il-kontrolli interni fir-rigward tal-pagamenti ta’ għotja kienu,
b'mod ġenerali, effettivi
Il-biċċa l-kbira mill-Impriżi Konġunti implimentaw il-qafas ta’ kontroll
intern il-ġdid tal-Kummissjoni

2.22. L-Impriżi Konġunti stabbilew proċeduri affidabbli ta’ kontroll ex ante bbażati fuq

analiżijiet finanzjarji u operazzjonali mhux fuq il-post. Bl-eċċezzjoni tal-EuroHPC, fl-2020, lImpriżi Konġunti implimentaw bis-sħiħ il-qafas ta’ kontroll intern tal-Kummissjoni (QKI), li huwa
bbażat fuq 17-il prinċipju ta’ kontroll intern. Dawn l-Impriżi Konġunti żviluppaw indikaturi
rilevanti għall-prinċipji kollha ta’ kontroll intern, wettqu awtovalutazzjonijiet annwali u tejbu lmonitoraġġ tal-effettività tal-attivitajiet ta’ kontroll tagħhom. Il-QKI stabbilit, madankollu,
huwa proċess li jinsab għaddej, li l-kwalità tiegħu tiddependi mit-titjib kontinwu tal-indikaturi
ewlenin tal-kontroll tal-Impriżi Konġunti u l-kwalità tal-awtovalutazzjoni annwali.

Ir-riżultati tal-awditjar ex post jindikaw li, għall-biċċa l-kbira mill-Impriżi
Konġunti, il-livell ta’ żball għall-pagamenti ta’ għotja huwa taħt is-soll ta’
materjalità

2.23. Rigward il-kontrolli tal-legalità u r-regolarità tal-pagamenti ta’ għotja tal-Impriżi

Konġunti taħt il-programm FP7, ditti tal-awditjar indipendenti esterni, ikkuntrattati mill-Impriżi
Konġunti, iwettqu awditi ex post għand il-benefiċjarji. Għall-pagamenti ta’ għotja tal-Impriżi
Konġunti taħt il-programm H2020, is-Servizz tal-Awditjar Komuni (CAS) tal-Kummissjoni huwa
responsabbli għall-awditi ex post, li madwar tliet kwarti minnhom jiġu kkuntrattati lil ditti tal-
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awditjar esterni. L-Impriżi Konġunti kollha użaw dawn l-awditi ex post biex jivvalutaw il-legalità
u r-regolarità tal-pagamenti ta’ għotja tagħhom.

2.24. Fl-2020, tliet Impriżi Konġunti biss (l-IMI, l-FCH u l-ECSEL) kienu għadhom qed

jagħmlu pagamenti finali ta’ għotja taħt l-FP7. L-IMI u l-FCH irrappurtaw rati tal-iżball residwu
taħt is-soll ta’ materjalità ta’ 2 %, ibbażati fuq ir-riżultati tal-awditjar ex post fi tmiem l-2020.
Fir-rigward tal-ECSEL, il-varjazzjoni sinifikanti fil-metodoloġiji u fil-proċeduri li ntużaw millAwtoritajiet Nazzjonali ta’ Finanzjament tal-Istati Parteċipanti ma tippermettix il-kalkolu ta’
rata unika tal-iżball residwu għall-pagamenti taħt l-FP7. Konsegwentement, għal dawk ilpagamenti, aħna applikajna r-rata tal-iżball residwu li ġiet stabbilita mid-DĠ RTD għallprogramm FP7 kollu, li fi tmiem l-2020 kienet ta’ 3,51 %. Minħabba l-perċentwal baxx talpagamenti taħt l-FP7 li saru fl-2020 (madwar 8.6 %), ir-rata tal-iżball residwu għall-pagamenti
operazzjonali totali li saru mill-ECSEL fl-2020 hija għalhekk meqjusa li hija taħt is-soll ta’
materjalità.

2.25. Għall-pagamenti ta’ għotja taħt H2020, l-Impriżi Konġunti kollha li qed jimplimentaw

proġetti taħt H2020 irrappurtaw rata tal-iżball residwu taħt is-soll ta’ materjalità ta’ 2 %,
ibbażata fuq ir-riżultati tal-awditjar ex post tal-CAS fi tmiem l-2020.

L-awditu li wettaqna ta' pagamenti ta’ għotja fil-livell tal-benefiċjarji fl2020 żvela żbalji sistemiċi fl-ispejjeż għall-persunal iddikjarati

2.26. L-awditi li wettaqna għand il-benefiċjarji kkonfermaw żbalji sistemiċi, prinċipalment

relatati mal-ispejjeż għall-persunal iddikjarati, li ġew irrappurtati regolarment ukoll mill-awditi
ex post tal-CAS u tal-awdituri kkuntrattati tiegħu. Għall-pagamenti ta’ għotja tal-2020, is-sorsi
prinċipali ta’ żball li nstabu kienu:
o

l-użu ta’ metodu ħażin għall-kalkolu tal-ispiża għall-persunal iddikjarata;

o

l-użu ta’ rati fis-siegħa li ma kinux ibbażati fuq sena finanzjarja kkompletata;

o

in-nuqqas ta’ rispett ta’ limiti massimi għas-sigħat maħduma fuq il-proġett;

o

il-korrezzjoni mhux iġġustifikata ta’ spejjeż għall-persunal diġà ddikjarati u aċċettati filperjodu ta’ rappurtar sussegwenti;

o

l-ispejjeż mhux direttament attribwibbli għall-proġett iddikjarati bħala spejjeż diretti
oħra;

o

ix-xiri mingħand konsorzju benefiċjarju ieħor, iddikjarat bħala spejjeż diretti oħra; u

o

l-applikazzjoni tar-rata ta’ skambju l-ħażina għall-konverżjoni f’euro tal-ispejjeż iddikjarati.
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2.27.

Rigward il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti tal-pagamenti ta’
għotja tal-Impriżi Konġunti, ir-riżultati tal-awditjar tagħna jindikaw li s-sors prinċipali ta’ żball
huwa l-ispejjeż għall-persunal, u li b’mod partikolari l-SMEs huma aktar suxxettibbli għal żball
milli benefiċjarji oħra. Is-simplifikazzjoni ulterjuri tar-regoli ta’ H2020 għad-dikjarazzjoni talispejjeż għall-persunal, u t-tnaqqis tal-inċertezza legali bl-użu ulterjuri ta’ għażliet ta’ spejjeż
simplifikati, hija prekundizzjoni għall-programmi qafas ta’ riċerka futuri, biex jiġu stabilizzati rrati ta’ żball għal taħt il-livell ta’ materjalità.

Azzjoni 2
Jenħtieġ li l-Impriżi Konġunti jsaħħu s-sistemi ta’ kontroll intern tagħhom biex jindirizzaw
ir-riskju akbar rigward l-SMEs u l-benefiċjarji l-ġodda, u huma mħeġġa wkoll jestendu l-użu
tal-għażliet ta' spejjeż simplifikati.

Dgħufijiet fl-applikazzjoni tal-IT lokali tal-F4E għall-ġestjoni tal-kuntratti

2.28. F’Marzu 2020, b’rispons għall-pandemija tal-COVID-19, l-użu tal-applikazzjoni tal-IT

lokali tal-F4E għall-ġestjoni tal-kuntratti (DACC), li preċedentement kienet limitata għallġestjoni ta’ emendi fil-kuntratti, ġiet estiża għall-ġestjoni ta’ kuntratti ġodda. Għalkemm din ilmiżura ppermettiet lill-F4E żżomm il-kontinwità tan-negozju, l-F4E ma allinjatx bis-sħiħ lapplikazzjonijiet tal-IT lokali tagħha mal-proċessi interni għad-delegazzjonijiet. Filwaqt li l-F4E
ħadet azzjonijiet ta’ mitigazzjoni biex tindirizza s-sitwazzjoni, għad iridu jiġu riżolti dgħufijiet
sinifikanti, bħall-użu xieraq tal-kontijiet b’identità virtwali u l-użu xieraq ta’ drittjiet ta’ aċċess u
delegi biex jiġu awtorizzati impenji legali. Fl-aħħar nett, ma twettqet l-ebda validazzjoni tassistema kontabilistika tal-F4E mill-implimentazzjoni tas-sistema DACC 'il hawn.

Azzjoni 3
L-F4E jeħtieġ li timplimenta l-azzjonijiet neċessarji rigward is-sistema tal-IT lokali tagħha
għall-ġestjoni tal-kuntratti (DACC), biex tiżgura l-allinjament tagħha mal-proċessi interni
għad-delegi, kif ukoll l-użu xieraq ta’ kontijiet b’identitajiet virtwali. Barra minn hekk,
jenħtieġ li l-Impriża Konġunta tivvalida s-sistema kontabilistika.
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Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-persunal interim u l-proċessi ta’
akkwist
Nuqqas ta’ għadd suffiċjenti ta’ persunal statutorju jwassal għal użu
akbar ta’ persunal interim

2.29. L-għadd insuffiċjenti ta’ persunal statutorju fl-Impriżi Konġunti jwassal għal użu

akbar ta’ persunal interim jew għall-internalizzazzjoni kuntrattwali tal-ħaddiema. Dan
jippreżenta riskji partikolari li jistgħu jaffettwaw b’mod negattiv il-prestazzjoni kumplessiva talImpriża Konġunta, bħaż-żamma ta’ kompetenzi ewlenin, kanali tal-obbligu ta’ rendikont mhux
ċari, u effiċjenza aktar baxxa tal-persunal.

2.30. Pereżempju, is-CS żiedet sinifikattivament il-proporzjon tagħha ta’ persunal interim

u statutorju minn 8 % fl-2017 għal 24 % fl-2020 għal kompiti li huma permanenti min-natura
tagħhom (eż. assistent tas-servizz legali, appoġġ segretarjali, assistent fil-qasam talkomunikazzjoni, u assistent tal-uffiċjal inkarigat mill-proġett). Livell għoli ta’ persunal
kuntrattwali għandu t-tendenza li jżid sinifikattivament ir-rata ta’ dawran tal-persunal talImpriża Konġunta u jkompli jiddestabbilizza s-sitwazzjoni tal-persunal.

2.31. Fl-ewwel sena ta’ operat tagħha, l-EuroHPC ikkonċentrat prinċipalment fuq il-

proċessi u l-kompiti operazzjonali. Billi l-ħtieġa għal persunal amministrattiv ewlieni għad trid
tiġi indirizzata, din tippreżenta riskji f’termini ta’ dgħufijiet fil-ġestjoni finanzjarja, baġitarja u
tal-persunal, u fil-proċessi ta’ kontroll intern għall-pagamenti operazzjonali u lkontribuzzjonijiet in natura. Barra minn hekk, il-proporzjon għoli ta’ persunal kuntrattwali
(74 %) jista’ jirriżulta f’livell sinifikanti ta’ dawran tal-impjegati fil-futur qrib, u dan ikompli jżid
ir-riskji għas-sistemi ta’ ġestjoni tagħha.

Azzjoni 4
L-EuroHPC jeħtieġ li timla l-postijiet amministrattivi ewlenin li huma meħtieġa biex tiżgura
l-ġestjoni finanzjarja, baġitarja u tal-persunal tagħha, kif ukoll il-proċessi ta’ kontroll intern
tagħha.

L-użu ta’ proċedura ta’ akkwist miftuħa f’sitwazzjoni ta’ vantaġġ flgħarfien

2.32. Fl-2020, l-FCH nediet proċedura ta' akkwist miftuħa għal kuntratt qafas għall-

implimentazzjoni tat-tielet fażi tal-proġett biex tistabbilixxi skema ta’ ċertifikazzjoni H2. Ilkonsorzju li kien diġà implimenta l-ewwel żewġ fażijiet tal-proġett u li għalhekk kien
f’sitwazzjoni fejn kellu vantaġġ fl-għarfien, kien l-uniku kandidat li ssottometta offerta. L-
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offerta finanzjarja kienet qrib il-valur massimu stmat tal-kuntratt stabbilit fl-ispeċifikazzjonijiet
ta' din l-offerta.

Azzjoni 5
F’sitwazzjoni ta’ vantaġġ fl-għarfien, l-Impriżi Konġunti huma mħeġġa jwettqu riċerka
preliminari dwar is-suq rigward il-prezzijiet u konsultazzjoni minn qabel ma’ kumpaniji
oħra li jaġixxu fis-suq, biex jippermettu stima aħjar tal-prezzijiet u l-aħjar proporzjon bejn
il-prezz u l-kwalità.

L-Impriżi Konġunti mhumiex qed jużaw bis-sħiħ is-soluzzjoni tal-akkwist
elettroniku tal-Kummissjoni, u l-F4E żviluppat il-portal tagħha stess

2.33. Ir-regolament finanzjarju tal-UE jirrikjedi li l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE,

inklużi l-Impriżi Konġunti, ifasslu u jimplimentaw soluzzjonijiet għall-preżentazzjoni, għall-ħżin
u għall-ipproċessar tad-data ppreżentata fil-kuntest tal-proċeduri ta’ għoti, u għal dak il-għan,
għandhom ipoġġu fis-seħħ “spazju ta’ skambju elettroniku ta’ data” uniku għall-parteċipanti.
Għal din ir-raġuni, il-Kummissjoni tinsab fil-proċess li tiżviluppa s-soluzzjoni tal-akkwist
elettroniku bil-portal integrat Funding and Tenders u t-TED eTendering , fejn l-offerti
ppubblikati kollha huma aċċessibbli għall-pubbliku. Is-soluzzjoni tal-akkwist elettroniku toffri
approċċ armonizzat u prattiki korporattivi stabbiliti għall-proċessi ta’ akkwist, filwaqt li
tappoġġahom permezz ta’ soluzzjoni elettronika totalment integrata. Pereżempju, hija
tippermetti aċċess elettroniku bla ħlas lill-kuntratturi potenzjali għad-dokumenti kollha tassejħa għall-offerti, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi relatati, l-annessi, mistoqsijiet u tweġibiet, issottomissjoni elettronika tal-offerti, l-evalwazzjoni tal-offerti u l-għotja finali tal-kuntratt(i). Issoluzzjoni tal-akkwist elettroniku diġà tappoġġa proċeduri miftuħa u ristretti (inklużi dawk
aċċellerati), proċeduri ta’ valur medju u baxx, u proċeduri nnegozjati eċċezzjonali għallistituzzjonijiet u l-korpi tal-UE, inklużi l-Impriżi Konġunti.

2.34. Is-CS, l-FCH u l-S2R użaw is-soluzzjoni tal-akkwist elettroniku għall-proċedura ta’

akkwist miftuħa tagħhom fl-2020; l-IMI u s-SESAR bdew jużawha fil-bidu tal-2021. Il-BBI u lECSEL, madankollu, ma għandhomx pjanijiet biex jużaw il-moduli kollha tal-pjattaforma
minħabba l-għadd baxx tagħhom ta’ proċeduri ta’ akkwist ta’ valur għoli.

2.35. L-F4E tuża l-għodda ta’ akkwist elettroniku li żviluppat hija stess, li mhijiex

sinkronizzata bis-sħiħ mas-soluzzjoni tal-akkwist elettroniku tal-Kummissjoni. Tisħiħ futur talgħodda ta’ akkwist elettroniku tal-F4E jista’ jwassal għal duplikazzjoni mhux meħtieġa malisforzi ta’ żvilupp u investiment tal-Kummissjoni. Dan ma jkunx jappoġġa l-prinċipju ta’ “spazju
ta’ skambju elettroniku ta’ data” uniku għall-parteċipanti, kif previst mir-regolament
finanzjarju tal-UE.
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Azzjoni 6
L-Impriżi Konġunti huma mistiedna jingħaqdu mas-soluzzjoni tal-akkwist elettroniku talKummissjoni f’konformità mal-prinċipju ta’ skambju elettroniku ta’ data uniku, previst
mir-regolament finanzjarju tal-UE, u b’hekk jiġi żgurat li l-akkwisti tagħhom ikunu suġġetti
għal kompetizzjoni fuq l-aktar bażi wiesgħa possibbli.
Jenħtieġ li l-F4E tikkoordina t-tisħiħ futur tal-għodda ta’ akkwist elettroniku tagħha malisforzi ta’ żvilupp u l-investiment tal-Kummissjoni.

L-Impriżi Konġunti sfruttaw is-sinerġiji biex jegħlbu l-kriżi talCOVID-19 fl-2020
Metodoloġija tar-rieżaminar tagħna

2.36. Fl-2020, aħna analizzajna miżuri meħuda mill-Impriżi Konġunti biex iżommu l-

kontinwità tan-negozju matul il-pandemija tal-COVID-19 u l-impatt possibbli tagħha fuq isservizz ta’ konsenja tagħhom. Il-Figura 2.3 tindika l-oqsma li fuqhom iffukajna r-rieżaminar li
wettaqna. L-analiżi kienet ibbażata fuq data finanzjarja li kienet disponibbli fis-sistema ċentrali
ta’ informazzjoni finanzjarja tal-Kummissjoni tal-Kontabbiltà Bbażata fuq id-Dovuti (ABAC) u lpjattaforma eGrant (COMPASS). Id-data ġiet ikkomplementata minn intervisti mal-persunal talImpriżi Konġunti u analiżi tad-dokumenti tal-Impriżi Konġunti. Is-sejbiet huma analitiċi u
deskrittivi aktar milli evalwattivi. Għalhekk, aħna ma nagħmlux rakkomandazzjonijiet iżda
pjuttost nenfasizzaw il-prattiki tajba. L-EuroHPC ġiet eskluża minn din l-analiżi minħabba li
bdiet taħdem b’mod awtonomu biss f’Settembru 2020.

Figura 2.3 – Oqsma li ffukajna fuqhom

Tħejjija u
implimentazzjoni ta’
miżuri ta’ kontinwità
tal-operat

Sors: il-QEA.

Kapaċità ta’
teħid ta’
deċiżjonijiet,
l-attivitajiet ta’
kuljum tagħhom

Miżuri biex
jappoġġjaw
il-benesseri u
r-reżiljenza
tal-persunal

Implimentazzjoni
ta’ attivitajiet
operazzjonali
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L-Impriżi Konġunti kkooperaw mill-qrib biex jiżguraw il-kontinwità tannegozju fi ħdan is-sitwazzjoni tal-pandemija tal-COVID-19

2.37.

L-Impriżi Konġunti li jinsabu fi Brussell (is-SESAR, is-CS, l-IMI, l-FCH, l-ECSEL, il-BBI u lS2R) għelbu fil-biċċa l-kbira l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19, minkejja d-daqs żgħir
tagħhom u r-riżorsi limitati li kellhom, minħabba l-kooperazzjoni mill-qrib tagħhom għal tħejjija
komuni fil-bidu tal-pandemija f’Marzu 2020.

2.38. Billi c-CS, l-IMI, l-FCH, l-ECSEL, il-BBI u l-S2R għandhom is-sede tagħhom fl-istess bini,

dawn adottaw pjan komuni għall-kontinwità tal-operat (BCP) f’Jannar 2019, inkluż Pjan komuni
tal-IT ta’ Rkupru minn Diżastri (DRP), li ġie aġġornat fi Frar 2020. Is-SESAR u l-F4E adottaw iddokumenti tagħhom stess dwar il-Ġestjoni tal-Kontinwità tal-Negozju fl-2016 u l-2017
rispettivament, u aġġornawhom fl-2019. Il-pjanijiet huma bbażati fuq valutazzjonijiet tar-riskju
u ppjanar tax-xenarji, u jifformaw parti kritika mill-qafas ta’ kontroll intern tal-Impriżi Konġunti
(ara l-Kaxxa 2.2).

Kaxxa 2.2
Pjan komuni għall-kontinwità tal-operat għall-Impriżi Konġunti CS,
IMI, FCH, ECSEL, BBI u S2R
Informazzjoni bażika ewlenija
dwar il-kontinwità tannegozju:
o

kuntatti ta’ emerġenza,

o

elenkar tal-persunal
kritiku,

o

komunikazzjoni (skont
ix-xenarju).

Prinċipji tal-kontinwità tan-negozju:
o

definizzjonijiet u ambitu,

o

sommarju tal-funzjonijiet u talproċeduri kritiċi u essenzjali,

o

ambitu u xenarji,

o

taħriġ u sensibilizzazzjoni,

o

ittestjar.

Reazzjoni u rispons:

Pjan tal-IT ta’ rkupru minn diżastri:

o

uffiċjali responsabbli għallkontinwità tan-negozju,

o

operazzjonijiet sħaħ f’sit ta’
kontinġenza,

o

lista ta’ dipendenzi li huma
relatati mal-infrastrutturi
komuni.

o

restawr tal-operazzjonijiet oriġinali,

o

Sit ta’ Backup tad-DĠ RTD.

Sors: il-pjan komuni għall-kontinwità tal-operat għall-Impriżi Konġunti.
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2.39.

Is-CS, l-IMI, l-FCH, l-ECSEL, il-BBI u l-S2R kienu diġà ttestjaw id-DRP tal-IT komuni
tagħhom f’Jannar 2019, fejn iffukaw fuq:
o

id-disponibbiltà tas-sit u l-aċċess għal uffiċċju backup;

o

id-disponibbiltà tal-infrastruttura tal-IT (hardware u software); u

o

il-funzjonalità tal-kontijiet tal-EU login u l-aċċess mill-bogħod għall-applikazzjonijiet.

Ir-riżultati tat-testijiet ġew analizzati u tfasslu soluzzjonijiet għall-ħsarat identifikati.

2.40. Konsegwentement, qabel it-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19, l-Impriżi Konġunti

kollha kellhom BCP aġġornat u formalment approvat (ara l-Figura 2.4).

Figura 2.4 – L-Impriżi Konġunti kollha kienu approvaw il-BCP

Meta faqqgħet il-pandemija talCOVID-19, l-Impriżi Konġunti kollha
kellhom fis-seħħ il-pjanijiet
approvati għall-kontinwità taloperat

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Impriżi Konġunti.

2.41. F’Marzu 2020, taħt l-azzjonijiet ta’ koordinazzjoni tal-ECSEL, l-Impriżi Konġunti kollha

bbażati fi Brussell wettqu testijiet tal-istress biex jivvalutaw il-kapaċitajiet tal-IT ta’ telexogħol
tagħhom, fuq is-suppożizzjoni li l-persunal kollu kien se jkun bit-telexogħol għal perjodu ta’
żmien. Dan ippermetta bidla rapida fuq il-persunal kollu tal-Impriżi Konġunti biex jaħdem bittelexogħol fit-18 ta’ Marzu 2020, meta l-Gvern Belġjan introduċa restrizzjonijiet fuq ix-xogħol.
L-F4E wettqet testijiet simili f’Marzu 2020, u t-telexogħol ilu r-regola ġenerali fis-siti kollha talF4E (Barċellona, Cadarache u Garching) sa mill-bidu tal-pandemija.

47

L-Impriżi Konġunti kkoordinaw l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni tagħhom u
żguraw il-governanza

2.42.

Fattur ta’ suċċess ieħor tal-Impriżi Konġunti bbażati fi Brussell kien il-koordinazzjoni
tal-azzjonijiet tagħhom biex jegħlbu r-restrizzjonijiet naturali tagħhom, b’mod partikolari iddaqs żgħir tagħhom u r-riżorsi limitati li kellhom.

2.43. Id-diretturi tal-Impriżi Konġunti bbażati fi Brussell kellhom laqgħat ta’ kull ġimgħa

biex jiddiskutu l-implikazzjonijiet tal-pandemija, ir-riskji għall-operazzjonijiet u approċċ komuni
għall-mitigazzjoni tagħhom. Laqgħat simili saru mill-kapijiet tal-amministrazzjoni u talkapaċitajiet tal-awditjar intern. F’Mejju 2020, biex jiżguraw is-sigurtà tal-persunal tagħhom
meta kien jeħtiġilhom jaħdmu fl-uffiċċju, l-Impriżi Konġunti nedew akkwist konġunt immexxi
mill-IMI, għall-materjali protettivi.

2.44. Fl-aħħar nett, il-bordijiet ta’ tmexxija tal-Impriżi Konġunti adattaw malajr għall-

pandemija tal-COVID-19, billi kellhom laqgħat mill-bogħod u żammew pass simili fl-adozzjoni
ta’ deċiżjonijiet fl-2020, meta mqabbel mal-2019. L-għadd ta’ laqgħat tal-bordijiet ta’ tmexxija
baqa’ stabbli f’ammont ta' 27 fl-2020 (2019: 25) u 110 deċiżjonijiet tal-bordijiet ta’ tmexxija li
ttieħdu fl-2020 (2019: 108).

L-Impriżi Konġunti ssodisfaw id-dmir ta’ diliġenza tagħhom lejn ilpersunal...

2.45. Sabiex jagħtu lill-persunal appoġġ adegwat dwar kif l-aħjar jindirizzaw l-isfidi l-ġodda

kkważati mill-pandemija tal-COVID-19, l-Impriżi Konġunti bbażati fi Brussell stabbilew
programm ta’ taħriġ għall-benesseri u r-reżiljenza. F’Ottubru 2020, il-persunal tal-Impriżi
Konġunti kollha bbażati fi Brussell ipparteċipaw fit-taħriġ bl-isem ta’ “Coping in a time of
COVID”, imniedi mis-SESAR u ffaċilitat minn kowċ professjonali ċċertifikat. It-taħriġ kien jinkludi
sessjonijiet "breakout” biex jippermetti lill-parteċipanti jiskambjaw fehmiet dwar ilkundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom.

2.46. Sabiex jappoġġaw u jinfurmaw lill-persunal tagħhom matul il-pandemija tal-COVID-

19, id-diretturi tal-Impriżi Konġunti organizzaw laqgħat online regolari, inkluż ħin għallmistoqsijiet tal-persunal. Ir-regolarità tal-laqgħat online kienet tvarja skont l-Impriża Konġunta
u skont l-intensità tal-pandemija, u varjat minn darba fil-ġimgħa sa darba fix-xahar. FilKaxxa 2.3 hawn taħt, aħna nippreżentaw xi eżempji ta’ miżuri komuni osservati fl-Impriżi
Konġunti fir-rigward tal-persunal ta’ appoġġ matul dan il-perjodu.
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Kaxxa 2.3
Miżuri ta’ appoġġ tal-Impriżi Konġunti għall-benesseri u r-reżiljenza
tal-persunal
Komunikazzjoni u
messaġġi regolari
inkluża laqgħa online
regolari mal-persunal
kollu

Taħriġ għar-reżiljenza
bl-isem ta’ “Coping in a
time of COVID” għallpersunal kollu tal-Impriżi
Konġunti biex jiskambja
fehmiet dwar ilkundizzjonijiet tax-xogħol

L-ambjent IT ġie adattat
malajr biex jiżgura użu
ottimali tat-teknoloġija
virtwali u biex jiżgura ttelexogħol

Laqgħat soċjali online
eż. “chat roulettes”

Bosta stħarriġiet talpersunal biex jipprovdu
feedback lill-maniġment
dwar ix-xogħol matul ilpandemija tal-COVID-19.

Kontribuzzjonijiet
finanzjarji għal tagħmir
tal-uffiċċju biex jgħinu flinstallazzjoni ta’ uffiċċju
xieraq fid-dar

Żgurar ta’ ambjent taxxogħol sikur jekk
meħtieġ permezz talforniment ta’ tagħmir
protettiv (maskri tal-wiċċ,
distributuri tal-ġell), tindif
tal-ispazju għal uffiċċji,
informazzjoni dwar ittbegħid fiżiku u miżuri
protettivi oħra

Offerti ta’ programmi ta’
benesseri b’webinars dwar
il-benesseri psikoloġiku u
fiżiku, eżerċizzji ta’
meditazzjoni, mindfulness,
sessjonijiet ta’ kkowċjar
individwali, eċċ.

Sessjoni speċjali ta’
skambju ta’ ideat biex
jiġi identifikat
kwalunkwe riskju ġdid
emerġenti tal-COVID-19
bl-attendenza u lparteċipazzjoni tal-membri
kollha tal-persunal

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Impriżi Konġunti.

2.47. Bejn April u Novembru 2020, ħames Impriżi Konġunti (is-SESAR, is-CS, l-IMI, l-ECSEL

u l-BBI) wettqu stħarriġiet tal-persunal biex jiksbu feedback mingħandhom dwar ilkundizzjonijiet tax-xogħol matul il-pandemija tal-COVID-19. L-istħarriġiet iffukaw l-aktar fuq
żewġ aspetti: il-kundizzjonijiet relatati max-xogħol, bħad-disponibbiltà u l-funzjonament tattagħmir tal-IT u l-appoġġ ipprovdut mill-maniġment, u l-esperjenzi personali dovuti għallkonfinament (eż. il-livell ta’ interazzjoni mal-kollegi, u l-livelli ta’ stress minħabba bidla flammont ta’ xogħol, eċċ). Ir-riżultati tal-istħarriġiet indikaw li l-biċċa l-kbira mill-persunal talImpriżi Konġunti kien sodisfatt bit-tmexxija u l-appoġġ ipprovdut mill-maniġment u ma ffaċċjax
problemi tal-IT konsiderevoli, filwaqt li kklassifika l-effettività tal-kontinwità tal-operat bħala
għolja.

2.48. Għalkemm ħafna qiesu li kienu qed ikampaw sew bis-sitwazzjoni, ġew irrappurtati xi

esperjenzi negattivi bit-telexogħol, b’mod partikolari, is-sentiment ta’ obbligu biex wieħed ikun
kontinwament disponibbli, id-diffikultajiet fiż-żamma tal-bilanċ korrett bejn ix-xogħol u l-ħajja
privata, il-problemi ta’ kura tat-tfal u t-tagħlim skolastiku mid-dar.
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... li kkontribwixxa għal sitwazzjoni stabbli tal-persunal matul il-kriżi

2.49. Il-pandemija tal-COVID-19 ma kellhiex impatt li jista’ jitkejjel fuq l-għadd tal-persunal

jew fuq ir-rati ta’ postijiet vakanti fl-Impriżi Konġunti. Għall-Impriżi Konġunti li huma bbażati fi
Brussell, l-għadd tal-persunal kompla jiżdied kemxejn b’1.3 % fl-2020, li huwa kumparabbli
mas-snin preċedenti (2019: + 2.2 %; 2018: + 2.2 %). L-għadd tal-persunal tal-F4E kompla jonqos
kemxejn b’0.9 % fl-2020, li huwa kumparabbli wkoll mas-snin preċedenti (2019: - 0.7 %; 2018: 1.6 %). Ir-rati tal-postijiet vakanti tal-Impriżi Konġunti segwew l-istess tendenza u żdiedu
kemxejn għall-Impriżi Konġunti bbażati fi Brussell u naqsu għall-F4E.

2.50. L-Impriżi Konġunti bbażati fi Brussell attwalment qed isegwu l-Pjan ta' Azzjoni tal-

Kummissjoni għal Ritorn Gradwali fl-Uffiċċju. Il-pjan (ara l-Kaxxa 2.4) jinkludi miżuri ta’
dieskalazzjoni: pereżempju, ir-ritorn gradwali tal-persunal fl-uffiċċju. L-approċċ gradwali
jippermetti l-eskalazzjoni jew id-dieskalazzjoni kkontrollata skont kif tiżviluppa l-pandemija. Limplimentazzjoni tal-miżuri ta’ eskalazzjoni/dieskalazzjoni għandha l-għan li jiġu segwiti rrakkomandazzjonijiet u l-istruzzjonijiet mill-awtoritajiet tas-saħħa nazzjonali u dawk reġjonali,
kif ukoll il-valutazzjonijiet tar-riskju u l-gwida mill-Kummissjoni Ewropea.
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Kaxxa 2.4
Stadji ta’ ritorn lura fl-uffiċċju
FAŻI 0

FAŻI 1

FAŻI 2

FAŻI 3

It-telexogħol bħala
regola

L-ewwel tneħħija kawta
tal-konfinament

Dekonfinament
progressiv

“Normalità ġdida” u
dekonfinament
ġenerali

Regola: Telexogħol +
ritorn limitat, kawt
u volontarju lejn luffiċċju bix-xiftijiet.

Regola: Is-Sistema ta’
Xiftijiet Sħaħ hija rregola bi flessibbiltà
għat-telexogħol. Ittelexogħol jibqa’ rregola għal ċerti
kategoriji ta’ persunal
biss.

Regola: Il-preżenza fluffiċċju hija r-regola.
Ibbażat fuq ittagħlimiet li ttieħdu, se
jiġu meqjusa r-regoli
ġenerali tat-telexogħol
il-ġodda. Se tiġi
msaħħa l-kapaċità tal-IT
rilevanti.

Arranġamenti tax-xogħol:
Regola: Telexogħol
Ċirkustanzi speċjali:
Persunal
kritiku/essenzjali li ma
jistax iwettaq il-kompiti
tiegħu mill-bogħod.
Dan il-persunal jalterna
bejn preżenza fluffiċċju u telexogħol
bix-xift kull ġimgħa. Ilpersunal
kritiku/essenzjali
b'kundizzjonijiet tassaħħa sottostanti (jew
li jgħix f’unità
domestika ma’ persuna
vulnerabbli) huwa
eżentat milli jaħdem fluffiċċju.

Bħal fil-Fażi 0 + għadd
żgħir ta’ kollegi għal
kull unità (mhux aktar
minn 10 %-20 %) se
jitħallew jaħdmu milluffiċċji fuq bażi
volontarja u b’xifts ta’
kull ġimgħa, jekk jista’
jiġi mħares it-tbegħid
soċjali u miżuri ta’
sigurtà oħra. - Ittelexogħol għadu rregola speċjalment
għall-persunal li
għandu kundizzjoni li
żżidlu r-riskju.

Il-persunal
kollu huwa maqsum
f’żewġ timijiet, li
jaħdmu bix-xift kull
ġimgħa. Is-sistema ta’
xiftijiet introdotta filFażi 1 tapplika
awtomatikament għallpersunal kollu. Se
japplikaw possibiltajiet
wesgħin ta’ telexogħol.

Ċirkustanzi speċjali:
Arranġamenti speċjali
tax-telexogħol jistgħu
jiġu offruti lill-persunal
li għandu kundizzjoni li
żżidlu r-riskju talCOVID-19.

Sors: il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni għal Ritorn Gradwali fl-Uffiċċju.

Minkejja l-pandemija tal-COVID-19, l-Impriżi Konġunti żguraw li
jingħataw l-għotjiet...

2.51. Minkejja s-sitwazzjoni ta’ sfida, l-impenji baġitarji tal-Impriżi Konġunti taħt H2020

għall-ftehimiet ta' għotja baqgħu stabbli fl-ammont ta’ EUR 889.2 miljun fl-2020 (2019:
EUR 855.6 miljun). Fir-rigward tal-F4E, l-attivitajiet ta’ akkwist operazzjonali baqgħu għaddejjin
bl-istess pass, u l-impenji baġitarji tagħha għall-kuntratti operazzjonali żdiedu minn
EUR 670.5 miljun fl-2019 għal EUR 826.1 miljun fl-2020.

2.52. L-IMI tat kontribut importanti lir-rispons komuni Ewropew għall-pandemija tal-

COVID-19, kif ikkoordinat mill-Kummissjoni. L-Impriża Konġunta rriallokat EUR 45 miljun talbaġit tagħha għall-2020 għal sejħa għal proposti rapida li tnediet f’Marzu 2020, li ffukat fuq liżvilupp ta’ terapiji u dijanjostika biex jiġu miġġielda l-infezzjonijiet tal-coronavirus. Fondi
addizzjonali ta’ H2020 mingħand il-Kummissjoni żiedu l-ammont tas-sejħa għal EUR 72 miljun.
Aktar minn 140 proposta riċevuti ġew evalwati mill-bogħod u fi żmien rekord, b'segwitu għal
modifiki sinifikanti għall-proċess tas-soltu ta’ evalwazzjoni tas-sejħiet tal-Impriża Konġunta.
Għall-ftehimiet ta' għotja ntgħażlu tmien proġetti (tlieta fuq it-trattamenti u ħamsa fuq id-
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dijanjostika) li mmoblizzaw aktar minn 115-il miljun, u l-implimentazzjoni tagħhom bdiet qabel
is-sajf tal-2020.

2.53. Barra minn hekk, għall-Impriżi Konġunti li jimplimentaw l-azzjonijiet taħt H2020, iż-

żmien medju li jittieħed sa ma tingħata l-għotja (TTG), li huwa l-perjodu mid-data ta’ skadenza
għas-sottomissjoni ta’ proposti sal-iffirmar tal-ftehimiet ta’ għotja, baqa’ stabbli b’medja ta’
220 jum fl-2020 (2019: 221 jum) 16. Dan kien ferm iqsar mill-perjodu massimu permissibbli ta’
8 xhur jew madwar 240 jum speċifikati fir-regoli għall-parteċipazzjoni fil-programm H2020 17
(ara l-Figura 2.5). Din il-prestazzjoni hija spjegata prinċipalment mill-isforzi konsiderevoli talImpriżi Konġunti biex jimplimentaw fil-ħin il-proċeduri xierqa għall-evalwazzjoni mill-bogħod
tal-proposti li titwettaq minn esperti esterni.

Figura 2.5 – Żmien li jittieħed sa ma tingħata l-għotja f’jiem medji
240
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200
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Impriżi Konġunti.

16

Id-data tqis is-sejħiet għal proposti kollha tal-Impriżi Konġunti taħt H2020 ppubblikati fissena N-1 mal-ftehimiet ta’ għotja rispettivi tagħhom iffirmati fis-sena N.

17

L-Artikolu 20 tar-Regolament(UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal11 ta Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni u disseminazzjoni f'"Orizzont
2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)" (ĠU L 347,20.12.2013,
p. 81).
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...u l-pagamenti lill-benefiċjarji tagħhom

2.54. Fl-2020, l-Impriżi Konġunti taħt H2020 u l-F4E żammew il-livell tal-pagamenti għall-

attivitajiet operazzjonali tagħhom fi ħdan id-dinamika tal-aħħar erba’ snin (ara l-Figura 2.6).
Għall-Impriżi Konġunti taħt H2020, il-pagamenti totali għall-attivitajiet operazzjonali naqsu
kemxejn biss minn EUR 847.1 miljun fl-2019 għal EUR 827.8 miljun fl-2020. Għal F4E, ilpagamenti operazzjonali għall-kuntratti żdiedu minn EUR 681.3 miljun fl-2019 għal
EUR 741.1 miljun fl-2020.

Figura 2.6 – Pagamenti operazzjonali tal-Impriżi Konġunti (f’EUR elf)
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Impriżi Konġunti.

2.55. Minkejja l-isfidi fiż-żamma ta’ proċessi ta’ kontroll intern taħt kundizzjonijiet ta’

telexogħol, b’mod partikolari għall-pagamenti ta’ għotja operazzjonali interim u finali u
pagamenti kuntrattwali kumplessi, l-għadd ta’ pagamenti tardivi tnaqqas minn medja ta’ 8 % fl2019 għal 6 % bħala medja fl-2020 (ara l-Figura 2.7).
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Figura 2.7 – Tnaqqis fil-pagamenti tardivi (medja fuq l-Impriżi Konġunti
kollha) bħala % tat-total tal-għadd annwali ta’ tranżazzjonijiet ta’
pagament approvati
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Impriżi Konġunti.

Xi Impriżi Konġunti rrappurtaw dewmien ġenerali għall-attivitajiet
tagħhom taħt H2020 minħabba l-pandemija tal-COVID-19

2.56. L-ECSEL irrappurtat li xi benefiċjarji kellhom diffikultajiet biex jiffinalizzaw id-

dimostrazzjonijiet tal-proġetti tagħhom u talbu estensjoni għall-perjodu ta’ implimentazzjoni.
Il-kontrolli u r-rieżaminar tal-proġetti kienu suġġetti għall-istess limitazzjonijiet imposti mirrestrizzjonijiet tal-pandemija tal-COVID-19.

2.57. L-S2R stmat dewmien ġenerali ta’ madwar xahrejn sa sitt xhur għal proġetti li kienu

jirrikjedu attivitajiet kollaborattivi f’siti differenti fl-Ewropa. Dawn il-proġetti kienu suġġetti
għal dewmien minħabba restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar jew limitazzjonijiet oħra kkawżati millpandemija. Barra minn hekk, il-validazzjoni fuq il-post ma seħħitx fl-2020, kif kienet inizjalment
ippjanata, minħabba r-restrizzjonijiet li kienu ġejjin mill-pandemija tal-COVID-19.
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2.58.

Is-CS bassret dewmien ġenerali ta’ erba’ sa sitt xhur bejn wieħed u ieħor flimplimentazzjoni tal-programm H2020 tagħha. Minħabba l-pandemija tal-COVID-19, seħħ
tnaqqis fir-ritmu tal-ftehimiet ta’ għotja mas-sħab (GAPS) u eżekuzzjoni insuffiċjenti talftehimiet ta' għotja għall-perjodu 2018-2019. Din tal-aħħar irriżultat fi rkupri sinifikanti ta’
prefinanzjamenti imħallsa b'mod eċċessiv fl-2020. Dan żied il-baġit għall-pagamenti
operazzjonali (dħul assenjat) għall-2020, li affettwa b’mod avvers ir-rata ta’ implimentazzjoni
tal-baġit għall-pagamenti operazzjonali tal-Impriżi Konġunti.

2.59. Is-SESAR irrispondiet għall-impatt serju tal-pandemija tal-COVID-19 fuq il-membri

tagħha mill-industrija tal-avjazzjoni b’sensiela ta’ miżuri baġitarji (eż. żieda fir-rati ta’
prefinanzjament għall-ftehimiet ta’ għotja u posponiment tal-kontribuzzjonijiet fi flus kontanti
għall-ispiża amministrattiva tal-Impriża Konġunta), bl-għan li tipprovdilhom titjib immedjat filfluss tal-flus.

2.60. Għal xi Impriżi Konġunti (is-CS, l-IMI, l-FCH u l-EuroHPC), l-impatt tal-pandemija tal-

COVID-19 fuq l-ispejjeż ippjanati għall-IT, il-komunikazzjoni, il-missjonijiet, il-laqgħat, lavvenimenti u servizzi oħra, naqqsu sinifikattivament ir-rati ta’ implimentazzjoni tal-baġit għallpagamenti amministrattivi tal-2020, li jirrappreżenta madwar 2 % sa 3 % tal-baġit totali
disponibbli għall-baġits ta’ pagamenti għall-2020.

L-attivitajiet tal-F4E għall-proġett ITER ġew imdewma

2.61. L-F4E rrappurtat li ħafna mill-fornituri tagħha kienu affettwati mill-pandemija tal-

COVID-19 u mir-restrizzjonijiet relatati. L-Impriża Konġunta stmat li fi tmiem l-2020, ilpandemija kienet ikkawżat dewmien sa erba’ xhur għal xi konsenji, b’żieda konsegwenti flispejjeż ta’ madwar EUR 47 miljun (fil-valuri tal-2008) għar-riżultati tanġibbli tal-F4E għallproġett ITER.

2.62. Il-Kummissjoni wettqet stħarriġ online f’Ottubru 2020, sabiex tifhem ir-

riperkussjonijiet tal-pandemija tal-COVID-19 fuq il-kumpaniji involuti fil-proġett ITER u sa liema
punt il-parteċipazzjoni tagħhom fl-ITER għenithom fit-triq lejn l-irkupru.

2.63. Kif jidher fil-Kaxxa 2.5, il-parteċipazzjoni fil-proġett ITER kellha impatt li jista’ jitkejjel
(f’termini ta’ persunal u dawran) fuq il-kumpaniji li wieġbu. Għal żewġ terzi ta’ dawk li wieġbu,
il-pandemija kellha impatt negattiv, bħal dewmien (70 %), u tnaqqis fid-domanda
b’konsegwenzi finanzjarji negattivi (50 %). Min-naħa l-oħra, 31 % ta’ dawk li wieġbu qablu li linvolviment tagħhom fil-proġett ITER għamel il-kumpanija tagħhom aktar reżiljenti għallkonsegwenzi tal-kriżi.
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Kaxxa 2.5
Impatt tal-COVID-19 fuq l-attivitajiet attwali fil-kumpaniji involuti filproġett ITER

Xi interruzzjonijiet u dewmien minuri

Taqlib kbir

Żamma tal-istatus quo

L-ebda valutazzjoni possibbli

Twaqqif tal-attività kollha
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Sors: Report of an EU survey ITER and COVID-19: Understanding the situation of companies
involved in the project, Diċembru 2020.

L-Impriżi Konġunti qed iwettqu segwitu għas-sejbiet talawditjar mis-snin preċedenti

2.64. F’ħafna każijiet, l-Impriżi Konġunti ħadu azzjoni korrettiva biex jagħtu segwitu għallosservazzonijiet fir-rapporti annwali speċifiċi tagħna minn snin preċedenti, li d-dettalji
tagħhom jistgħu jinsabu fl-annessi għall-opinjonijiet tagħna fil-Kapitolu 3.

2.65. Il-Figura 2.8 turi li, għad-19-il osservazzjoni li ma kinux ġew indirizzati sa tmiem l-

2019, l-azzjoni korrettiva ttieħdet fl-2020 biex 16-il osservazzjoni (84 %) setgħu jiġu
kkompletati, filwaqt li 3 osservazzjonijiet (16 %) kienu għadhom għaddejjin jew kienu għadhom
ma ġewx indirizzati sa tmiem l-2020 18.

18

Nota: Għas-SESAR, is-CS, l-IMI, l-FCH, l-ECSEL u l-S2R, l-osservazzjonijiet kollha mis-snin
preċedenti ġew ikkompletati minħabba l-azzjonijiet korrettivi tal-Impriżi Konġunti li ttieħdu
matul l-awditu tal-2020. Għall-EuroHPC, l-2020 kienet l-ewwel sena ta’ awditjar.
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Figura 2.8 – Sforzi mill-Impriżi Konġunti biex jagħtu segwitu għallosservazzjonijiet mis-snin preċedenti
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Riżultati tal-awditjar minn dokumenti
reċenti oħra tal-QEA relatati malImpriżi Konġunti
2.66. Minbarra r-rapport annwali tal-awditjar relatat mal-kontijiet annwali tal-Impriżi

Konġunti, matul l-2020 aħna ħriġna wkoll rapporti speċjali u rapporti analitiċi tal-awditjar, li
kienu jirreferu għall-Impriżi Konġunti (ara l-Figura 2.9).
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Figura 2.9 – Riżultati tal-awditjar minn dokumenti oħra relatati mal-Impriżi Konġunti u/jew mar-riċerka, maħruġa
reċentement mill-QEA
Ir-Rapport Analitiku Nru 1/2021 tal-QEA:
Il-kontribut inizjali li l-UE tat għar-rispons fil-livell tas-saħħa
pubblika għall-COVID-19

Ir-Rapport Speċjali Nru 19/2020 tal-QEA:
Id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea: inizjattiva ambizzjuża
li s-suċċess tagħha jiddependi mill-impenn kontinwu tal-UE, talgvernijiet u tan-negozji

Ir-Rapport Speċjali Nru 13/2020 tal-QEA:
It-tħaddim tal-Istrument għall-SMEs: programm effettiv u
innovattiv li qed jiffaċċja xi sfidi

L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa kklassifikat il-COVID-19 bħala
pandemija fil-11 ta’ Marzu 2020. It-Trattat dwar il-Funzjonament
tal-Unjoni Ewropea jassenja biss rwol ta’ appoġġ u koordinazzjoni
lill-UE għas-saħħa pubblika, li prinċipalment tibqa’ kompetenza
tal-Istati Membri.

Filwaqt li t-trasformazzjoni diġitali hija essenzjali għal ħafna
negozji tal-UE biex jibqgħu kompetittivi, dawn mhumiex qed
jieħdu vantaġġ sħiħ mit-teknoloġiji avvanzati biex jinnovaw.
F'dan il-kuntest, fl-2016, il-Kummissjoni nediet l-inizjattiva dwar
id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea (DEI) bl-għan li ssaħħaħ
il-kompetittività tal-UE fit-teknoloġiji diġitali.

L-Istrument għall-SMEs ġie stabbilit taħt il-programm qafas għarriċerka Orizzont 2020 biex jappoġġa l-innovazzjoni f’intrapriżi
żgħar u medji (SMEs). L-objettiv tiegħu huwa l-iżvilupp u lkapitalizzazzjoni fuq il-potenzjal tal-SMEs billi timtela l-lakuna fliffinanzjar fil-fażi bikrija ta’ proġetti ta’ riskju għoli u tiżdied ilkummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-riċerka fis-settur privat.
Huwa mmirat lejn SMEs innovattivi fl-UE u f’16-il pajjiż assoċjat.
B’baġit ġenerali ta’ EUR 3 biljun għall-perjodu 2014-2020, lIstrument jipprovdi għotjiet lil kumpaniji b’potenzjal ta’ rata
għolja ta’ tkabbir.

Aħna rrieżaminajna r-rispons inizjali tal-UE għall-azzjonijiet
relatati mal-pandemija li ttieħdu mit-3 ta’ Jannar sat30 ta’ Ġunju 2020, u ffukajna fuq l-użu tal-qafas tal-UE biex jiġi
indirizzat theddid transfruntier għas-saħħa; l-azzjonijet
addizzjonali tal-UE meħuda biex jiġi appoġġat il-forniment ta’
provvisti ta’ tagħmir protettiv, u l-appoġġ mill-UE għall-iżvilupp
ta’ testijiet għal u vaċċini kontra l-COVID-19.
Il-Kummissjoni rawwmet skambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati
Membri, u appoġġat azzjonijiet bħar-riċerka dwar il-COVID-19 u
ftehimiet ta’ xiri bil-quddiem tal-vaċċini. L-Impriża Konġunta
Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (IMI) nediet ukoll sejħa
relatata mat-trattament u l-ittestjar tal-coronavirus.
Aħna enfasizzajna xi sfidi li ffaċċjat l-UE fl-appoġġ li tat lill-Istati
Membri għar-rispons tagħhom għall-COVID-19, bħallistabbiliment ta’ qafas xieraq għat-theddid transfruntier għassaħħa, l-iffaċilitar tal-forniment ta’ provvisti xierqa fi kriżi u lappoġġ għall-iżvilupp ta’ vaċċini.

Id-dettalji dwar il-konklużjonijiet tal-awditjar, irrakkomandazzjonijiet relatati u r-risposti tal-entità awditjata
jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu.

Sors: il-QEA.

Aħna eżaminajna l-livell sa fejn l-UE kienet effettiva fl-għoti ta'
appoġġ għall-istrateġiji nazzjonali dwar id-diġitalizzazzjoni talindustrija u l-Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali, u jekk il-Kummissjoni
u l-Istati Membri kinux qed jimplimentaw l-istrateġija DEI b'mod
effettiv.
Aħna sibna li l-istrateġija DEI tal-Kummissjoni kienet ibbażata fissod u appoġġata mill-Istati Membri, iżda ma kellhiex
informazzjoni dwar l-eżiti intenzjonati, l-indikaturi tar-riżultati u lmiri. Dan jagħmilha aktar diffiċli għall-Kummissjoni u għall-Istati
Membri biex jorjentaw aħjar l-attivitajiet tagħhom u
jimmassimizzaw l-influwenza tagħhom, u l-Istati Membri ma
kinux imħeġġa jallokaw finanzjament SIE lill-inizjattiva.
Aħna nirrakkomandaw li l-Kummissjoni, flimkien mal-Istati
Membri, toffri appoġġ lill-Istati Membri biex jiġu identifikati nnuqqasijiet fil-finanzjament tagħhom, jittejjeb il-monitoraġġ, u
tieħu azzjoni ulterjuri biex jinkisbu l-livelli xierqa ta’ konnettività
broadband.
Id-dettalji dwar il-konklużjonijiet tal-awditjar, irrakkomandazzjonijiet relatati u r-risposti tal-entità awditjata
jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu.

Aħna eżaminajna jekk huwa kienx immirat lejn it-tip it-tajjeb ta’
SMEs; kisibx kopertura ġeografika wiesgħa; il-proċess tal-għażla
kienx effettiv, u jekk il-Kummissjoni mmonitorjatx l-Istrument
b’mod adegwat.
Aħna sibna li huwa jipprovdi appoġġ effettiv lill-SMEs fl-iżvilupp
tal-proġetti ta’ innovazzjoni tagħhom, iżda identifikajna riskju li lIstrument jiffinanzja xi SMEs li setgħu ġew iffinanzjati mis-suq, li
l-parteċipazzjoni fl-Istrument tvarja b’mod notevoli fost il-pajjiżi
parteċipanti, u li s-sottomissjoni mill-ġdid ta’ proposti rifjutati hija
ħela li dejjem tiżdied ta’ riżorsi ta’ ġestjoni u evalwazzjoni,
mingħajr ma jiġi pprovdut valur miżjud.

Id-dettalji dwar il-konklużjonijiet tal-awditjar, irrakkomandazzjonijiet relatati u r-risposti tal-entità awditjata
jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu.
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Ir-risposta tal-Impriżi Konġunti għallKapitolu 2
2.9, 2.19, 2.30, 2.31, 2.32, and 2.58
L-Impriżi Konġunti jieħdu nota komuni ta’ dawn l-osservazzjonijiet. Aħna nifhmu li dawk losservazzjonijiet huma pertinenti għal Impriżi Konġunti individwali u mhumiex qed iqajmu
kwistjonijiet trasversali. Aħna nibqgħu prudenti u nieħdu nota ta’ dawk it-tagħlimiet meħuda.
2.18
Fil-fehma tal-Impriżi Konġunti, ma hemm l-ebda riskju bħal dan, peress li l-Impriżi Konġunti
implimentaw proċess ta’ validazzjoni speċifikament għall-IKAA, li jinkludi l-iżgurar tal-kontribut talAttivitajiet Addizzjonali għall-objettivi tal-Impriżi Konġunti individwali kif ukoll iċ-ċertifikazzjoni talvaluri rrappurtati minn awdituri indipendenti f’konformità mar-Regolamenti tal-Impriżi Konġunti.
2.34
L-impriża Konġunta BBI u l-Impriża Konġunta ECSEL iqisu li l-implimentazzjoni sħiħa tas-soluzzjoni talAkkwist elettroniku mhijiex ġustifikabbli minħabba l-għadd estremament baxx tagħhom ta’
proċeduri ta’ akkwist ta’ valur għoli u rekwiżiti legali speċifiċi. Iż-żewġ Impriżi Konġunti jipprevedu li
jerġgħu jikkunsidraw l-użu jekk il-kundizzjonijiet futuri jiġġustifikaw dan.

60

Kapitolu 3
Dikjarazzjonijiet ta' Assigurazzjoni
tal-Impriżi Konġunti tal-UE
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3.1. Informazzjoni li tappoġġa ddikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni
Bażi għal opinjonijiet

3.1.1. Aħna wettaqna l-awditu tagħna skont l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar

(ISAs) u l-Kodiċijiet tal-Etika tal-IFAC, u l-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi
tal-Awditjar (ISSAIs) tal-INTOSAI. Ir-responsabbiltajiet tagħna skont dawn l-istandards
jingħataw f’aktar dettall fit-taqsima “Responsabbiltajiet tal-awditur” fir-rapport tagħna.
F’konformità mal-Kodiċi ta’ Etika għall-Kontabilisti Professjonali maħruġ mill-Bord talIstandards Internazzjonali tal-Etika għall-Kontabilisti (il-Kodiċi tal-IESBA) u mar-rekwiżiti etiċi li
huma rilevanti għall-awditu tagħna, aħna indipendenti u wettaqna r-responsabbiltajiet etiċi loħra tagħna skont dawn ir-rekwiżiti u l-Kodiċi tal-IESBA. Aħna nemmnu li l-evidenza għallawditjar li ksibna hija suffiċjenti u xierqa biex tipprovdi bażi għall-opinjoni tagħna.

Responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati millgovernanza

3.1.2.

Skont l-Artikoli 310 sa 325 tat-TFUE u r-Regolamenti Finanzjarji tal-Impriżi
Konġunti, il-maniġment ta’ kull waħda minn dawn l-Impriżi Konġunti huwa responsabbli mittħejjija u l-preżentazzjoni tal-kontijiet tagħhom abbażi ta’ standards tal-kontabbiltà għas-settur
pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment u mil-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li
fuqhom huma bbażati. Din ir-responsabbiltà tinkludi t-tfassil, l-implimentazzjoni u ż-żamma ta’
kontrolli interni rilevanti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ta’ rapporti finanzjarji li jkunu ħielsa
minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali, sew jekk minħabba frodi u sew jekk
minħabba xi żball. Il-maniġment huwa responsabbli wkoll milli jiżgura li l-attivitajiet, ittranżazzjonijiet finanzjarji u l-informazzjoni riflessi fir-rapporti finanzjarji jkunu jikkonformaw
mal-qafas regolatorju tal-awtoritajiet li jirregolawhom.

3.1.3. Fit-tħejjija tal-kontijiet, il-maniġment huwa responsabbli milli jivvaluta l-kapaċità

tal-Impriża Konġunta li tkompli bħala negozju avvjat, filwaqt li jiddivulga, kif applikabbli,
kwistjonijiet relatati ma’ negozju avvjat u juża l-bażi kontabilistika ta’ negozju avvjat, dment li
ma jkunx biħsiebu jillikwida l-entità jew itemm l-operazzjonijiet, jew inkella ma jkollu l-ebda
alternattiva realistika ħlief li jagħmel dan.

3.1.4. Dawk inkarigati mill-governanza huma responsabbli mis-sorveljanza tal-proċess ta’

rappurtar finanzjarju tal-Impriżi Konġunti.
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Ir-responsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u
tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi

3.1.5. L-objettivi tagħna huma li niksbu aċċertament raġonevoli li l-kontijiet tal-Impriżi

Konġunti jkunu ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali u li t-tranżazzjonijiet li
fuqhom huma bbażati jkunu legali u regolari u li, fuq il-bażi tal-awditu tagħna, nipprovdu lillParlament Ewropew u lill-Kunsill dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà talkontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati.
Aċċertament raġonevoli huwa aċċertament ta’ livell għoli, iżda ma jiggarantix li awditu dejjem
se jaqbad dikjarazzjoni skorretta materjali jew nuqqas ta’ konformità. Dawn jistgħu jiġu
kkaġunati minn frodi jew minn xi żball u jitqiesu materjali jekk, individwalment jew flimkien,
jistgħu jkunu mistennija, b’mod raġonevoli, li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet ekonomiċi li l-utenti
jieħdu fuq il-bażi ta’ dawn il-kontijiet.

3.1.6. Għad-dħul, aħna nivverifikaw il-kontribuzzjonijiet li jiġu riċevuti mingħand il-

Kummissjoni, mingħand sħab oħra, jew mingħand il-pajjiżi parteċipanti u nivvalutaw ilproċeduri tal-Impriżi Konġunti għall-ġbir ta’ introjtu ieħor, jekk ikun il-każ.

3.1.7. Għall-infiq, aħna neżaminaw it-tranżazzjonijiet ta’ pagament meta l-infiq ikun ġie

mġarrab, irreġistrat u aċċettat. Dan l-eżaminar ikopri l-kategoriji kollha ta’ pagamenti (inklużi
dawk li jkunu saru għax-xiri ta’ assi) minbarra pagamenti bil-quddiem fil-punt meta jsiru. Ilpagamenti bil-quddiem jiġu eżaminati meta r-riċevitur tal-fondi jipprovdi ġustifikazzjoni għallużu xieraq tagħhom u impriża konġunta taċċetta l-ġustifikazzjoni billi tapprova l-pagament bilquddiem, sew jekk fl-istess sena u sew jekk aktar tard.

3.1.8. F’konformità mal-ISAs u l-ISSAIs, aħna neżerċitaw ġudizzju professjonali u nżommu

xettiċiżmu professjonali tul l-awditu. Barra minn hekk, aħna:
—

Nidentifikaw u nivvalutaw ir-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta materjali tal-kontijiet u ta’
nuqqas ta’ konformità materjali mit-tranżazzjonijiet ta’ bażi mar-rekwiżiti tal-qafas legali
tal-Unjoni Ewropea, sew jekk minħabba frodi u sew jekk minħabba xi żball; infasslu u
nwettqu proċeduri tal-awditjar li jirrispondu għal dawk ir-riskji, u niksbu evidenza għallawditjar li tkun suffiċjenti u adegwata biex tipprovdi bażi għall-opinjonijiet tagħna. Irriskju li ma jinqabdux jew dikjarazzjoni skorretta materjali jew inkella nuqqas ta’
konformità b’riżultat ta’ frodi huwa ogħla mir-riskju li dawn ma jinqabdux meta jkunu
b’riżultat ta’ żball, billi frodi tista’ tinvolvi kollużjoni, falsifikazzjoni, ommissjonijiet
intenzjonali, rappreżentazzjonijiet żbaljati, jew każijiet fejn jinqabżu l-kontrolli interni.

—

Niksbu fehim tal-kontrolli interni rilevanti għall-awditu sabiex infasslu proċeduri talawditjar li jkunu xierqa fiċ-ċirkustanzi, iżda mhux biex nagħtu opinjoni dwar l-effettività
tal-kontroll intern.

—

Nevalwaw l-adegwatezza tal-politiki kontabilistiċi użati, ir-raġonevolezza tal-istimi
kontabilistiċi u d-divulgazzjonijiet relatati li jsiru mill-maniġment.
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—

Nilħqu konklużjoni dwar l-adegwatezza tal-użu mill-maniġment tal-bażi kontabilistika ta’
negozju avvjat u, abbażi tal-evidenza għall-awditjar miksuba, jekk tkunx teżisti inċertezza
materjali relatata ma’ avvenimenti jew kundizzjonijiet li jistgħu jixħtu dubju sinifikanti fuq
il-kapaċità tal-Impriża Konġunta li tkompli bħala negozju avvjat. Jekk aħna nikkonkludu li
tkun teżisti inċertezza materjali, aħna meħtieġa niġbdu l-attenzjoni, fir-rapport talawditur tagħna, għad-divulgazzjonijiet relatati fil-kontijiet jew, jekk dawn iddivulgazzjonijiet ma jkunux adegwati, nimmodifikaw l-opinjoni tagħna. Il-konklużjonijiet
tagħna huma bbażati fuq l-evidenza għall-awditjar miksuba sad-data tar-rapport talawditur tagħna. Madankollu, avvenimenti jew kundizzjonijiet futuri jistgħu jwasslu biex
entità ma tkomplix bħala negozju avvjat.

—

Nevalwaw il-preżentazzjoni, l-istruttura u l-kontenut ġenerali tal-kontijiet, inklużi ddivulgazzjonijiet, u jekk il-kontijiet ikunux jirrappreżentaw it-tranżazzjonijiet u lavvenimenti ta’ bażi b’mod ġust.

—

Niksbu evidenza adegwata u suffiċjenti għall-awditjar dwar l-informazzjoni finanzjarja talImpriżi Konġunti biex nesprimu opinjoni dwar il-kontijiet u t-tranżazzjonijiet li fuqhom
huma bbażati. Aħna responsabbli mit-tmexxija, is-superviżjoni u l-prestazzjoni tal-awditu.
Nibqgħu unikament responsabbli mill-opinjonijiet tal-awditjar li nagħtu.

—

Inqisu x-xogħol tal-awditjar li l-awditur indipendenti estern wettaq fuq il-kontijiet talImpriżi Konġunti kif stipulat fl-Artikolu 70(6) tar-Regolament Finanzjarju tal-UE 19.

3.1.9. Aħna nikkomunikaw mal-maniġment rigward, fost oħrajn, l-ambitu u t-twaqqit

ippjanati tal-awditu u dwar sejbiet sinifikanti tal-awditjar, inklużi defiċjenzi sinifikanti filkontrolli interni li aħna nidentifikaw matul l-awditu tagħna.

3.1.10. Mill-kwistjonijiet li dwarhom inkunu kkomunikajna mal-Impriżi Konġunti, aħna

niddeterminaw dawk li kienu tal-akbar sinifikat fl-awditjar tal-kontijiet tal-perjodu attwali, u li
għalhekk huma l-kwistjonijiet ewlenin tal-awditjar. Aħna niddeskrivu dawn il-kwistjonijiet firrapport tal-awditur tagħna, dment li l-liġi jew ir-regolament ma jkunux jipprekludu ddivulgazzjoni pubblika dwar il-kwistjoni jew meta, f’ċirkustanzi rari ħafna, aħna niddeterminaw
li kwistjoni ma għandhiex tiġi kkomunikata fir-rapport tagħna minħabba li l-konsegwenzi
avversi jekk dan isir ikunu mistennija, b’mod raġonevoli, li jkunu akbar mill-benefiċċji ta’ din ilkomunikazzjoni għall-interess pubbliku.

19

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
(ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).
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Impriżi Konġunti li jimplimentaw ilProgrammi Qafas tal-UE
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3.2. L-Impriża Konġunta għar-Riċerka
dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru
Uniku Ewropew (SESAR)
Introduzzjoni

3.2.1. L-Impriża Konġunta għar-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku

Ewropew (SESAR), li tinsab fi Brussell, twaqqfet fi Frar 2007 għal perjodu ta’ tmien snin 20
(SESAR 1). F’Ġunju 2014, il-Kunsill emenda r-regolament fundatur u estenda t-tul ta’ ħajja talImpriża Konġunta sal-31 ta’ Diċembru 2024 21 (SESAR 2020).

3.2.2. L-Impriża Konġunta hija sħubija pubblika-privata għall-iżvilupp tal-ġestjoni

mmodernizzata tat-traffiku tal-ajru (ATM) fl-Ewropa. Il-membri fundaturi huma l-Unjoni
Ewropea (UE), irrappreżentata mill-Kummissjoni (DĠ MOVE), u l-Organizzazzjoni Ewropea
għas-Sikurezza tan-Navigazzjoni bl-Ajru (Eurocontrol) 22. Wara sejħa għal espressjonijiet ta’
interess fl-2015, 19-il entità pubblika u privata mis-settur tal-avjazzjoni saru membri talImpriża Konġunta. Dawn jinkludu manifatturi ta’ inġenji tal-ajru, manifatturi ta’ tagħmir tal-art
u tal-ajru, fornituri ta’ servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru, u fornituri ta’ servizzi fl-ajruporti.

20

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 tas-27 ta’ Frar 2007 dwar l-istabbiliment ta’
Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta’ ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni
tat-traffiku tal-ajru (SESAR) (ĠU L 64, 2.3.2007, p. 1), emendat bir-Regolament (KE)
Nru 1361/2008 (ĠU L 352, 31.12.2008, p. 12).

21

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 721/2014 tas-16 ta’ Ġunju 2014 li jemenda r-Regolament
(KE) Nru 219/2007 dwar l-istabbiliment ta’ Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema
Ewropea ta’ ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) fir-rigward talestensjoni tal-Impriża Konġunta sal-2024 (ĠU L 192, 1.7.2014, p. 1).

22

L-Eurocontrol hija organizzazzjoni internazzjonali li tappartjeni għal 41 Stat Membru. L-UE
ddelegat lill-Eurocontrol partijiet mir-Regolamenti tagħha dwar l-Ajru Uniku Ewropew, biex
b’hekk din saret l-organizzazzjoni ċentrali għall-koordinazzjoni u għall-ippjanar tal-kontroll
tat-traffiku tal-ajru għall-Ewropa kollha. L-UE nfisha hija firmatarja tal-Eurocontrol u l-Istati
Membri kollha tal-UE huma membri tagħha.
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3.2.3. It-Tabella 3.2.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta

.

23

Tabella 3.2.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta
2020

2019

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ pagament ġodda (miljun EUR)

119.5

125.7

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ impenn ġodda (miljun EUR)

151.3

119.6

Baġit disponibbli għall-pagamenti (miljun EUR) (1)

179.2

183.3

Baġit disponibbli għall-impenji (miljun EUR) (1)

163.2

161.0

38

40

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (2)
(1)

Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li lImpriża Konġunta reġgħet daħħlet fil-baġit tas-sena attwali, kif ukoll id-dħul assenjat u
r-riallokazzjonijiet għas-sena li jmiss.

(2)

Il-persunal jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u kuntrattwali u esperti nazzjonali
sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

3.2.4. L-approċċ tal-awditjar li ħadna jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriża Konġunta u fil-livell tal-benefiċjarji, u valutazzjoni
tal-kontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’
dan ix-xogħol kienu ssupplimentati minn evidenza pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn u
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Impriża Konġunta.

3.2.5. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-

opinjoni, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 144 tifforma parti integrali mill-opinjoni.

23

Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta hija disponibbli
fuq is-sit web tagħha: www.sesarju.eu.
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Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lillParlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur
indipendenti

Opinjoni
3.2.6. Aħna awditjajna:
(a)

il-kontijiet tal-Impriża Konġunta li jinkludu r-rapporti finanzjarji 24 u r-rapporti dwar limplimentazzjoni tal-baġit 25 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020, u

(b)

il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet,
kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE).

Affidabbiltà tal-kontijiet
Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

3.2.7. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Impriża Konġunta għas-sena li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni
finanzjarja tal-Impriża Konġunta fil-31 ta’ Diċembru 2020, ir-riżultati tal-operazzjonijiet
tagħha, il-flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar,
skont ir-Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal talkontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għassettur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

24

Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, irrapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal-bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki
kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni.

25

Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw loperazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ spjegazzjoni.
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma
bbażati l-kontijiet
Dħul
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet

3.2.8. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

3.2.9. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.2.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA.
Osservazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taħt l-FP7

3.2.11. Il-programm SESAR 1 ingħalaq formalment fl-2016 u l-aħħar rimborżi korrettivi

lill-benefiċjarji għall-eċċess f’kontribuzzjonijiet fi flus kontanti riċevuti għall-proġetti taħt l-FP7
ġew ikkompletati fl-2020.

3.2.12. It-Tabella 3.2.2 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri

għas-SESAR 1 fi tmiem l-2020.

Tabella 3.2.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għas-SESAR 1
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)
Membri
UE (DĠ Move)
L-Eurocontrol
Membri privati
Total

Attivitajiet talAttivitajiet
Impriża
addizzjonali (1)
Konġunta
700.0
700.0
584.3
1 984.3

M/A
M/A
M/A
M/A

Total
700.0
700.0
584.3
1 984.3

(1) L-attivitajiet addizzjonali ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

Flus kontanti
610.2
133.0
23.7
766.9

In natura
vvalidati
0.0
422.9
512.6
935.5

In natura ,
irrappurtati
iżda mhux
ivvalidati
0.0
0.0
0.0
0.0

In natura , għal
attivitajiet
addizzjonali
M/A
M/A
M/A
M/A

Total
610.2
555.9
536.3
1 702.4
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Osservazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taħt
Orizzont 2020

3.2.13. It-Tabella 3.2.3 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri

għas-SESAR 2020 fi tmiem l-2020.

Tabella 3.2.3 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għas-SESAR 2020
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)
Membri
UE (DĠ Move)
L-Eurocontrol
Membri privati
Total

Attivitajiet talAttivitajiet
Impriża
addizzjonali (1)
Konġunta
M/A
585.0
M/A
500.0
500.0
M/A
1 585.0
M/A

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)

Total
585.0
500.0
500.0
1 585.0

Flus kontanti

In natura
vvalidati

441.6
14.9
6.6
463.1

0.0
186.3
150.5
336.8

In natura ,
irrappurtati iżda
mhux ivvalidati

In natura , għal
attivitajiet
addizzjonali

0.0
51.4
41.8
93.2

M/A
M/A
M/A
M/A

Total
441.6
252.6
198.9
893.1

(1) L-attivitajiet addizzjonali ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

3.2.14. Rigward il-Baġit 2020 tal-Impriża Konġunta, disponibbli għall-proġetti taħt

Orizzont 2020, ir-rati ta’ implimentazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn u lapproprjazzjonijiet ta’ pagament kienu ta’ 87.1 % u ta’ 81.9 %, rispettivament.

3.2.15.

F’Jannar 2020, l-Impriża Konġunta rċeviet mingħand id-DĠ MOVE fondi
addizzjonali taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) li jammontaw għal EUR 6 miljun taħt ilFtehim ta’ Delega U-Space (it-tieni u l-aħħar pagament parzjali). Madankollu, l-Impriża
Konġunta la daħħlet il-fondi li rċeviet taħt l-FNE fil-Baġit 2020 permezz ta’ baġit emendatorju, u
lanqas ma kienet qisithom meta kienet qed tippjana l-ħtiġijiet reali għal-linja baġitarja 3700.
Konsegwentement, mill-baġit totali finali disponibbli għall-pagamenti għal-linja baġitarja 3700,
li jammonta għal EUR 36.8 miljun, l-Impriża Konġunta kienet implimentat biss EUR 21.2 miljun
(jew 58 %) fi tmiem l-2020.

Osservazzjonijiet dwar il-kontrolli interni

3.2.16. L-Impriża Konġunta stabbiliet proċeduri affidabbli ta’ kontroll ex ante bbażati fuq

analiżijiet finanzjarji u operazzjonali mhux fuq il-post. Fl-2020, l-Impriża Konġunta implimentat
il-qafas ta’ kontroll intern (QKI) tal-Kummissjoni, li huwa bbażat fuq 17-il prinċipju ta’ kontroll
intern. Għall-awtovalutazzjoni u l-monitoraġġ annwali tal-effettività tal-attivitajiet ta’ kontroll
meħtieġa mill-QKI, l-Impriża Konġunta żviluppat indikaturi rilevanti għall-prinċipji kollha ta’
kontroll intern u l-karatteristiċi relatati.
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3.2.17. Għall-pagamenti taħt Orizzont 2020, is-Servizz tal-Awditjar Komuni (CAS) tal-

Kummissjoni huwa responsabbli mill-awditi ex post. Ibbażat fuq ir-riżultati tal-awditjar ex post
disponibbli fi tmiem l-2020, l-Impriża Konġunta rrappurtat rata ta’ żball rappreżentattiva
ta’ 3.46 % u rata tal-iżball residwu ta’ 1.00 % għall-proġetti taħt Orizzont 2020
(approvazzjonijiet u pagamenti finali) 26. Fil-proposta tagħha għal regolament dwar
Orizzont 2020 27, il-Kummissjoni qieset li “għall-ispiża tar-riċerka taħt Orizzont 2020, riskju taliżball, fuq bażi annwali, fil-medda bejn 2 % sa 5 % huwa objettiv realistiku filwaqt li jitqiesu lispejjeż tal-kontrolli, il-miżuri ta’ simplifikazzjoni proposti biex tonqos il-kumplessità tar-regoli
u r-riskju inerenti relatat assoċjat mal-ispejjeż ta’ rimborż tal-proġett tar-riċerka. L-għan aħħari
għal-livell residwu tal-iżball fl-għeluq tal-programmi wara li l-impatt finanzjarju tal-verifiki
[awditi] kollha, il-korrezzjonijiet u l-miżuri ta’ rkupru jkunu [tqiesu] sabiex jinkiseb livell kemm
jista’ jkun qrib it-2 %.”

3.2.18. Bħala parti mill-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali, aħna awditjajna kampjun

aleatorju ta’ pagamenti li saru fl-2020 taħt Orizzont 2020 fil-livell tal-benefiċjarji finali biex
nikkorroboraw ir-rati ta’ żball li ħarġu mill-awditjar ex post 28. Dawn l-awditi dettaljati ma wrew
l-ebda żball jew dgħufija rapportabbli fil-kontrolli fost il-benefiċjarji tal-Impriża Konġunta
magħżula fil-kampjun.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.2.19. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet

tal-QEA mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness.

26

Ir-Rapport Annwali tal-Attività Konsolidat 2020 tal-Impriża Konġunta SESAR, il-punt 2.7.4.

27

COM(2011) 809 final.

28

Rigward it-tranżazzjonijiet ta’ pagamenti ta’ għotjiet ittestjati fil-livell tal-benefiċjarji, is-soll
ta’ rappurtar għal żbalji kwantifikabbli huwa ta’ 1 % tal-ispejjeż awditjati.
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Anness - Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti
Sena

Kummenti tal-QEA

Status tal-azzjoni korrettiva
(Ikkompletata / Għadha
għaddejja / Pendenti / M/A)

2018

Fi tmiem l-2018, fil-fażi tal-għeluq tal-programm SESAR 1, l-Impriża Konġunta kienet għadha qed turi
impenji miftuħa ta’ EUR 61.4 miljun. Billi l-programm ingħalaq fi tmiem l-2016 u l-aħħar pagament ta’
għotja sar fi tmiem l-2017, dawn ir-riżorsi li ġew allokati għall-Impriża Konġunta mhumiex se jintużaw
kompletament.

2019

Fi tmiem l-2019, l-eċċess f’kontribuzzjonijiet ta’ flus kontanti għall-programm SESAR 1 ammonta għal
EUR 30.7 miljun. Ibbażat fuq l-informazzjoni kontabilistika tal-Impriża Konġunta, dan l-ammont jeħtieġ li jiġi
rimborżat lill-membri rispettivi tal-Impriża Konġunta kif ġej: EUR 23.8 miljun lill-Kummissjoni,
EUR 4.8 miljun lill-Eurocontrol, u EUR 2.1 miljun lill-membri tal-industrija. Fin-nuqqas ta’ soluzzjoni
prammatika għal rimborż bikri, dawn il-fondi jibqgħu għand l-Impriża Konġunta mingħajr ma jintużaw għal
proġetti ta’ riċerka, u dan imur kontra l-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba.

Ikkompletata

2019

L-Impriża Konġunta hija obbligata timplimenta l-qafas ta’ kontroll intern (QKI) il-ġdid tal-Kummissjoni, li
huwa bbażat fuq 17-il prinċipju ta’ kontroll intern. Fi tmiem l-2019, l-Impriża Konġunta kienet diġà
kkompletat analiżi tal-lakuni bbażata fuq is-sistema ta’ kontroll intern eżistenti u ddefiniet indikaturi (l-hekk
imsejħa “mezzi”) għall-maġġoranza tal-prinċipji l-ġodda ta’ kontroll intern u l-karatteristiċi relatati.
Madankollu, il-biċċa l-kbira minn dawn l-indikaturi kienu relatati mal-eżistenza ta’ attività tal-kontroll, aktar
milli mal-effettività tagħha. L-Impriża Konġunta għad trid tiżviluppa indikaturi ewlenin oħra tal-kontroll li
jkunu rilevanti biex tivvaluta l-effettività tal-attivitajiet tal-kontroll tagħha u taqbad dgħufijiet fil-kontroll.

Ikkompletata

M/A
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.2.15
L-Impriża Konġunta SESAR taqbel mal-osservazzjoni iżda tixtieq tenfasizza li d-dħul assenjat
imsemmi mill-QEA ntuża esklussivament biex jiffinanzja l-kompiti fdati relatati millKummissjoni Ewropea kif ifformalizzat fil-Ftehim ta’ Delega U-Space bir-referenza
MOVE/E3/DA/2017–564/SI2.771010 (iffirmat fit-13/12/2017).
L-Impriża Konġunta SESAR tirrapporta dwar l-attivitajiet li twettqu biex jiġi implimentat ilFtehim ta’ Delega U-Space fuq bażi annwali kif definit fl-Artikolu 21.1 tal-Ftehim ta’ Delega
msemmi hawn fuq. Rapport annwali dwar l-Implimentazzjoni huwa kondiviż mal-Kummissjoni
Ewropea u l-Parlament Ewropew u huwa mmonitorjat b’mod preċiż b’tabelli tal-fluss tal-flus
separati u speċifiċi. Barra minn hekk, ir-Rapport tal-Attività Annwali Konsolidat (CAAR) talImpriża Konġunta SESAR jinkludi kapitolu speċifiku ddedikat għall-implimentazzjoni talattivitajiet U-Space.
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3.3. L-Impriża Konġunta “Clean Sky”
(Clean Sky)
Introduzzjoni

3.3.1. L-Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta fl-

Ajrunawtika (Clean Sky) li tinsab fi Brussell, ġiet stabbilita f’Diċembru 2007 taħt is-Seba’
Programm Kwadru għar-Riċerka (FP7) għal perjodu ta’ 10 snin 29 (Clean Sky 1). Fis6 ta’ Mejju 2014, il-Kunsill estenda t-tul ta’ żmien tal-operat tal-Impriża Konġunta għall-perjodu
sal-31 ta’ Diċembru 2024 30 (Clean Sky 2).

3.3.2. L-Impriża Konġunta hija sħubija pubblika-privata għar-riċerka u l-innovazzjoni fis-

settur tal-ajrunawtika. Il-membri fundaturi tal-Impriża Konġunta taħt ir-regolament il-ġdid
huma l-Unjoni Ewropea (UE), irrappreżentata mill-Kummissjoni (DĠ RTD), u membri privati li
jikkonsistu mill-Mexxejja u l-Assoċjati industrijali tad-Dimostraturi tat-Teknoloġija Integrata
(ITDs), tal-Pjattaformi ta’ Dimostrazzjoni ta’ Mezzi tal-Ajru Innovattivi (IADPs) u tal-Oqsma
Trasversali (TAs). Barra minn hekk, l-Impriża Konġunta tikkoopera ma’ “sħab ewlenin”
industrijali magħżula permezz ta’ sejħiet miftuħa u kompetittivi 31. Dawn is-sħab ingħataw
status ta’ membri privati taħt ir-regolament fundatur tal-Clean Sky 2.

29

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 71/2008 tal-20 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta Clean Sky (ĠU L 30, 4.2.2008, p. 1).

30

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 558/2014 tas-6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta Clean Sky 2 (ĠU L 169, 7.6.2014, p. 77).

31

Fl-2008, 16-il Mexxej u 66 Assoċjat ingħaqdu mal-ewwel fażi tal-Impriża Konġunta “Clean
Sky” (il-programm “Clean Sky 1”). F’konformità mal-Artikolu 4(6) tal-Istatuti annessi marRegolament tal-Kunsill (UE) Nru 558/2014, l-Assoċjati taħt il-programm “Clean Sky 1”
iżommu l-istatus tagħhom sal-ikkompletar tal-attivitajiet ta’ riċerka tagħhom u sa mhux
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2017. Fl-2017, wara l-ikkompletar tar-raba’ Sejħa għal Sħab
ewlenin li tnediet fl-2016, l-Impriża Konġunta għalqet il-proċedura tal-għażla u tal-adeżjoni
għas-sħubija b’total ta’ aktar minn 230 entità ġuridika involuti fil-programm “Clean Sky 2”.
Din tinkludi 16-il Mexxej flimkien mal-entitajiet affiljati u l-partijiet terzi relatati tagħhom,
kif ukoll is-Sħab Ewlenin magħżula flimkien mal-entitajiet affiljati u l-partijiet terzi relatati
tagħhom.

74
L-Impriża Konġunta “Clean Sky” (Clean Sky)

3.3.3. It-Tabella 3.3.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta

.

32

Tabella 3.3.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta
2020

2019

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ pagament ġodda (miljun EUR)

315.6

327.8

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ impenn ġodda (miljun EUR)

315.7

294.9

Baġit disponibbli għall-pagamenti (miljun EUR) (1)

356.6

341.4

Baġit disponibbli għall-impenji (miljun EUR) (1)

346.7

305.8

43

42

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (2)
(1)

Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li lImpriża Konġunta reġgħet daħħlet fil-baġit tas-sena attwali, kif ukoll id-dħul assenjat u
r-riallokazzjonijiet għas-sena li jmiss.

(2)

Il-persunal jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u kuntrattwali u esperti nazzjonali
sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

3.3.4. L-approċċ tal-awditjar li ħadna jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriżi Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol huma ssupplimentati minn evidenza pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn u
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Impriża Konġunta.

3.3.5. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-

opinjoni, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 144 tifforma parti integrali mill-opinjoni.

32

Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta hija disponibbli
fuq is-sit web tagħha: www.cleansky.eu.
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Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lillParlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur
indipendenti

Opinjoni
3.3.6. Aħna awditjajna:
(a)

il-kontijiet tal-Impriża Konġunta li jinkludu r-rapporti finanzjarji 33 u r-rapporti dwar limplimentazzjoni tal-baġit 34 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020, u

(b)

il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet,
kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE).

Affidabbiltà tal-kontijiet
Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

3.3.7. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Impriża Konġunta għas-sena li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni
finanzjarja tal-Impriża Konġunta fil-31 ta’ Diċembru 2020, ir-riżultati tal-operazzjonijiet
tagħha, il-flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar,
skont ir-Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal talkontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għassettur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

33

Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, irrapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal-bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki
kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni.

34

Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw loperazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ spjegazzjoni.
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma
bbażati l-kontijiet
Dħul
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet

3.3.8. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

3.3.9. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.3.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA.
Osservazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taħt l-FP7

3.3.11. It-Tabella 3.3.2 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri

għall-“Clean Sky 1” fi tmiem l-2020. Fl-2020, ma kien hemm l-ebda bidla fil-kontribuzzjonijiet
mill-membri għall-programm FP7.

Tabella 3.3.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għall-“Clean Sky 1”
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur u d-deċiżjonijiet
legali)
Membri
UE (DĠ RTD)
Membri privati
Total

Attivitajiet talAttivitajiet
Impriża
addizzjonali (1)
Konġunta
800.0
M/A
600.0
M/A
1 400.0
M/A

Total
800.0
600.0
1 400.0

(1) L-attivitajiet addizzjonali ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)
Flus kontanti
800.0
14.9
814.9

In natura
vvalidati

0.0
593.0
593.0

In natura ,
irrappurtati iżda
mhux ivvalidati

0.0
0.0
0.0

In natura , għal
attivitajiet
addizzjonali

M/A
M/A
M/A

Total
800.0
607.9
1 407.9
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Osservazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taħt
Orizzont 2020

3.3.12. It-Tabella 3.3.3 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri

għall-“Clean Sky 2” fi tmiem l-2020.

Tabella 3.3.3 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għall-“Clean Sky 2”
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur u d-deċiżjonijiet
legali)
Membri
UE (DĠ RTD)
Membri privati
Total

Attivitajiet talAttivitajiet
Impriża
addizzjonali (1)
Konġunta
1 755.0
0.0
1 228.5
965.3
2 983.5
965.3

Total
1 755.0
2 193.8
3 948.8

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)
Flus kontanti
1 451.0
23.1
1 474.1

In natura
vvalidati

M/A
581.3
581.3

In natura ,
irrappurtati iżda
mhux ivvalidati

M/A
136.3
136.3

In natura , għal
attivitajiet
addizzjonali

Total

M/A
1 144.2
1 144.2

1 451.0
1 884.9
3 335.9

(1) L-attivitajiet addizzjonali ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

3.3.13. Rigward il-Baġit 2020 għall-pagamenti tal-Impriża Konġunta, disponibbli għall-

proġetti ta’ Orizzont 2020, il-pandemija tal-COVID-19 irriżultat fi tnaqqis tal-ftehimiet ta’ għotja
għas-sħab (GAPs) u, barra minn hekk, eżekuzzjoni insuffiċjenti tal-ftehimiet ta’ għotja għallmembri (GAMs) tal-perjodu 2018-2019. Din tal-aħħar waslet għal irkupri sinifikanti ta’
prefinanzjamenti mħallsa żejda li żiedu l-approprjazzjonijiet ta’ pagament operazzjonali (fondi
ta’ dħul assenjat intern) għal EUR 22.6 miljun fl-2020. Din is-sitwazzjoni affettwat b’mod avvers
ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-baġit għall-pagamenti operazzjonali, li kienet ta’ 82.6 % fi tmiem
l-2020 (2019: 97.2 %). Fl-aħħar nett, għall-kuntrarju tar-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta,
hija ma użatx kompletament l-approprjazzjoni ta’ EUR 13.3 miljun mis-snin preċedenti, li
reġgħet iddaħħlet fil-baġit operazzjonali tal-2020, qabel ma użat l-approprjazzjonijiet ta’
pagament tas-sena.

3.3.14. L-Impriża Konġunta żiedet b’aktar mid-doppju l-baġit għall-pagamenti għan-

nefqa tagħha fuq l-infrastruttura u l-komunikazzjoni (li tirrappreżenta madwar 1.5 % tal-baġit
totali tal-Impriża Konġunta li huwa disponibbli għall-pagamenti) għas-sena finanzjarja 2020.
Dan l-irduppjar tal-baġit għall-pagamenti, flimkien mal-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq
l-ispejjeż ippjanati għall-IT, il-komunikazzjoni, l-avvenimenti u servizzi esterni oħra, irriżulta firrata baxxa ta’ implimentazzjoni ta’ 42.7 % fi tmiem l-2020 (2019: 98.7 %).
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Osservazzjonijiet dwar il-kontrolli interni

3.3.15. L-Impriża Konġunta stabbiliet proċeduri affidabbli ta’ kontroll ex ante bbażati fuq

analiżijiet finanzjarji u operazzjonali mhux fuq il-post. Fl-2020, l-Impriża Konġunta implimentat
il-qafas ta’ kontroll intern (QKI) tal-Kummissjoni, li huwa bbażat fuq 17-il prinċipju ta’ kontroll
intern. Għall-awtovalutazzjoni u l-monitoraġġ annwali tal-effettività tal-attivitajiet ta’ kontroll
meħtieġa mill-QKI, l-Impriża Konġunta żviluppat indikaturi rilevanti għall-prinċipji kollha ta’
kontroll intern u l-karatteristiċi relatati.

3.3.16. Għall-pagamenti taħt Orizzont 2020, is-Servizz tal-Awditjar Komuni (CAS) tal-

Kummissjoni huwa responsabbli mill-awditi ex post. Ibbażat fuq ir-riżultati tal-awditjar ex post
disponibbli sa tmiem l-2020, l-Impriża Konġunta rrappurtat rata ta’ żball rappreżentattiva
ta’ 1.60 % u rata tal-iżball residwu ta’ 0.91 % għall-proġetti taħt Orizzont 2020
(approvazzjonijiet u pagamenti finali) 35. Fil-proposta tagħha għal regolament dwar
Orizzont 2020 36, il-Kummissjoni qieset li “għall-ispiża tar-riċerka taħt Orizzont 2020, riskju taliżball, fuq bażi annwali, fil-medda bejn 2 % sa 5 % huwa objettiv realistiku filwaqt li jitqiesu lispejjeż tal-kontrolli, il-miżuri ta’ simplifikazzjoni proposti biex tonqos il-kumplessità tar-regoli
u r-riskju inerenti relatat assoċjat mal-ispejjeż ta’ rimborż tal-proġett tar-riċerka. L-għan aħħari
għal-livell residwu tal-iżball fl-għeluq tal-programmi wara li l-impatt finanzjarju tal-verifiki
[awditi] kollha, il-korrezzjonijiet u l-miżuri ta’ rkupru jkunu [tqiesu] sabiex jinkiseb livell kemm
jista’ jkun qrib it-2 %.”

3.3.17. Bħala parti mill-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali, aħna awditjajna kampjun

aleatorju ta’ pagamenti li saru fl-2020 taħt Orizzont 2020 fil-livell tal-benefiċjarji finali biex
nikkorroboraw ir-rati ta’ żball li ħarġu mill-awditjar ex post 37. F’każ wieħed, dawn l-awditi
dettaljati żvelaw żball ogħla minn 1 % tal-ispejjeż awditjati li kien relatat mal-ispejjeż għallpersunal iddikjarati, fejn il-benefiċjarju ma rrispettax bis-sħiħ il-limitu massimu għas-sigħat
maħduma fuq il-proġett, fir-rigward tal-persunal li jaħdem esklużivament fuq il-proġett
mingħajr reġistrazzjoni tal-ħin.

35

Abbozz tar-Rapport Annwali tal-Attività 2020 tal-Impriża Konġunta “Clean Sky”, p. 97.

36

COM(2011) 809 final.

37

Rigward it-tranżazzjonijiet ta’ pagamenti ta’ għotjiet ittestjati fil-livell tal-benefiċjarji, is-soll
ta’ rappurtar għal żbalji kwantifikabbli huwa ta’ 1 % tal-ispejjeż awditjati.
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Kwistjonijiet oħra

3.3.18. Għalkemm il-persunal statutorju tal-Impriża Konġunta baqa’ statiku f’ammont ta’

42 impjegat mill-2017 sal-2020, matul l-istess perjodu, l-Impriża Konġunta żiedet b’mod
sinifikanti l-użu tagħha ta’ persunal interim minn 3 għal 10 ekwivalenti għall-full time (FTE),
jiġifieri, minn 8 % għal 24 % tal-persunal statutorju tal-Impriża Konġunta. Madankollu, ilkompiti mwettqa mill-persunal interim mhumiex ta’ natura ta’ darba jew temporanja, u ma
jirriżultawx minn żieda eċċezzjonali fl-ammont ta’ xogħol u lanqas mit-twettiq ta’ attività ta’
darba, iżda pjuttost huma ta’ natura permanenti (eż. assistent tas-servizz legali, appoġġ
segretarjali, assistent fil-qasam tal-komunikazzjoni, u assistent tal-uffiċjal inkarigat millproġett). Il-prattika tal-Impriża Konġunta toħloq de facto postijiet għal xogħol permanenti, li
huma aktar minn dawk previsti fit-tabelli tal-persunal. Dan jindika li l-livell tal-persunal
statutorju tal-Impriża Konġunta mhuwiex suffiċjenti biex tiġi implimentata l-aġenda ta’ riċerka
u innovazzjoni tal-Impriża Konġunta u l-pjanijiet ta’ ħidma relatati. Din is-sitwazzjoni
tippreżenta wkoll riskji sinifikanti għall-Impriża Konġunta, rigward iż-żamma ta’ kompetenzi
ewlenin, in-nuqqas ta’ ċarezza tal-kanali tal-obbligu ta’ rendikont, u l-effiċjenza aktar baxxa talpersunal, li jistgħu jaffettwaw b’mod negattiv il-prestazzjoni kumplessiva tal-Impriża Konġunta.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.3.19. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet

tal-QEA mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness.
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Anness - Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti
Sena

Kummenti tal-QEA

Status tal-azzjoni korrettiva
(Ikkompletata / Għadha għaddejja
/ Pendenti / M/A)

2019

Bħala parti mill-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali, aħna awditjajna kampjun aleatorju ta’ pagamenti li
saru fl-2019 taħt Orizzont 2020 fil-livell tal-benefiċjarji finali biex nikkorroboraw ir-rati ta’ żball li ħarġu
mill-awditjar ex post. Dawn l-awditi dettaljati żvelaw żbalji sistemiċi relatati mal-ispejjeż għall-persunal
iddikjarati. Is-sorsi prinċipali ta’ żbalji kienu: l-użu ta’ sigħat produttivi individwali, li huwa pprojbit fejn iddikjarazzjonijiet tal-ispejjeż ikunu bbażati fuq ir-rati fis-siegħa ta’ kull xahar; u l-użu ta’ rati unitarji, inklużi
elementi stmati li ddevjaw sinifikattivament mir-rati unitarji effettivi. Ir-riżultati jindikaw riskju ogħla ta’
żball għall-Impriża Konġunta, minħabba l-għadd kbir ta’ membri privati u ta’ affiljati parteċipanti li
jimplimentaw il-proġetti tal-Impriża Konġunta taħt Orizzont 2020.

Ikkompletata
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.3.13
Fil-bidu tas-sena 2020, l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 JU kellha biss approprjazzjonijiet ta’
pagament b’sorsi ta’ fondi C1. Bl-ewwel emenda tal-baġit tas-sena, l-approprjazzjonijiet mhux
użati kienu ġew riattivati bħala fondi C2 f’Mejju 2020. Madankollu, l-għodda ta’ ġestjoni talgħotjiet tal-KE ma pprijoritizzatx l-użu tal-fondi C2 mingħajr intervent manwali għal kull
pagament. Għalhekk, l-approprjazzjonijiet C1 ġew ikkunsmati l-ewwel.
Fl-aħħar nett, is-CS2 JU kienet ippjanat li tuża l-fondi C2 għall-pagamenti tal-prefinanzjamenti
addizzjonali lill-GAMs 2020–2021 fl-aħħar xhur tal-2020. Madankollu, xi wħud minn dawn ilpagamenti kellhom jiġu posposti għall-bidu tal-2021. L-Impriża Konġunta se tistabbilixxi miżuri
addizzjonali ta’ monitoraġġ biex tiżgura li l-fondi riattivati jiġu kkunsmati l-ewwel.
3.3.18
L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 kienet obbligata li kontinwament tkabbar l-użu ta’ persunal
interim matul dawn l-aħħar snin minħabba l-limitazzjonijiet tal-pjan ta’ stabbiliment talpersunal riġidu bil-kundizzjoni li jiżdiedu l-kompiti u l-ammont ta’ xogħol. Din ix-xejra ’l fuq hija
mistennija li tkompli, hekk kif l-Impriża Konġunta bħalissa qed tidħol f’fażi, li matulha żewġ
programmi — il-Clean Sky 2 u l-programm il-ġdid Avjazzjoni Nadifa — se jaħdmu b’mod
parallel, u dan se jirriżulta saħansitra f’volum ogħla ta’ xogħol. Minbarra l-isforzi li saru biex
titjieb l-effiċjenza tal-persunal, l-unika alternattiva biex wieħed ilaħħaq mal-ammont ta’ xogħol
li qed jiżdied hija l-użu ta’ persunal interim.
L-Impriża Konġunta CS2 daħħlet fis-seħħ miżuri ta’ mitigazzjoni (bħal mekkaniżmi ta’
superviżjoni xierqa, li jillimitaw il-kompiti għall-interims għal kompiti mhux ewlenin u li
jiżguraw taħriġ xieraq u appoġġ ta’ mentoring); madankollu, din is-sitwazzjoni mhijiex ottimali
fuq perspettiva ta’ perjodu medju u twil. Is-soluzzjoni tkun li tkun ipprovduta aktar flessibbiltà
lill-Impriża Konġunta fir-rigward tal-għadd ta’ karigi ta’ aġenti kuntrattwali fil-pjan ta’
stabbiliment tal-persunal.
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3.4. L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva
dwar il-Mediċini Innovattivi (IMI)
Introduzzjoni

3.4.1. L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva dwar il-Mediċini Innovattivi (IMI), li tinsab fi

Brussell, ġiet stabbilita f’Diċembru 2007 38 għal perjodu ta’ 10 snin (IMI 1). F’Mejju 2014, ilKunsill adotta Regolament fundatur ġdid li estenda t-tul ta’ żmien tal-operat tal-Impriża
Konġunta sal-31 ta’ Diċembru 2024 39 (IMI 2).

3.4.2. L-Impriża Konġunta hija sħubija pubblika-privata għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-

qasam tas-saħħa. Il-membri fundaturi tal-Impriża Konġunta huma l-Unjoni Ewropea (UE),
irrappreżentata mill-Kummissjoni (DĠ RTD), u s-settur farmaċewtiku, irrappreżentat millFederazzjoni Ewropea tal-Industriji u l-Assoċjazzjonijiet Farmaċewtiċi (EFPIA).

38

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2008 tal-20 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta għall-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi (ĠU L 30,
4.2.2008, p. 38).

39

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 557/2014 tas-6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi Impriża
Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (ĠU L 169, 7.6.2014, p. 54).
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3.4.3. It-Tabella 3.4.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta

.

40

Tabella 3.4.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta
2020

2019

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ pagament ġodda (miljun EUR)

233.8

200.1

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ impenn ġodda (miljun EUR)

260.5

134.1

Baġit disponibbli għall-pagamenti (miljun EUR) (1)

241.6

231.3

Baġit disponibbli għall-impenji (miljun EUR) (1)

276.5

261.4

53

53

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (2)
(1)

Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li lImpriża Konġunta reġgħet daħħlet fil-baġit tas-sena attwali, kif ukoll id-dħul assenjat u
r-riallokazzjonijiet għas-sena li jmiss.

(2)

Il-persunal jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u kuntrattwali u esperti nazzjonali
sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

3.4.4. L-approċċ tal-awditjar li ħadna jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriżi Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol huma ssupplimentati minn evidenza pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn u
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Impriża Konġunta.

3.4.5. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-

opinjoni, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 144 tifforma parti integrali mill-opinjoni.

40

Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta hija disponibbli
fuq is-sit web tagħha: www.imi.europa.eu.

84
L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva dwar il-Mediċini Innovattivi (IMI)

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lillParlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur
indipendenti

Opinjoni
3.4.6. Aħna awditjajna:
(a)

il-kontijiet tal-Impriża Konġunta li jinkludu r-rapporti finanzjarji 41 u r-rapporti dwar limplimentazzjoni tal-baġit 42 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020, u

(b)

il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet,
kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE).

Affidabbiltà tal-kontijiet
Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

3.4.7. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Impriża Konġunta għas-sena li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni
finanzjarja tal-Impriża Konġunta fil-31 ta’ Diċembru 2020, ir-riżultati tal-operazzjonijiet
tagħha, il-flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar,
skont ir-Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal talkontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għassettur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

41

Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, irrapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal-bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki
kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni.

42

Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw loperazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ spjegazzjoni.
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma
bbażati l-kontijiet
Dħul
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet

3.4.8. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

3.4.9. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.4.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA.
Osservazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taħt l-FP7

3.4.11. It-Tabella 3.4.2 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri

għall-IMI 1 fi tmiem l-2020.

Tabella 3.4.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għall-IMI 1 (f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)
Membri
UE (DĠ RTD)
Membri privati
Total

Attivitajiet talAttivitajiet
Impriża
addizzjonali (1)
Konġunta
1 000.0
M/A
1 000.0
M/A
2 000.0
M/A

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)

Total
1 000.0
1 000.0
2 000.0

Flus kontanti
931.1
21.9
953.0

In natura
vvalidati

0.0
737.6
737.6

In natura,
irrappurtati iżda
mhux ivvalidati

0.0
42.2
42.2

In natura, għal
attivitajiet
addizzjonali

M/A
M/A
M/A

Total
931.1
801.7
1 732.8

(1) L-attivitajiet addizzjonali ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

3.4.12. Għall-programm FP7 kollu, fi tmiem l-2020 l-Impriża Konġunta kienet impenjat

EUR 965.7 miljun għal ftehimiet ta’ għotja ffirmati taħt l-FP7, li minnhom EUR 94.5 miljun (jew
10 %) għad iridu jitħallsu fis-snin li ġejjin. Rigward il-Baġit 2020 għall-pagamenti tal-Impriża
Konġunta, disponibbli għall-proġetti taħt l-FP7, ir-rata ta’ implimentazzjoni għallapproprjazzjonijiet ta’ pagament kienet ta’ 96 %.

86
L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva dwar il-Mediċini Innovattivi (IMI)

Osservazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taħt
Orizzont 2020

3.4.13. It-Tabella 3.4.3 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri

għall-IMI 2 fi tmiem l-2020.

Tabella 3.4.3 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għall-IMI 2 (f’miljun EUR)

Membri
UE (DĠ RTD)
EFPIA
Sħab Assoċjati
Total

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)
Attivitajiet
Attivitajiet
tal-Impriża
Total
addizzjonali (1)
Konġunta
1 638.0
M/A
1 638.0
1 425.0
M/A
1 425.0
213.0
M/A
213.0
3 276.0
M/A
3 276.0

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)
Flus kontanti

In natura
vvalidati

643.2
20.7
7.1
671.0

0.0
317.2
35.0
352.2

In natura ,
irrappurtati iżda
mhux ivvalidati

In natura , għal
attivitajiet
addizzjonali

0.0
207.7
55.3
263.0

M/A
M/A
M/A
M/A

Total
643.2
545.6
97.4
1 286.2

(1) L-attivitajiet addizzjonali ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

3.4.14. Rigward il-Baġit 2020 tal-Impriża Konġunta, disponibbli għall-proġetti taħt

Orizzont 2020, ir-rati ta’ implimentazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn u lapproprjazzjonijiet ta’ pagament kienu ta’ 100 % u ta’ 99.7 %, rispettivament.

3.4.15. Il-baġit amministrattiv tal-Impriża Konġunta huwa mmaniġġjat bħala baġit

diżassoċjat u jenħtieġ li r-riattivazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament mhux użati mis-snin
preċedenti tkun limitata sal-punt fejn l-approprjazzjonijiet ta’ pagament tas-sena ma jkunux
suffiċjenti biex ikopru l-obbligi kuntrattwali tas-sena. Il-prattika tal-Impriża Konġunta li
tirriattiva approprjazzjonijiet ta’ pagament mhux użati mis-snin preċedenti sal-livell ta’ impenji
amministrattivi miftuħa tirriżulta f’akkumulazzjoni ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament mhux
użati. Aggravata mill-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq l-ispejjeż ippjanati għall-IT, ilkomunikazzjoni, il-laqgħat, l-avvenimenti u servizzi oħra, din il-prattika rriżultat f’rata ta’
implimentazzjoni tal-baġit baxxa għall-baġit amministrattiv tal-Impriża Konġunta (nefqa fuq linfrastruttura taħt it-Titolu 2 tirrappreżenta madwar 3 % tal-baġit totali tal-Impriża Konġunta li
huwa disponibbli għall-pagamenti), li kienet ta’ 51 % fi tmiem l-2020.

Osservazzjonijiet dwar il-kontrolli interni

3.4.16. L-Impriża Konġunta stabbiliet proċeduri affidabbli ta’ kontroll ex ante bbażati fuq

analiżijiet finanzjarji u operazzjonali mhux fuq il-post. Fl-2018, l-Impriża Konġunta implimentat
il-qafas ta’ kontroll intern (QKI) tal-Kummissjoni, li huwa bbażat fuq 17-il prinċipju ta’ kontroll
intern. Għall-awtovalutazzjoni u l-monitoraġġ annwali tal-effettività tal-attivitajiet ta’ kontroll
meħtieġa mill-QKI, l-Impriża Konġunta żviluppat indikaturi rilevanti għall-prinċipji kollha ta’
kontroll intern u l-karatteristiċi relatati.
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3.4.17. Għall-pagamenti interim u dawk finali taħt l-FP7, l-Impriża Konġunta twettaq

awditi ex post fl-uffiċċji tal-benefiċjarji, filwaqt li għal talbiet dwar l-ispejjeż ta’ proġetti taħt
Orizzont 2020, is-Servizz tal-Awditjar Komuni (CAS) tal-Kummissjoni huwa responsabbli millawditi ex post. Ibbażat fuq ir-riżultati tal-awditjar ex post disponibbli fi tmiem l-2020, l-Impriża
Konġunta rrappurtat rata ta’ żball rappreżentattiva ta’ 2.16 % u rata tal-iżball residwu ta’
1.14 % għall-proġetti tagħha taħt l-FP7 43, u rata ta’ żball rappreżentattiva ta’ 1.13 % u rata taliżball residwu ta’ 0.74 % għall-proġetti taħt Orizzont 2020 (approvazzjonijiet u pagamenti
finali) 44. Fil-proposta tagħha għal regolament dwar Orizzont 2020 45, il-Kummissjoni qieset li
“għall-ispiża tar-riċerka taħt Orizzont 2020, riskju tal-iżball, fuq bażi annwali, fil-medda
bejn 2 % sa 5 % huwa objettiv realistiku filwaqt li jitqiesu l-ispejjeż tal-kontrolli, il-miżuri ta’
simplifikazzjoni proposti biex tonqos il-kumplessità tar-regoli u r-riskju inerenti relatat assoċjat
mal-ispejjeż ta’ rimborż tal-proġett tar-riċerka. L-għan aħħari għal-livell residwu tal-iżball flgħeluq tal-programmi wara li l-impatt finanzjarju tal-verifiki [awditi] kollha, il-korrezzjonijiet u
l-miżuri ta’ rkupru jkunu [tqiesu] sabiex jinkiseb livell kemm jista’ jkun qrib it-2 %.”

3.4.18. Bħala parti mill-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali, aħna awditjajna kampjun

aleatorju ta’ pagamenti li saru fl-2020 taħt Orizzont 2020 fil-livell tal-benefiċjarji finali biex
nikkorroboraw ir-rati ta’ żball li ħarġu mill-awditjar ex post 46. F’każ wieħed, dawn l-awditi
dettaljati żvelaw żball sistemiku ogħla minn 1 % tal-ispejjeż awditjati relatati mal-ispejjeż diretti
ddikjarati. Il-benefiċjarju ddikjara b’mod żbaljat, bħala spejjeż diretti oħra, bosta elementi ta’
spejjeż indiretti li mhumiex direttament attribwibbli għall-proġett. Dawn l-ispejjeż indiretti
huma, madankollu, koperti b’rata fissa ta’ 25 % tal-ammont tal-ispiża diretta.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.4.19. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet

tal-QEA mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness.

43

Ir-Rapport Annwali tal-Attività 2020 tal-Impriża Konġunta IMI2, il-punt 2.5.2.

44

Ir-Rapport Annwali tal-Attività 2019 tal-Impriża Konġunta IMI2, il-punt 2.5.2

45

COM(2011) 809 final.

46

Rigward it-tranżazzjonijiet ta’ pagamenti ta’ għotjiet ittestjati fil-livell tal-benefiċjarji, is-soll
ta’ rappurtar għal żbalji kwantifikabbli huwa ta’ 1 % tal-ispejjeż awditjati.
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Anness - Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti
Sena

Kummenti tal-QEA

Status tal-azzjoni korrettiva
(Ikkompletata / Għadha għaddejja
/ Pendenti / M/A)

2019

Wara l-implimentazzjoni ta’ bosta miżuri korrettivi mill-IMI, fl-2019 l-Impriża Konġunta tejbet
sinifikattivament l-ippjanar u l-monitoraġġ tal-ħtieġa tagħha għal approprjazzjonijiet ġodda ta’ pagament.
Madankollu, kien jeħtieġ li l-Impriża Konġunta trodd lura EUR 139.1 miljun ta’ approprjazzjonijiet ta’
impenn tal-2019 għall-baġit tal-UE minħabba li kien hemm inqas suġġetti għal sejħiet għal proposti fil-Pjan
ta’ Ħidma Annwali 2019. Minħabba t-tnaqqis riżultanti fil-ħtieġa għal esperti fl-evalwazzjonijiet, l-Impriża
Konġunta użat biss EUR 2.8 miljun (jew 49 %) mill-EUR 5.8 miljun tal-Baġit 2019 disponibbli għan-nefqa fuq
l-infrastruttura (it-Titolu 2 tal-baġit).

M/A
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.4.15
Skont il-proċedura tal-baġitjar annwali standard tal-Kummissjoni Ewropea li ssegwi l-IMI2 JU lippjanar baġitarju tal-2020 kien diġà sar fl-2018. Ippjanar u mekkaniżmu tal-emendar baġitarji
riġidi ma ppermettewx aġġustamenti adatti għas-sitwazzjoni tal-kriżi dejjem tinbidel b’ritmu
mgħaġġel u xprunata mill-pandemija globali inċerta. L-effetti tal-pandemija u l-metodi ta’
xogħol mill-bogħod jidhru fl-eżekuzzjoni baġitarja amministrattiva tal-IMI2 JU fit-tmiem tal2020, madankollu, l-inċertezzi ma setgħux jiġu kkontrollati billi sempliċiment jitnaqqas il-baġit
f’nofs is-sena.
Fit-tmiem tal-2019, l-approprjazzjonijiet ta’ pagament amministrattivi kienu EUR 4 miljun
filwaqt li l-approprjazzjonijiet ta’ pagament amministrattivi riattivati fuq C2 fl-2020 tnaqqsu bi
EUR 2,1 miljun u strettament meħtieġa biex ikopru l-firxa tal-impenji riportati sat-tmiem idData ta’ Implimentazzjoni Finali tal-2020.
Ir-rata baxxa ta’ implimentazzjoni baġitarja għat-Titolu 2 tal-baġit (Infiq fuq l-infrasturttura) C1
kienet ikkawżata prinċipalment mill-impatt tal-pandemija tal-COVID 19 fuq il-laqgħat ta’
governanza u proġetti ppjanati, l-avvenimenti u l-komunikazzjonijiet esterni kif ukoll l-ispejjeż
iktar baxxi għall-esperti ta’ evalwazzjoni minħabba x-xogħol mill-bogħod tagħhom. Eżempju
ieħor fejn il-pandemija kellha impatt maġġuri fuq l-eżekuzzjoni baġitarja amministrattiva huwa
l-Forum tal-Partijiet Ikkonċernati tal-IMI, avveniment li kien jattira madwar 400 parteċipant
għal post fiżiku, fl-2020 kellu jiġi organizzat online u għalkemm irreġistraw 954 parteċipant ilbaġit ippjanat oriġinarjament ma tantx intuża.
Għall-2021, l-IMI2 JU qed tippjana li tirriporta ammont iktar baxx ta’ approprjazzjonijiet ta’
pagament amministrattivi mill-ammont ta’ impenji riportati għall-2021 taħt it-Titolu 2. Iddifferenza hija ppjanata li għandha titħallas mill-baġit tas-sena kurrenti (krediti C1).

90
L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH)

3.5. L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli talFjuwil u l-Idroġenu (FCH)
Introduzzjoni

3.5.1. L-Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta taċ-

Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH), li tinsab fi Brussell, ġiet stabbilita f’Mejju 2008 għallperjodu sal-31 ta’ Diċembru 2017 47 (FCH 1). F’Mejju 2014, il-Kunsill estenda t-tul ta’ żmien taloperat tal-Impriża Konġunta għall-perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2024 48 (FCH 2).

3.5.2. L-Impriża Konġunta hija sħubija pubblika-privata fil-qasam tar-riċerka u l-

innovazzjoni li tirrigwarda t-teknoloġija tal-idroġenu u ċ-ċelloli tal-fjuwil. Il-membri fundaturi
tal-Impriża Konġunta huma l-Unjoni Ewropea (UE), irrappreżentata mill-Kummissjoni, irRaggruppament għall-Industrija (Hydrogen Europe) u r-Raggruppament għar-Riċerka
(Hydrogen Europe Research).

47

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 521/2008 tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi Impriża
Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (ĠU L 153, 12.6.2008, p. 1) emendat birRegolament tal-Kunsill (UE) Nru 1183/2011 (ĠU L 302, 19.11.2011, p. 3).

48

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 559/2014 tas-6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (ĠU L 169, 7.6.2014, p. 108).
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3.5.3. It-Tabella 3.5.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta

.

49

Tabella 3.5.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta
2020

2019

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ pagament ġodda (miljun EUR)

85.4

104.2

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ impenn ġodda (miljun EUR)

86.3

87.1

Baġit disponibbli għall-pagamenti (miljun EUR) (1)

103.8

113.9

Baġit disponibbli għall-impenji (miljun EUR) (1)

104.2

91.7

29

28

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (2)
(1)

Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li lImpriża Konġunta reġgħet daħħlet fil-baġit tas-sena attwali, kif ukoll id-dħul assenjat u rriallokazzjonijiet għas-sena li jmiss.

(2)

Il-persunal jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u kuntrattwali u esperti nazzjonali
sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

3.5.4. L-approċċ tal-awditjar li ħadna jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriżi Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol huma ssupplimentati minn evidenza pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn u
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Impriża Konġunta.

3.5.5. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-

opinjoni, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 144 tifforma parti integrali mill-opinjoni.

49

Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta hija disponibbli
fuq is-sit web tagħha: www.fch.europa.eu.
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Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lillParlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur
indipendenti

Opinjoni
3.5.6. Aħna awditjajna:
(a)

il-kontijiet tal-Impriża Konġunta li jinkludu r-rapporti finanzjarji 50 u r-rapporti dwar limplimentazzjoni tal-baġit 51 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020, u

(b)

il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet,
kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE).

Affidabbiltà tal-kontijiet
Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

3.5.7. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Impriża Konġunta għas-sena li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni
finanzjarja tal-Impriża Konġunta fil-31 ta’ Diċembru 2020, ir-riżultati tal-operazzjonijiet
tagħha, il-flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar,
skont ir-Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal talkontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għassettur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

50

Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, irrapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal-bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki
kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni.

51

Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw loperazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ spjegazzjoni.
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma
bbażati l-kontijiet
Dħul
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet

3.5.8. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

3.5.9. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.5.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA.
Osservazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taħt l-FP7

3.5.11. It-Tabella 3.5.2 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri

għall-FCH 1 fi tmiem l-2020.

Tabella 3.5.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għall-FCH 1 (f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur u d-deċiżjonijiet
legali)
Membri
UE (DĠ RTD)
Membri privati
Total

Attivitajiet talAttivitajiet
Impriża
addizzjonali (1)
Konġunta
470.0
M/A
470.0
M/A
940.0
M/A

Total
470.0
470.0
940.0

(1) L-attivitajiet addizzjonali ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)
Flus kontanti
407.0
17.9
424.9

In natura
vvalidati

19.1
440.4
459.5

In natura ,
irrappurtati iżda
mhux ivvalidati

0.0
0.0
0.0

In natura , għal
attivitajiet
addizzjonali

M/A
M/A
M/A

Total
426.1
458.3
884.4
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3.5.12. Għall-programm FP7 kollu, fi tmiem l-2020, l-Impriża Konġunta kienet impenjat

EUR 428.5 miljun għal ftehimiet ta’ għotja ffirmati taħt l-FP7, li minnhom madwar
EUR 7.1 miljun (jew 2 %) għad iridu jitħallsu fis-snin li ġejjin. Rigward il-Baġit 2020 għallpagamenti tal-Impriża Konġunta, disponibbli għall-proġetti taħt l-FP7, ir-rata ta’
implimentazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament kienet ta’ 89 %.

Osservazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taħt
Orizzont 2020

3.5.13. It-Tabella 3.5.3 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri

għall-FCH 2 fi tmiem l-2020.

Tabella 3.5.3 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għall-FCH 2 (f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur u d-deċiżjonijiet
legali)
Membri
UE (DĠ RTD)
Membri privati
Total

Attivitajiet talAttivitajiet
Impriża
addizzjonali (1)
Konġunta
665.0
0.0
95.0
285.0
760.0
285.0

Total
665.0
380.0
1 045.0

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)
Flus kontanti
498.6
8.7
507.3

In natura
vvalidati

0.0
11.9
11.9

In natura ,
irrappurtati iżda
mhux ivvalidati

0.0
35.0
35.0

In natura , għal
attivitajiet
addizzjonali

0.0
1 095.0
1 095.0

Total
498.6
1 150.6
1 649.2

(1) L-attivitajiet addizzjonali ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

3.5.14. Il-livell baxx ta’ kontribuzzjonijiet in natura vvalidati tal-membri tal-industrija

għal attivitajiet operazzjonali, li jammontaw għal EUR 11.9 miljun, huwa dovut għall-fatt li lImpriża Konġunta tiċċertifikahom aktar tard fil-programm Orizzont 2020, meta jsir il-pagament
finali għall-proġetti u meta jiġu ppreżentati ċ-ċertifikati tad-dikjarazzjoni finanzjarja (CFS).

3.5.15. Rigward il-Baġit 2020 tal-Impriża Konġunta, disponibbli għall-proġetti taħt

Orizzont 2020, ir-rati ta’ implimentazzjoni rispettivi għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn u lapproprjazzjonijiet ta’ pagament kienu ta’ 97 %.

3.5.16. Il-baġit amministrattiv tal-Impriża Konġunta huwa mmaniġġjat bħala baġit

diżassoċjat u jenħtieġ li r-riattivazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament mhux użati mis-snin
preċedenti tkun limitata sal-punt fejn l-approprjazzjonijiet ta’ pagament tas-sena ma jkunux
suffiċjenti biex ikopru l-obbligi kuntrattwali tas-sena. Il-prattika tal-Impriża Konġunta li
tirriattiva approprjazzjonijiet ta’ pagament mhux użati mis-snin preċedenti sal-livell ta’ impenji
amministrattivi miftuħa, tirriżulta f’akkumulazzjoni ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament mhux
użati. Aggravata mill-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq l-ispejjeż ippjanati għall-IT, ilkomunikazzjoni, il-missjonijiet, il-laqgħat, l-avvenimenti u servizzi oħra, din il-prattika rriżultat
f’rata ta’ implimentazzjoni tal-baġit baxxa għall-baġit amministrattiv tal-Impriża Konġunta
(nefqa fuq l-infrastruttura u l-komunikazzjoni taħt it-Titolu 2 tirrappreżenta madwar 3 % tal-

95
L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH)
baġit totali tal-Impriża Konġunta li huwa disponibbli għall-pagamenti), li kienet ta’ 56 % fi
tmiem l-2020.

Osservazzjonijiet dwar il-kontrolli interni

3.5.17. L-Impriża Konġunta stabbiliet proċeduri affidabbli ta’ kontroll ex ante bbażati fuq

analiżijiet finanzjarji u operazzjonali mhux fuq il-post. Fl-2019, l-Impriża Konġunta implimentat
il-qafas ta’ kontroll intern (QKI) tal-Kummissjoni, li huwa bbażat fuq 17-il prinċipju ta’ kontroll
intern. Għall-awtovalutazzjoni u l-monitoraġġ annwali tal-effettività tal-attivitajiet ta’ kontroll
meħtieġa mill-QKI, l-Impriża Konġunta żviluppat indikaturi rilevanti għall-prinċipji kollha ta’
kontroll intern u l-karatteristiċi relatati.

3.5.18. Għall-pagamenti interim u dawk finali taħt l-FP7, l-Impriża Konġunta twettaq

awditi ex post għand il-benefiċjarji, filwaqt li għal talbiet dwar l-ispejjeż ta’ proġetti taħt
Orizzont 2020, is-Servizz tal-Awditjar Komuni (CAS) tal-Kummissjoni huwa responsabbli millawditi ex post. Ibbażat fuq ir-riżultati tal-awditjar ex post disponibbli fi tmiem l-2020, l-Impriża
Konġunta rrappurtat rata ta’ żball rappreżentattiva ta’ 1.97 % u rata tal-iżball residwu ta’
1.01 % għall-proġetti tagħha taħt l-FP7 52, u rata ta’ żball rappreżentattiva ta’ 2.16 % u rata taliżball residwu ta’ 1.34 % għall-proġetti taħt Orizzont 2020 (approvazzjonijiet u pagamenti
finali) 53. Fil-proposta tagħha għal regolament dwar Orizzont 2020 54, il-Kummissjoni qieset li
“għall-ispiża tar-riċerka taħt Orizzont 2020, riskju tal-iżball, fuq bażi annwali, fil-medda
bejn 2 % sa 5 % huwa objettiv realistiku filwaqt li jitqiesu l-ispejjeż tal-kontrolli, il-miżuri ta’
simplifikazzjoni proposti biex tonqos il-kumplessità tar-regoli u r-riskju inerenti relatat assoċjat
mal-ispejjeż ta’ rimborż tal-proġett tar-riċerka. L-għan aħħari għal-livell residwu tal-iżball flgħeluq tal-programmi wara li l-impatt finanzjarju tal-verifiki [awditi] kollha, il-korrezzjonijiet u
l-miżuri ta’ rkupru jkunu [tqiesu] sabiex jinkiseb livell kemm jista’ jkun qrib it-2 %.”

3.5.19. Bħala parti mill-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali, aħna awditjajna kampjun

aleatorju ta’ pagamenti li saru fl-2020 taħt Orizzont 2020 fil-livell tal-benefiċjarji finali biex
nikkorroboraw ir-rati ta’ żball li ħarġu mill-awditjar ex post 55. F’każ wieħed l-awditu żvela żball
ogħla minn 1 % tal-ispejjeż awditjati li kien ikkawżat mill-applikazzjoni ta’ rata tal-kambju
żbaljata għall-konverżjoni f’euro tal-ispejjeż iddikjarati.

52

Ir-Rapport Annwali tal-Attività 2020 tal-Impriża Konġunta FCH2, il-punt 4.3.

53

Ir-Rapport Annwali tal-Attività 2020 tal-Impriża Konġunta FCH2, il-punt 4.3.

54

COM(2011) 809 final.

55

Rigward it-tranżazzjonijiet ta’ pagamenti ta’ għotjiet ittestjati fil-livell tal-benefiċjarji, is-soll
ta’ rappurtar għal żbalji kwantifikabbli huwa ta’ 1 % tal-ispejjeż awditjati.
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Osservazzjonijiet dwar il-proċeduri ta’ akkwist

3.5.20. F’April 2020, l-Impriża Konġunta nediet proċedura ta’ akkwist miftuħa għal

kuntratt qafas relatat mal-implimentazzjoni tat-tielet fażi tal-proġett biex tiġi żviluppata skema
ta’ ċertifikazzjoni H2 għall-konformità mad-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli riveduta
(REDII) 56. Għalkemm il-konsorzju li kien diġà implimenta l-ewwel żewġ fażijiet tal-proġett kien
f’sitwazzjoni fejn kellu vantaġġ fl-għarfien, l-Impriża Konġunta użat il-proċedura ta’ akkwist
miftuħa għall-implimentazzjoni tat-tielet fażi tal-proġett. B’riżultat ta’ dan, konsorzju bl-istess
koordinatur li kien diġà implimenta ż-żewġ fażijiet preċedenti kien l-uniku kandidat li ppreżenta
offerta, u għamel offerta finanzjarja qrib il-valur massimu stmat tal-kuntratt iffissat flispeċifikazzjonijiet tal-offerta.

3.5.21. Minħabba l-użu ta’ proċedura ta’ akkwist miftuħa f’sitwazzjoni ta’ vantaġġ fl-

għarfien, l-objettiv tal-aħjar proporzjon bejn il-prezz u l-kwalità ma setax jintwera bis-sħiħ.
Sabiex tiżdied il-kompetizzjoni u tippermetti stima aħjar tal-prezz mis-suq, l-Impriża Konġunta
hija mħeġġa twettaq riċerka preliminari dwar is-suq rigward il-prezzijiet u konsultazzjoni minn
qabel ma’ kumpaniji oħra li jaġixxu fis-suq tal-idroġenu.

Osservazzjonijiet dwar il-persunal interim

3.5.22. L-Impriża Konġunta żammet il-pożizzjoni ta’ “Ġestjoni tal-għarfien tas-servizzi”

b’inkarigi kontinwi lil persunal interim għal perjodu ta’ madwar sentejn u nofs minħabba ttalba tal-Bord ta’ Tmexxija tal-FCH biex issaħħaħ ir-rwol tal-ġestjoni tal-għarfien. Skont ilkuntratt qafas tal-Kummissjoni għal servizzi interim, l-użu ta’ persunal interim madankollu,
huwa limitat għal xogħol f’uffiċċju li jkun ta’ natura ta’ darba jew temporanja, li jirriżulta minn
żieda eċċezzjonali fl-ammont ta’ xogħol u/jew mit-twettiq ta’ attività ta’ darba, jew biex jimtela
post vakanti sakemm jiġi rreklutat membru tal-persunal permanenti. Il-prattika tal-Impriża
Konġunta tmur kontra dan il-prinċipju u fil-fatt toħloq post ieħor għal xogħol permanenti
flimkien ma’ dawk previsti fit-tabelli tal-persunal.

56

Id-Direttiva (UE) 2018/2001 (riformulazzjoni) dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn
sorsi rinnovabbli.
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.5.16
Il-baġit amministrattiv wera rata ta’ implimentazzjoni għolja konsistenti (bejn 75 % u 80 %)
għall-erba’ snin precedenti. Fl-2020, madankollu, is-sitwazzjoni kienet differenti minħabba limpatt sinifikanti tal-pandemija tal-COVID-19 fuq l-attivitajiet amministrattivi.
Il-kanċellazzjoni ta’ attivitajiet ippjanati sa 13 % tat-Titolu 2 (approprjazzjonijiet ta’ pagament)
ma setgħetx tkun magħrufa bis-sħiħ qabel tmiem is-sena.
3.5.21
3.5.21. Sabiex jinkiseb l-aħjar proporzjon bejn il-prezz u l-kwalità, l-Impriża Konġunta FCH
wettqet riċerka tas-suq intern flimkien mal-użu ta’ data finanzjarja storika (li tirriżulta minn
għotjiet u kuntratti preċedenti) sabiex tistabbilixxi valur xieraq tal- kuntratt.
Fil-futur, l-Impriża Konġunta FCH se tikkomplementa r-riċerka interna b’riċerka tas-suq estern
aktar dettaljata biex jinstab il-prezz tas-suq l-aktar preċiż għall-kuntratt.
3.5.22
3.5.22. L-Impriża Konġunta FCH tixtieq tenfasizza li l-persunal interim kien meħtieġ biex
jiffaċċja d-dawran tal-impjegati għall-kariga ta’ Uffiċjal tal-Ġestjoni tal-Għarfien (KMO) bejn issnin 2015 u 2020. Dan jispjega parzjalment il-ħtieġa għal persunal interim biex tiġi żgurata lkontinwità tas-servizz matul il-perijodi li fihom il-pożizzjoni kienet vakanti, jiġifieri fl-2018 u fl2020. Barra minn hekk, minħabba t-talba speċjali mill-Bord ta’ Tmexxija (GB) tal-FCH fl-2017, li
tenfasizza r-rwol kritiku tal-ġestjoni tal- għarfien u l-ħtieġa għal analiżijiet aktar żviluppati, lImpriża Konġunta FCH setgħet tiżgura biss iż-żieda konsegwenti fl-ammont ta’ xogħol
b’persunal interim.
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3.6. L-Impriża Konġunta Komponenti u
Sistemi Elettroniċi għal Tmexxija
Ewropea (ECSEL)
Introduzzjoni

3.6.1. L-Impriża Konġunta Komponenti u Sistemi Elettroniċi għal Tmexxija Ewropea

(ECSEL), li tinsab fi Brussell, ġiet stabbilita f’Mejju 2014 57 għall-perjodu sal31 ta’ Diċembru 2024. L-Impriża Konġunta ssostitwiet u kienet is-suċċessur tal-Impriżi Konġunti
ENIAC u Artemis, li ngħalqu fis-26 ta’ Ġunju 2014. Hija bdiet topera b’mod awtonomu fis27 ta’ Ġunju 2014.

3.6.2. L-Impriża Konġunta hija sħubija pubblika-privata fir-riċerka tan-nanoelettronika u

tas-sistemi informatiċi inkorporati. Il-membri tal-Impriża Konġunta huma l-Unjoni Ewropea
(UE), irrappreżentata mill-Kummissjoni (id-DĠ CONNECT), l-Istati Parteċipanti fl-ECSEL 58, u tliet
membri privati li huma assoċjazzjonijiet tal-industrija (Aeneas, Artemisia u EPoSS) li
jirrappreżentaw kumpaniji u organizzazzjonijiet ta’ riċerka attivi fl-oqsma tas-sistemi
inkorporati u ċiberfiżiċi, l-integrazzjoni tas-sistemi intelliġenti u l-mikro u n-nanoelettronika.

57

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 561/2014 tas-6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta ECSEL (ĠU L 169, 7.6.2014, p. 152).

58

L-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja,
Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Iżrael, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, ilLussemburgu, Malta, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, isSlovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera u t-Turkija. Mill-1 ta’ Frar 2020, ir-Renju
Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea u konsegwentement ma għadux membru tal-Impriża
Konġunta (Sors: is-Sit web tal-Impriża Konġunta).
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3.6.3. It-Tabella 3.6.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta

.

59

Tabella 3.6.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta
2020

2019

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ pagament ġodda (miljun EUR)

137.4

172.6

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ impenn ġodda (miljun EUR)

209.0

197.7

Baġit disponibbli għall-pagamenti (miljun EUR) (1)

215.8

232.5

Baġit disponibbli għall-impenji (miljun EUR) (1)

218.3

204.0

29

29

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (2)
(1)

Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li lImpriża Konġunta reġgħet daħħlet fil-baġit tas-sena attwali, kif ukoll id-dħul assenjat u rriallokazzjonijiet għas-sena li jmiss.

(2)

Il-persunal jinkludi aġenti temporanji u kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

3.6.4. L-approċċ tal-awditjar li ħadna jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriżi Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol huma ssupplimentati minn evidenza pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn u
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Impriża Konġunta.

3.6.5. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-

opinjoni, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 144 tifforma parti integrali mill-opinjoni.

59

Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta hija disponibbli
fuq is-sit web tagħha: www.ecsel.eu.
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Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lillParlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur
indipendenti

Opinjoni
3.6.6. Aħna awditjajna:
(a)

il-kontijiet tal-Impriża Konġunta li jinkludu r-rapporti finanzjarji 60 u r-rapporti dwar limplimentazzjoni tal-baġit 61 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020, u

(b)

il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet,
kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE).

Affidabbiltà tal-kontijiet
Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

3.6.7. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Impriża Konġunta għas-sena li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni
finanzjarja tal-Impriża Konġunta fil-31 ta’ Diċembru 2020, ir-riżultati tal-operazzjonijiet
tagħha, il-flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar,
skont ir-Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal talkontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għassettur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

60

Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, irrapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal-bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki
kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni.

61

Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw loperazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ spjegazzjoni.
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma
bbażati l-kontijiet
Dħul
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet

3.6.8. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

3.6.9. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.6.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA.
Osservazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taħt l-FP7

3.6.11. L-impriża Konġunta kienet is-suċċessur tal-Impriżi Konġunti ENIAC u Artemis, li

ngħalqu fis-26 ta’ Ġunju 2014, u ħadet f’idejha l-implimentazzjoni tal-attivitajiet taħt l-FP7
imnedija minnhom.

3.6.12. Fi tmiem l-2020, l-UE kkontribwiet EUR 573.2 miljun għall-kofinanzjament tal-

attivitajiet tal-Impriża Konġunta taħt l-FP7 (ittrasferiti mill-Impriżi Konġunti Artemis u ENIAC
f’Ġunju 2014), kif ukoll EUR 10.4 miljun oħra għall-kofinanzjament tal-ispejjeż amministrattivi
relatati.

3.6.13. L-impenn akkumulat għall-attivitajiet taħt l-FP7 li ġew ittrasferiti mill-ECSEL

f’Ġunju 2014 ammonta għal EUR 447.3 miljun (EUR 101.4 miljun għall-Artemis u
EUR 345.9 miljun għall-ENIAC), li minnhom l-Impriża Konġunta kienet iddiżimpenjat
EUR 58 miljun (EUR 16.8 miljun għall-Artemis u EUR 41.2 miljun għall-ENIAC) u ħallset
EUR 386.7 miljun (EUR 83.8 miljun għall-Artemis u EUR 302.9 miljun għall-ENIAC) fi tmiem l2020. Konsegwentement, madwar EUR 2.6 miljun (EUR 0.8 miljun għall-Artemis u
EUR 1.8 miljun għall-ENIAC) għad iridu jitħallsu fis-snin li ġejjin. Rigward il-Baġit 2020 għall-
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pagamenti tal-Impriża Konġunta, disponibbli għall-proġetti taħt l-FP7, ir-rata ta’
implimentazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament kienet ta’ 70 %.

3.6.14. Mingħajr ma nixħtu dubju fuq l-opinjoni espressa fil-paragrafi 3.6.7 u 3.6.9 aħna

niġbdu l-attenzjoni għall-fatt li r-regolamenti fundaturi tal-Impriżi Konġunti predeċessuri, lArtemis u l-ENIAC 62, kienu jipprevedu li jenħtieġ li l-attivitajiet operazzjonali ta’ riċerka u
innovazzjoni tagħhom taħt il-programm FP7 jiġu appoġġati permezz ta’ kontribuzzjonijiet
finanzjarji mill-Istati Parteċipanti, ta’ mill-inqas 1.8 darba l-kontribuzzjoni finanzjarja
operazzjonali tal-UE, li jridu jitħallsu lill-parteċipanti tal-proġett, u permezz ta’
kontribuzzjonijiet in natura minn membri privati, li jkunu ta’ mill-inqas bħall-ammont talkontribuzzjoni mill-membri pubbliċi. La l-kontijiet annwali proviżorji tal-Impriża Konġunta għall2020 u lanqas ir-rapport tagħha dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2020 ma
jiddivulgaw l-istimi li ġejjin rigward:
o

il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Parteċipanti għall-proġetti taħt l-FP7 tal-Artemis u
tal-ENIAC , u

o

il-kontribuzzjonijiet in natura magħmula mill-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u żvilupp li
jipparteċipaw fil-proġetti taħt l-FP7 tal-Artemis u tal-ENIAC.

Osservazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taħt
Orizzont 2020

3.6.15.

It-Tabella 3.6.2 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri
għall-attivitajiet tal-Impriża Konġunta taħt H2020 fi tmiem l-2020.

Tabella 3.6.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għall-attivitajiet tal-ECSEL
taħt il-programm Orizzont 2020 (f’miljun EUR)

Membri
UE (DĠ CONNECT)
Membri privati
Stati Parteċipanti (2)
Total

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)
Attivitajiet talAttivitajiet
Impriża
Total
addizzjonali (1)
Konġunta
1 185.0
M/A
1 185.0
M/A
1 657.5
1 657.5
1 170.0
1 170.0
M/A
4 012.5
M/A
4 012.5

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)
Flus kontanti
944.9
19.6
374.7
1 339.2

In natura
vvalidati

M/A
180.3
M/A
180.3

In natura ,
irrappurtati iżda
mhux ivvalidati

M/A
896.5
M/A
896.5

In natura , għal
attivitajiet
addizzjonali

M/A
M/A
M/A
M/A

Total
944.9
1 096.4
374.7
2 416.0

(1) L-attivitajiet addizzjonali ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-awditjar tal-QEA.
(2) L-Istati parteċipanti jħallsu l-kontribuzzjonijiet tagħhom direttament lill-benefiċjarji.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

62

Ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 74/2008 u (KE) Nru 72/2008 (l-Artikolu 11(6) tal-anness
dwar l-Istatuti tal-Impriża Konġunta Artemis u tal-Impriża Konġunta ENIAC).
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3.6.16. L-Istati Parteċipanti fl-ECSEL huma meħtieġa jagħmlu kontribuzzjonijiet

finanzjarji ta’ mill-inqas EUR 1 170 miljun għall-attivitajiet operazzjonali tal-Impriża Konġunta 63.
Fi tmiem l-2020, l-Istati Parteċipanti li ħadu sehem fis-sejħiet għal proposti mill-2014 sal-2019
iffirmaw impenji kuntrattwali li jammontaw għal EUR 936.6 miljun 64 u b’kollox iddikjaraw
kontribuzzjonijiet finanzjarji ta’ EUR 374.7 miljun (jew 40 % tat-total tal-kontribuzzjonijiet
impenjati), li huma ħallsu direttament lill-benefiċjarji tal-proġetti taħt H2020 li appoġġaw. Iddifferenza bejn l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Istati Parteċipanti u l-kontribuzzjoni
finanzjarja tal-UE fi tmiem l-2020 hija dovuta għall-fatt li l-biċċa l-kbira mill-Istati Parteċipanti
jirrikonoxxu u jirrappurtaw biss l-ispejjeż tagħhom lill-Impriża Konġunta mal-ikkompletar talproġetti taħt Orizzont 2020 li huma jappoġġaw.

3.6.17. L-Impriża Konġunta tista’ tikkalkula biss l-ammont reali tal-kontribuzzjonijiet

in natura tal-membri tal-industrija wara li tkun ivvalidat il-kontribuzzjonijiet mill-Istati
Parteċipanti fi tmiem il-programm. Għalhekk, hija tistma l-kontribuzzjonijiet in natura talmembri tal-industrija abbażi ta’ metodoloġija “pro rata temporis” adottata mill-Bord ta’
Tmexxija tal-Impriża Konġunta. Dan jispjega għalfejn fi tmiem l-2020, l-ammont stmat u għad
mhux ivvalidat tal-kontribuzzjonijiet in natura tal-industrija huwa ta’ EUR 896.5 miljun, meta
mqabbel mal-ammont ta’ kontribuzzjonijiet in natura vvalidati tal-industrija ta’
EUR 180.3 miljun. Abbażi tad-data tal-proġetti għas-sejħiet mill-2014 sal-2019 tal-Impriża
Konġunta għal Orizzont 2020, fil-31 ta’ Diċembru 2020, l-obbligi relatati tal-membri talindustrija għall-kontribuzzjonijiet in natura jammontaw għal EUR 1 384.2 miljun.

3.6.18. Rigward il-Baġit 2020 tal-Impriża Konġunta, disponibbli għall-proġetti taħt

Orizzont 2020, ir-rati ta’ implimentazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn u lapproprjazzjonijiet ta’ pagament kienu ta’ 100 % u ta’ 91 %, rispettivament.

3.6.19.

L-approprjazzjonijiet ta’ pagament mhux użati tas-snin preċedenti jistgħu jiġu
inklużi fil-baġit tal-Impriżi Konġunti fit-tliet snin finanzjarji sussegwenti, fuq il-bażi li dawn lapproprjazzjonijiet sussegwentement jintużaw l-ewwel. Fl-2020, l-Impriża Konġunta rriattivat
EUR 57.2 miljun ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament mhux użati fil-baġit operazzjonali għallattivitajiet taħt H2020. Madankollu, l-Impriża Konġunta setgħet tuża biss EUR 40 miljun (jew
70 %) tal-approprjazzjonijiet riattivati qabel ma użat l-approprjazzjonijiet tas-sena.

63

L-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 561/2014.

64

Dan l-ammont huwa stmat fuq il-bażi tad-deċiżjonijiet tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi talImpriża Konġunta dwar is-sejħiet mill-2014 sal-2019.

104
L-Impriża Konġunta Komponenti u Sistemi Elettroniċi għal Tmexxija Ewropea (ECSEL)

Osservazzjonijiet dwar il-kontrolli interni

3.6.20. Il-ftehimiet amministrattivi konklużi mill-Impriżi Konġunti Artemis u ENIAC mal-

Awtoritajiet Nazzjonali ta’ Finanzjament (NFAs) komplew japplikaw minħabba li dawn l-Impriżi
Konġunti ġew fużi biex jiffurmaw l-Impriża Konġunta ECSEL. Skont dawn il-ftehimiet, listrateġiji tal-awditjar ex post tal-Impriżi Konġunti Artemis u ENIAC serrħu ħafna fuq l-NFAs
għall-awditjar tat-talbiet dwar l-ispejjeż tal-proġetti 65. L-Impriża Konġunta ECSEL ħadet passi
biex tivvaluta l-implimentazzjoni tal-awditi ex post imwettqa mill-NFAs u kisbet dikjarazzjonijiet
bil-miktub mill-NFAs li jistqarru li l-implimentazzjoni tal-proċeduri nazzjonali tagħhom tipprovdi
aċċertament raġonevoli dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet. Minħabba lvarjazzjoni sinifikanti fil-metodoloġiji u fil-proċeduri li jintużaw mill-NFAs mhuwiex possibbli li lImpriża Konġunta ECSEL tikkalkola rata unika ta’ żball ipponderata li tkun affidabbli jew rata
tal-iżball residwu għall-pagamenti taħt l-FP7. Għall-proġetti taħt l-FP7, il-pagamenti li saru millImpriża Konġunta fl-2020 kienu jammontaw għal EUR 14.3 miljun (2019: EUR 20.3 miljun), li
kienu jirrappreżentaw 7.7 % (2019: 11.2 %) tal-pagamenti operazzjonali totali li saru millImpriża Konġunta fl-2020. Għal dawn il-pagamenti, aħna applikajna r-rata tal-iżball residwu li
ġiet stabbilita mid-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni għall-programm FP7 kollu,
li fi tmiem l-2020 kienet ta’ 3.51 % 66.

3.6.21. Is-Servizz tal-Awditjar Komuni (CAS) tal-Kummissjoni jwettaq l-awditi ex post tal-

infiq. Abbażi tar-riżultati tal-awditjar fi tmiem l-2020, l-Impriża Konġunta rrappurtat rata ta’
żball rappreżentattiva ta’ 2.68 % għal Orizzont 2020 u rata tal-iżball residwu ta’ 1.25 % 67. Filproposta tagħha għal regolament dwar Orizzont 2020 68, il-Kummissjoni qieset li “għall-ispiża
tar-riċerka taħt Orizzont 2020, riskju tal-iżball, fuq bażi annwali, fil-medda bejn 2 % sa 5 %
huwa objettiv realistiku filwaqt li jitqiesu l-ispejjeż tal-kontrolli, il-miżuri ta’ simplifikazzjoni
proposti biex tonqos il-kumplessità tar-regoli u r-riskju inerenti relatat assoċjat mal-ispejjeż ta’
rimborż tal-proġett tar-riċerka. L-għan aħħari għal-livell residwu tal-iżball fl-għeluq talprogrammi wara li l-impatt finanzjarju tal-verifiki [awditi] kollha, il-korrezzjonijiet u l-miżuri ta’
rkupru jkunu tqiesu sabiex jinkiseb livell kemm jista’ jkun qrib it-2 %.”

65

Skont l-istrateġiji tal-awditjar ex post adottati mill-Artemis u l-ENIAC, l-Impriżi Konġunti jridu
jivvalutaw mill-inqas darba fis-sena jekk l-informazzjoni li jirċievu mill-Istati Membri
tipprovdix aċċertament suffiċjenti dwar ir-regolarità u l-legalità tat-tranżazzjonijiet li
jitwettqu.

66

Ir-Rapport Annwali tal-Attività 2020 tad-DĠ RTD, p. 43.

67

Ir-Rapport Annwali tal-Attività 2020 tal-Impriża Konġunta ECSEL (l-abbozz), il-Parti III,
Kontroll Intern.

68

COM(2011) 809 final.
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3.6.22. Aħna awditjajna kampjun aleatorju ta’ pagamenti li saru fl-2020 taħt

Orizzont 2020 fil-livell tal-benefiċjarji finali biex nikkorroboraw ir-rati ta’ żball li ħarġu millawditjar ex post 69. Dawn l-awditi dettaljati żvelaw dan li ġej:
o

f’każ wieħed, kien hemm żbalji sistemiċi ogħla minn 1 % tal-ispejjeż awditjati, relatati
mal-kalkolu tal-ispejjeż għall-persunal iddikjarati; u

o

f’każ ieħor, il-benefiċjarju ddikjara spejjeż diretti għax-xiri ta’ servizzi minn benefiċjarju
ieħor, li kien jagħmel parti mill-konsorzju tal-proġett. Dan huwa aċċettabbli biss jekk ikun
debitament iġġustifikat, biex jiġi evitat li l-prezz ikun fih marġni ta’ profitt. Il-benefiċjarju
la pprovda l-ġustifikazzjoni għall-eċċezzjoni u lanqas prova li l-proċess ta’ akkwist kien
jiżgura l-aħjar valur għall-flus għax-xiri ta’ dan is-servizz. Dan l-iżball mhuwiex
kwantifikabbli.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.6.23. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet

tal-QEA mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness.

69

Rigward it-tranżazzjonijiet ta’ pagamenti ta’ għotjiet ittestjati fil-livell tal-benefiċjarji, is-soll
ta’ rappurtar għal żbalji kwantifikabbli huwa ta’ 1 % tal-ispejjeż awditjati.
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Anness - Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti
Sena

Kummenti tal-QEA

Status tal-azzjoni korrettiva
(Ikkompletata / Għadha
għaddejja / Pendenti / M/A)

2017

B’rispons għar-rakkomandazzjonijiet li saru mill-evalwaturi, l-Impriża Konġunta ħejjiet Pjan ta’ Azzjoni li
ġie adottat mill-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta f’April 2018. Il-Pjan ta’ Azzjoni jinkludi sett wiesa’
ta’ azzjonijiet li jridu jiġu implimentati mill-Impriża Konġunta, li għalihom diġà ġew ikkompletati xi
attivitajiet. Il-maġġoranza tagħhom huma mistennija li jiġu implimentati fl-2019, filwaqt li xi wħud
minnhom tqiesu li ma jaqgħux fl-ambitu tal-Impriża Konġunta.

Ikkompletata

2018

Fl-2018, l-Impriża Konġunta identifikat li ammont ta’ aktar minn EUR 1 000 000 f’kontribuzzjonijiet fi flus
kontanti għall-ispejjeż amministrattivi ma kienx ġie fatturat mill-Impriża Konġunta ENIAC lill-membru talindustrija Aeneas qabel l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta. Biex tlaħħaq man-nuqqas ta’ flus kontanti
għan-nefqa amministrattiva, l-Impriża Konġunta rċeviet EUR 1 000 000 mill-membri tagħha bħala
“kontribuzzjoni fi flus kontanti mħallsa minn qabel”, li kienet tikkonsisti f’ammont ta’ EUR 320 000 li
ngħata mill-Kummissjoni u ammont ta’ EUR 680 000 li ngħata mill-membri tal-industrija. Jenħtieġ li lImpriża Konġunta toħroġ nota ta’ debitu mingħajr aktar dewmien.

Ikkompletata

2019

Għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament ta’ EUR 44.8 miljun disponibbli għall-Impriża Konġunta fl-2019
għall-kofinanzjament ta’ proġetti taħt l-FP7, ir-rata ta’ implimentazzjoni kienet ta’ 45.3 %. Din ir-rata
baxxa kienet dovuta prinċipalment għad-dewmien min-naħa tal-Awtoritajiet Nazzjonali ta’ Finanzjament
(NFA) biex jipprovdu ċertifikati ta’ tmiem tal-proġetti għall-attivitajiet taħt l-FP7 li kienu għadhom
għaddejjin. Billi l-programm ingħalaq fi tmiem l-2017, dan id-dewmien iżid ir-riskju li l-fondi taħt l-FP7 li
diġà ġew allokati lill-Impriża Konġunta jistgħu ma jintużawx kompletament.

M/A
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Sena

Kummenti tal-QEA

Status tal-azzjoni korrettiva
(Ikkompletata / Għadha
għaddejja / Pendenti / M/A)

2019

L-Impriża Konġunta hija obbligata timplimenta l-qafas ta’ kontroll intern (QKI) il-ġdid tal-Kummissjoni, li
huwa bbażat fuq 17-il prinċipju ta’ kontroll intern. Fi tmiem l-2019, l-Impriża Konġunta kienet għadha ma
bdietx il-proċess ta’ implimentazzjoni.

Ikkompletata

2019

L-Impriża Konġunta rriallokat EUR 19-il miljun f’approprjazzjonijiet ta’ pagament, mhux użati mis-snin
preċedenti, għall-baġit operazzjonali tal-2019 u b’hekk żiedet il-baġit inizjali għall-pagamenti ta’ għotja
taħt Orizzont 2020 minn EUR 163 miljun għal EUR 182 miljun. L-Impriża Konġunta ġġustifikat irriallokazzjoni biż-żieda mistennija fit-talbiet dwar l-ispejjeż fl-2019, b’rabta mas-sejħiet tal-2014 u tal2015 għal Orizzont 2020. Fi tmiem l-2019, 59 % tal-baġit riallokat kien ġie implimentat.

M/A

2019

L-Impriża Konġunta trid ittejjeb il-proċess ta’ komunikazzjoni interna biex tidentifika benefiċjarji li jkunu
mhedda b’falliment u biex tirrapporta, b’mod f’waqtu, dwar prefinanzjament f’riskju ta’ nuqqas ta’
rkupru. Konsegwentement, l-assi ta’ prefinanzjament iddivulgati fil-kontijiet annwali jistgħu jkunu
ddikjarati b’mod eċċessiv.

Ikkompletata
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.6.14
Għall-kuntrarju ta’ Orizzont 2020, ir-Regolament FP7 għall-predeċessuri tal-ECSEL qatt ma
ppreveda jew kien jeħtieġ tali rapportar. Għandu jiġi nnotat li fiż-żmien tal-Impriżi Konġunti
ARTEMIS u ENIAC, wara diskussjonijiet mad-DĠ BUDG (inter alia), ġie deċiż li din linformazzjoni ma tiġix inkluża fil-kontijiet annwali.
3.6.19
Iż-żmien tar-riattivazzjoni matul it-tielet kwart tal-2020 kien lil hinn mill-intenzjoni u l-kontroll
tal-ECSEL minħabba talba pendenti relatata li ġiet ikklirjata biss fil-bidu ta’ Settembru 2020.
Madankollu, mir-riattivazzjoni, il-pagamenti kollha ġew eżegwiti bl-użu ta’ approprjazzjonijiet
riattivati bi prijorità, f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-ECSEL. L-Impriża Konġunta ECSEL
hija impenjata biex tirriattiva kwalunkwe approprjazzjoni mhux użata fi żmien tliet snin
finanzjarji u tużahom bi prijorità skont ir-regoli finanzjarji tagħha. L-Impriża Konġunta ECSEL
tistma li sa tmiem l-2021, kwalunkwe approprjazzjoni ta’ pagament operazzjonali li jifdal se tiġi
riattivata u kkunsmata.
3.6.20
L-Impriża Konġunta ECSEL tixtieq tafferma mill-ġdid li ttieħdu passi biex tiġi indirizzata din issejba (rikorrenti). L-Impriża Konġunta ECSEL tqis li dawn il-miżuri (dikjarazzjonijiet bil-miktub
annwali tal-NFA) huma adegwati, kif ġie kkonfermat mill-awtorità baġitarja. Ir-regolamenti
fundaturi tal-JUs ipprevedew li “l-Istati Membri ta’ ARTEMIS/ENIAC jistgħu jwettqu kwalunkwe
kontroll u awditjar oħra fost id-destinatarji tal-finanzjament nazzjonali tagħhom kif iqisu
meħtieġ u għandhom jikkomunikaw ir-riżultati lill-Impriża Konġunta ARTEMIS/ENIAC”.
3.6.22
L-Impriża Konġunta ECSEL indirizzat is-sejbiet identifikati mal-benefiċjarji rispettivi.
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3.7. L-Impriża Konġunta dwar lIndustriji b’bażi Bijoloġika (BBI)
Introduzzjoni

3.7.1. L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (BBI), li tinsab fi Brussell, ġiet

stabbilita f’Mejju 2014 70 għal perjodu ta’ 10 snin u bdiet topera b’mod awtonomu fis26 ta’ Ottubru 2015.

3.7.2. L-Impriża Konġunta hija sħubija pubblika-privata fis-settur tal-industriji b’bażi

bijoloġika. Il-membri fundaturi huma l-Unjoni Ewropea (UE), irrappreżentata mill-Kummissjoni,
u s-sħab industrijali rrappreżentati mill-Konsorzju tal-Industriji b’bażi Bijoloġika (BIC).

3.7.3. It-Tabella 3.7.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta

.

71

Tabella 3.7.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta
2020

2019

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ pagament ġodda (miljun EUR)

191.2

132.5

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ impenn ġodda (miljun EUR)

72.2

138.6

Baġit disponibbli għall-pagamenti (miljun EUR) (1)

196.6

182.1

Baġit disponibbli għall-impenji (miljun EUR) (1)

111.7

141.6

23

22

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (2)
(1)

Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li lImpriża Konġunta reġgħet daħħlet fil-baġit tas-sena attwali, kif ukoll id-dħul assenjat u
r-riallokazzjonijiet għas-sena li jmiss.

(2)

Il-persunal jinkludi aġenti temporanji u kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

70

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 560/2014 tas-6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (ĠU L 169, 7.6.2014, p. 130).

71

Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta hija disponibbli
fuq is-sit web tagħha: www.bbi-europe.eu.
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

3.7.4. L-approċċ tal-awditjar li ħadna jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriżi Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol huma ssupplimentati minn evidenza pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn u
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Impriża Konġunta.

3.7.5. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-

opinjoni, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 144 tifforma parti integrali mill-opinjoni.

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lillParlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur
indipendenti

Opinjoni
3.7.6. Aħna awditjajna:
(a)

il-kontijiet tal-Impriża Konġunta li jinkludu r-rapporti finanzjarji 72 u r-rapporti dwar limplimentazzjoni tal-baġit 73 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020, u

(b)

il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet,
kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE).

72

Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, irrapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal-bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki
kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni.

73

Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw loperazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ spjegazzjoni.
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Affidabbiltà tal-kontijiet
Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

3.7.7. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Impriża Konġunta għas-sena li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni
finanzjarja tal-Impriża Konġunta fil-31 ta’ Diċembru 2020, ir-riżultati tal-operazzjonijiet
tagħha, il-flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar,
skont ir-Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal talkontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għassettur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma
bbażati l-kontijiet
Dħul
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet

3.7.8. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

3.7.9. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.7.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA.
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Osservazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taħt
Orizzont 2020

3.7.11. It-Tabella 3.7.2 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri

lill-Impriża Konġunta fi tmiem l-2020.

Tabella 3.7.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għall-BBI 1 (f’miljun EUR)
Membri
UE (DĠ RTD)
Membri privati (kontribuzzjonijiet
in natura u kontribuzzjonijiet fi flus
kontanti għall-ispejjeż amministrattivi)
Membri privati (kontribuzzjonijiet fi flus
kontanti għall-ispejjeż operazzjonali)
Total

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur u d-deċiżjonijiet legali)
Attivitajiet talAttivitajiet
Impriża
Tnaqqis
Total
addizzjonali (2)
Konġunta (1)
975.0
M/A
-140.0
835.0
462.1

2 234.7

M/A

182.5

M/A

-140.0

1 619.6

2 234.7

-280.0

2 696.8

Flus kontanti
603.2

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)
In natura ,
In natura , għal
In natura
irrappurtati iżda
attivitajiet
vvalidati
mhux ivvalidati
addizzjonali
M/A
M/A
M/A

Total

929.2

603.2

12.5

42.0

53.7

1 037.4

42.5

3.3

M/A

M/A

M/A

3.3

3 574.3

619.0

42.0

53.7

929.2

1 643.9

(1) IKOP u miri għall-kontribuzzjonijiet tal-ispejjeż amministrattivi kif maqbula fil-pjanijiet ta’ ħidma annwali tal-Impriża Konġunta.
(2) L-attivitajiet addizzjonali ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-awditjar tal-QEA. Il-mira minima tagħhom ta’ EUR 1 755 miljun żdiedet għal EUR 2 234.7 għall-membri privati biex jintlaħaq l-obbligu ta’ kontribuzzjoni
minima totali ta’ mill-inqas EUR 2 730 miljun.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

3.7.12. Skont ir-regolament fundatur tal-Impriża Konġunta, jenħtieġ li l-membri tal-

industrija jikkontribwixxu fi flus kontanti mill-inqas EUR 182.5 miljun għall-ispejjeż
operazzjonali tal-Impriża Konġunta. Bħal fl-2020, il-membri tal-industrija ma għamlu l-ebda
kontribuzzjoni addizzjonali fi flus kontanti għall-ispejjeż operazzjonali tal-Impriża Konġunta,
huma baqgħu fl-istess livell baxx ta’ EUR 3.25 miljun, bħal fi tmiem l-2019. Dan jindika li lImpriża Konġunta tiffaċċja ostakli sinifikanti biex tikseb dawn il-kontribuzzjonijiet u li l-mira
minima mhux se tintlaħaq sa tmiem il-programm Orizzont 2020. Għal din ir-raġuni, ilKummissjoni (DĠ RTD) naqqset b’EUR 140 miljun il-kontribuzzjonijiet fi flus kontanti tagħha lillImpriża Konġunta. Dan it-tnaqqis sinifikanti fil-kontribuzzjonijiet mill-membri ppreżenta riskju
għall-kisba tal-aġenda ta’ riċerka u innovazzjoni tal-Impriża Konġunta għall-programm H2020.

3.7.13. Sa tmiem l-2020, il-kontribuzzjonijiet in natura totali tal-membri tal-industrija

għal attivitajiet addizzjonali laħqu biss 53 % tal-ammont minimu ta’ EUR 1 755 miljun, stabbilit
fir-Regolament Fundatur tal-Impriża Konġunta. Barra minn hekk, fi tmiem l-2020, il-membri talindustrija rrappurtaw EUR 95.7 miljun ta’ kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet
operazzjonali mit-total ta’ EUR 433 miljun impenjati wara li kienu ġew imnedija s-sejħiet kollha
għal Orizzont 2020. Din is-sitwazzjoni tindika riskju għoli li l-Impriża Konġunta mhux se tilħaq,
sa tmiem il-programm Orizzont 2020, il-miri stabbiliti għall-kontribuzzjonijiet in natura talmembri tal-industrija tagħha kif stabbiliti fir-regolament fundatur tagħha u fil-pjanijiet ta’
ħidma annwali adottati.

3.7.14. Rigward il-Baġit 2020 tal-Impriża Konġunta, disponibbli għall-proġetti taħt

Orizzont 2020, ir-rati ta’ implimentazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn u lapproprjazzjonijiet ta’ pagament kienu ta’ 100 % u ta’ 85 %, rispettivament.
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Osservazzjonijiet dwar il-kontrolli interni

3.7.15. L-Impriża Konġunta stabbiliet proċeduri affidabbli ta’ kontroll ex ante bbażati fuq

analiżijiet finanzjarji u operazzjonali mhux fuq il-post. Fl-2020, l-Impriża Konġunta implimentat
il-qafas ta’ kontroll intern (QKI) tal-Kummissjoni, li huwa bbażat fuq 17-il prinċipju ta’ kontroll
intern. Għall-awtovalutazzjoni u l-monitoraġġ annwali tal-effettività tal-attivitajiet ta’ kontroll
meħtieġa mill-QKI, l-Impriża Konġunta żviluppat indikaturi rilevanti għall-prinċipji kollha ta’
kontroll intern u l-karatteristiċi relatati.

3.7.16. Is-Servizz tal-Awditjar Komuni (CAS) tal-Kummissjoni huwa responsabbli mill-

awditi ex post tal-pagamenti taħt Orizzont 2020 li jkunu saru mill-Impriża Konġunta. Ibbażat
fuq ir-riżultati tal-awditjar ex post disponibbli sa tmiem l-2020, l-Impriża Konġunta rrappurtat
rata ta’ żball rappreżentattiva ta’ 1.47 % u rata tal-iżball residwu ta’ 1.06 % għall-proġetti taħt
Orizzont 2020 (approvazzjonijiet u pagamenti finali) 74. Fil-proposta tagħha għal regolament
dwar Orizzont 2020 75, il-Kummissjoni qieset li “għall-ispiża tar-riċerka taħt Orizzont 2020, riskju
tal-iżball, fuq bażi annwali, fil-medda bejn 2 % sa 5 % huwa objettiv realistiku filwaqt li jitqiesu
l-ispejjeż tal-kontrolli, il-miżuri ta’ simplifikazzjoni proposti biex tonqos il-kumplessità tar-regoli
u r-riskju inerenti relatat assoċjat mal-ispejjeż ta’ rimborż tal-proġett tar-riċerka. L-għan aħħari
għal-livell residwu tal-iżball fl-għeluq tal-programmi wara li l-impatt finanzjarju tal-awditi
kollha, il-korrezzjonijiet u l-miżuri ta’ rkupru jkunu tqiesu sabiex jinkiseb livell kemm jista’ jkun
qrib it-2 %.”

3.7.17. Bħala parti mill-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali, aħna awditjajna kampjun

aleatorju ta’ pagamenti li saru fl-2020 taħt Orizzont 2020 fil-livell tal-benefiċjarji finali biex
nikkorroboraw ir-rati ta’ żball li ħarġu mill-awditjar ex post 76. F’każ wieħed, l-awditi dettaljati
żvelaw żball ogħla minn 1 % tal-ispejjeż awditjati li kien relatat mal-korrezzjoni mhux
iġġustifikata ta’ spejjeż għall-persunal diġà ddikjarati u aċċettati fil-perjodu ta’ rappurtar
sussegwenti.

74

Ir-Rapport Annwali tal-Attività 2020 tal-Impriża Konġunta BBI, p. 168.

75

COM(2011) 809 final.

76

Rigward it-tranżazzjonijiet ta’ pagamenti ta’ għotjiet ittestjati fil-livell tal-benefiċjarji, is-soll
ta’ rappurtar għal żbalji kwantifikabbli huwa ta’ 1 % tal-ispejjeż awditjati.
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3.7.18. L-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) għalaq investigazzjoni fl-ewwel nofs

tal-2020 li sabet evidenza ta’ irregolaritajiet u frodi fl-attivitajiet ta’ żewġ benefiċjarji involuti fi
proġetti taħt Orizzont 2020, inklużi proġetti kofinanzjati mill-Impriża Konġunta. Fl-2020, lImpriża Konġunta implimentat fil-biċċa l-kbira r-rakkomandazzjonijiet tal-OLAF fir-rigward ta’
dawn il-benefiċjarji. Dawn jinkludu l-ipproċessar tal-irkupri, it-terminazzjoni tal-parteċipazzjoni
tal-benefiċjarji affettwati fil-biċċa l-kbira mill-ftehimiet ta’ għotja, u l-analizzar b’mod attiv ta’
benefiċjarji oħra li jkunu potenzjalment problematiċi.

Osservazzjonijiet dwar ġestjoni finanzjarja tajba

3.7.19. It-tfassil tas-sejħa għal proposti tal-Impriża Konġunta għall-2020 ma żgurax l-

aktar kopertura sħiħa tal-erba’ suġġetti strateġiċi ta’ dimostrazzjoni, f’konformità mal-aġenda
ta’ riċerka tal-Impriża Konġunta fil-pjan ta’ ħidma. Il-proposti eliġibbli u b’punteġġ għoli għal
wieħed mis-suġġetti ta’ dimostrazzjoni kellhom jiġu rrifjutati għall-benefiċċju ta’ suġġett ieħor
ta’ dimostrazzjoni, li għalih bosta proposti ġew aċċettati għal kofinanzjament.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.7.20. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet

tal-QEA mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness.
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Anness - Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti
Sena

Kummenti tal-QEA

Status tal-azzjoni korrettiva
(Ikkompletata / Għadha
għaddejja / Pendenti / M/A)

2019

Mill-ammont minimu ta’ EUR 182.5 miljun f’kontribuzzjonijiet fi flus kontanti 77, kienu tħallsu EUR 3.25 miljun
biss fi tmiem l-2019. Ir-regolament fundatur għall-BBI 78 ġie emendat biex il-membri tal-industrija jkunu jistgħu
jipprovdu l-kontribuzzjonijiet tagħhom fi flus kontanti fil-livell tal-proġett. Minkejja din l-emenda, għad hemm
riskju għoli li l-membri tal-industrija ma jiksbux l-ammont minimu ta’ kontribuzzjonijiet operazzjonali fi flus
kontanti fi tmiem il-programm tal-BBI. B’riżultat ta’ dan, fi tmiem l-2018, il-Kummissjoni (DĠ RTD) iddeċidiet li
tnaqqas b’EUR 140 miljun il-baġit tal-Impriża Konġunta għall-2020, li kien ta’ EUR 205 miljun 79.

M/A

2019

L-ammont totali ta’ kontribuzzjonijiet in natura ta’ EUR 916-il miljun fi tmiem l-2019 għal attivitajiet
addizzjonali kien jinkludi madwar EUR 216-il miljun ta’ kontribuzzjonijiet in natura rrappurtati għall-2019, iżda
li għalihom il-proċess ta’ ċertifikazzjoni ma kienx ġie kkompletat minħabba l-pandemija tal-COVID19.

Għadhom għaddejjin

77

L-Artikolu 12(4) tal-Istatuti tal-Impriża Konġunta BBI (l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 560/2014).

78

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/121 tat-23 ta’ Jannar 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 560/2014 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta BBI (ĠU L 22,
26.1.2018, p. 1).

79

Dan l-ammont jinkludi s-sospensjoni mħabbra ta’ EUR 50 miljun mill-Baġit 2017 u s-sospensjoni ta’ EUR 20 miljun mill-Baġit 2018.
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.7.12
Il-qafas legali stabbilit esklussivament għall-Impriża Konġunta BBI għall-ġbir talkontribuzzjonijiet finanzjarji mill-membri tal-industrija tagħha eventwalment wera li ma kienx
effettiv. F’konformità ma’ rakkomandazzjoni preċedenti mill-QEA, it-tagħlimiet meħuda millesperjenza speċifika tal-Impriża Konġunta BBI għandhom jitqiesu għat-tfassil ta’ Sħubiji
Pubbliċi-Privati futuri. Madankollu, fil-każ tal-Impriża Konġunta BBI din l-esperjenza wriet ukoll
li, minkejja t-tnaqqis sinifikanti ta’ kontribuzzjonijiet fi flus kontanti miż-żewġ membri, il-KE kif
ukoll il-BIC, l-inizjattiva rnexxielha tilħaq l-objettivi strateġiċi tagħha. Fil-fatt, l-eżiti u l-impatti
miksuba mill-proġetti ffinanzjati diġà qed jaqbżu l-maġġoranza tal-objettivi stabbiliti millAġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni u ta’ Riċerka tal-BBI, li ġiet ikkonfermata minn studju reċenti
mwettaq minn esperti esterni indipendenti. Ir-rapport ta’ Attività Annwali tal-2020 tal-Impriża
Konġunta BBI jipprovdi aktar dettalji f’dan ir-rigward.
3.7.13
Il-kontribuzzjonijiet kumplessivi mill-membri tal-industrija tal-Impriża Konġunta BBI huma filfatt kemxejn taħt il-livell mistenni f’dan l-istadju tal-inizjattiva. Fil-fatt, il-previżjonijiet talkontribuzzjonijiet in natura għal IKAA u IKOP oriġinarjament kienu mistennija li jkunu lineari,
filwaqt li l-esperjenza reċenti turi li dawn l-investimenti huma implimentati b’mod massiv fi
tmiem il-proġetti tal-Impriża Konġunta BBI. Barra minn hekk, il-pandemija tal-COVID-19
ikkawżat posponimenti fl-investimenti u fiċ-ċertifikazzjoni tagħhom minn awdituri esterni.
Fl-opinjoni tal-BBI JU, dan id-distakk se jitnaqqas b’mod sinifikanti fis-snin li ġejjin meta jitqies li
d-dikjarazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni tal-kontribuzzjonijiet in natura (IKAA u IKOP) se jiżdiedu
b’mod sinifikanti f’konformità mal-għeluq tal-proġetti tal-BBI. Barra minn hekk, il-membri talindustrija impenjaw ruħhom għal miri ta’ investiment addizzjonali għall-2021 u lil hinn filperspettiva finanzjarja tagħhom ippreżentata lill-Bord ta’ Tmexxija tal-BBI.
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3.8. L-Impriża Konġunta Shift2Rail
(S2R)
Introduzzjoni

3.8.1. L-Impriża Konġunta Shift2Rail (S2R), li tinsab fi Brussell, ġiet stabbilita

f’Ġunju 2014 80 għal perjodu ta’ 10 snin u bdiet topera b’mod awtonomu fl-24 ta’ Mejju 2016.

3.8.2. L-Impriża Konġunta hija sħubija pubblika-privata fis-settur ferrovjarju. Il-membri

fundaturi huma l-Unjoni Ewropea (UE), irrappreżentata mill-Kummissjoni u mis-sħab flindustrija ferrovjarja (partijiet interessati ewlenin, inklużi manifatturi ta’ tagħmir ferrovjarju,
kumpaniji ferrovjarji, maniġers tal-infrastruttura u ċentri tar-riċerka). Entitajiet oħra jistgħu
jipparteċipaw fl-Impriża Konġunta bħala membri assoċjati.

3.8.3. It-Tabella 3.8.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta

.

81

Tabella 3.8.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta
2020

2019

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ pagament ġodda (miljun EUR)

72.5

61.8

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ impenn ġodda (miljun EUR)

77.9

79.1

Baġit disponibbli għall-pagamenti (miljun EUR) (1)

75.8

81.6

Baġit disponibbli għall-impenji (miljun EUR) (1)

84.1

83.1

24

23

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (2)
(1)

Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li lImpriża Konġunta reġgħet daħħlet fil-baġit tas-sena attwali, kif ukoll id-dħul assenjat u
r-riallokazzjonijiet għas-sena li jmiss.

(2)

Il-persunal jinkludi aġenti temporanji u kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

80

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 642/2014 tas-16 ta’ Ġunju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta Shift2Rail (ĠU L 177, 17.6.2014, p. 9).

81

Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta hija disponibbli
fuq is-sit web tagħha: www.shift2rail.org.
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

3.8.4. L-approċċ tal-awditjar li ħadna jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriżi Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol huma ssupplimentati minn evidenza pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn u
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Impriża Konġunta.

3.8.5. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-

opinjoni, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 144 tifforma parti integrali mill-opinjoni.

Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lillParlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur
indipendenti

Opinjoni
3.8.6. Aħna awditjajna:
(a)

il-kontijiet tal-Impriża Konġunta li jinkludu r-rapporti finanzjarji 82 u r-rapporti dwar limplimentazzjoni tal-baġit 83 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020, u

(b)

il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet,
kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE).

82

Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, irrapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal-bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki
kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni.

83

Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw l-operazzjonijiet
baġitarji kollha u n-noti ta’ spjegazzjoni.
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Affidabbiltà tal-kontijiet
Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

3.8.7. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Impriża Konġunta għas-sena li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni
finanzjarja tal-Impriża Konġunta fil-31 ta’ Diċembru 2020, ir-riżultati tal-operazzjonijiet
tagħha, il-flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar,
skont ir-Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal talkontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għassettur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma
bbażati l-kontijiet
Dħul
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet

3.8.8. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

3.8.9. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.8.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA.
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Osservazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taħt
Orizzont 2020

3.8.11. It-Tabella 3.8.2 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri

lill-Impriża Konġunta fi tmiem l-2020.

Tabella 3.8.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għall-S2R (f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)
Membri
UE (DĠ Move)
Membri privati
Total

Attivitajiet talAttivitajiet
Impriża
addizzjonali (1)
Konġunta
0.0
398.0
350.0
120.0
748.0
120.0

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)

Total
398.0
470.0
868.0

Flus kontanti

In natura
vvalidati

297.7
9.2
306.9

0.0
121.9
121.9

In natura ,
irrappurtati iżda
mhux ivvalidati

0.0
93.1
93.1

In natura , għal
attivitajiet
addizzjonali

Total

0.0
204.8
204.8

297.7
429.0
726.7

(1) L-attivitajiet addizzjonali ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

3.8.12. Fi tmiem l-2020, l-Impriża Konġunta kienet implimentat 100 % u 80 %

rispettivament tal-approprjazzjonijiet ta’ impenn u l-approprjazzjonijiet ta’ pagament
disponibbli għall-proġetti taħt Orizzont 2020. Ir-rata ta’ implimentazzjoni għallapproprjazzjonijiet ta’ pagament operazzjonali naqset meta mqabbla ma’ dik tal-2019 (88 %)
minħabba li ftehim ta’ għotja wieħed li ngħata taħt is-sejħa għal proposti tal-2020 ma setax jiġi
ffirmat sa tmiem l-2020 u l-prefinanzjament relatat kellu jiġi pospost kif meħtieġ.

Osservazzjonijiet dwar il-kontrolli interni

3.8.13. L-Impriża Konġunta stabbiliet proċeduri affidabbli ta’ kontroll ex ante bbażati fuq

analiżijiet finanzjarji u operazzjonali mhux fuq il-post. Fl-2020, l-Impriża Konġunta implimentat
il-qafas ta’ kontroll intern (QKI) tal-Kummissjoni, li huwa bbażat fuq 17-il prinċipju ta’ kontroll
intern. Għall-awtovalutazzjoni u l-monitoraġġ annwali tal-effettività tal-attivitajiet ta’ kontroll
meħtieġa mill-QKI, l-Impriża Konġunta żviluppat indikaturi rilevanti għall-prinċipji kollha ta’
kontroll intern u l-karatteristiċi relatati.

3.8.14. Id-Deċiżjoni Nru 7/2018 tal-Bord ta’ Tmexxija (BT) li tadotta r-regoli dwar il-

prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess, applikabbli għall-korpi tal-Impriża Konġunta,
tirrikjedi li s-CVs aġġornati u d-dikjarazzjonijiet ta’ kunflitt ta’ interess tal-membri tal-BT talImpriża Konġunta jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-Impriża Konġunta. Madankollu, billi ftit biss
mill-membri tal-BT ippreżentaw debitament l-informazzjoni, l-ebda waħda mid-dikjarazzjonijiet
ta’ kunflitt ta’ interess ma setgħet tiġi ppubblikata u nofs is-CVs biss ġew ippubblikati sa tmiem
l-2020.
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3.8.15. Is-Servizz tal-Awditjar Komuni (CAS) tal-Kummissjoni huwa responsabbli mill-

awditi ex post tal-pagamenti taħt Orizzont 2020 li jkunu saru mill-Impriża Konġunta. Ibbażat
fuq ir-riżultati tal-awditjar ex post disponibbli fi tmiem l-2020, l-Impriża Konġunta rrappurtat
rata ta’ żball rappreżentattiva ta’ 2.9 % u rata tal-iżball residwu ta’ 1.99 % għall-proġetti taħt
Orizzont 2020 (approvazzjonijiet u pagamenti finali) 84. Fil-proposta tagħha għal regolament
dwar Orizzont 2020 85, il-Kummissjoni qieset li “għall-ispiża tar-riċerka taħt Orizzont 2020, riskju
tal-iżball, fuq bażi annwali, fil-medda bejn 2 % sa 5 % huwa objettiv realistiku filwaqt li jitqiesu
l-ispejjeż tal-kontrolli, il-miżuri ta’ simplifikazzjoni proposti biex tonqos il-kumplessità tar-regoli
u r-riskju inerenti relatat assoċjat mal-ispejjeż ta’ rimborż tal-proġett tar-riċerka. L-għan aħħari
għal-livell residwu tal-iżball fl-għeluq tal-programmi wara li l-impatt finanzjarju tal-awditi
kollha, il-korrezzjonijiet u l-miżuri ta’ rkupru jkunu tqiesu sabiex jinkiseb livell kemm jista’ jkun
qrib it-2 %.”

3.8.16. Bħala parti mill-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali, aħna awditjajna kampjun

aleatorju ta’ pagamenti li saru fl-2020 taħt Orizzont 2020 fil-livell tal-benefiċjarji finali biex
nikkorroboraw ir-rati ta’ żball li ħarġu mill-awditjar ex post 86. F’każ wieħed, dawn l-awditi
dettaljati żvelaw żball sistemiku minħabba l-użu ta’ metodu ħażin għall-kalkolu tal-ispejjeż
għall-persunal iddikjarati. F’każ ieħor, instabet dgħufija ta’ kontroll mhux kwantifikabbli u
sistemika relatata man-nuqqas tal-proċedura ta’ validazzjoni tal-benefiċjarju għas-segħat
iddikjarati bħala maħduma fuq il-proġett.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.8.17. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva li ttieħdet b’rispons għall-osservazzjonijiet

tal-QEA mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness.

84

Ir-Rapport Annwali tal-Attività 2020 tal-Impriża Konġunta S2R, p. 189.

85

COM(2011) 809 final.

86

Rigward it-tranżazzjonijiet ta’ pagamenti ta’ għotjiet ittestjati fil-livell tal-benefiċjarji, is-soll
ta’ rappurtar għal żbalji kwantifikabbli huwa ta’ 1 % tal-ispejjeż awditjati.
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Anness - Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti
Sena

2017

Kummenti tal-QEA
B’rispons għar-rakkomandazzjonijiet li saru mill-evalwaturi, l-Impriża Konġunta ħejjiet Pjan ta’ Azzjoni li
ġie adottat mill-Bord ta’ Tmexxija fit-28 ta’ Ġunju 2018. Filwaqt li mhux ir-rakkomandazzjonijiet kollha li
saru fl-Evalwazzjoni Interim se jiġu indirizzati taħt il-Programm Qafas Finanzjarju attwali, xi wħud millazzjonijiet inklużi fil-Pjan ta’ Azzjoni diġà nbdew, u oħrajn, skont in-natura u l-qafas legali attwali
tagħhom, issa huma indirizzati fil-proposta tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Frar 2021, biex tiġi stabbilita sSħubija Ewropea futura għar-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur ferrovjarju.

Status tal-azzjoni korrettiva
(Ikkompletata / Għadha għaddejja
/ Pendenti / M/A)

M/A
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.8.14
Ittieħdu l-azzjonijiet li ġejjin mill-Impriża Konġunta S2R:
-

Il-Membri tal-Bord tat-Tmexxija (GB) ġew imfakkra diversi drabi biex jissottomettu ddikjarazzjonijiet dwar kunflitt ta’ interess li għadhom neqsin;
F’Ġunju tal-2021, 28 % tas-CVs u tad-dikjarazzjonijiet dwar kunflitt ta’ interessi
għadhom neqsin (12 minn 43 rappreżentant attiv attwali);
Matul il-laqgħa tal-Bord tat-Tmexxija tat-22 ta’ Ġunju 2021, ġie ppreżentat rapport
dwar l-istatus lill-Membri tal-Bord tat-Tmexxija. Ġie spjegat ukoll li kwalunkwe
Membru tal-Bord tat-Tmexxija li ma jkunx ikkonforma mar-rekwiżiti f’termini taddikjarazzjoni dwar kunflitt ta’ interess u tas-CV jitqies li de facto jkun f’sitwazzjoni ta’
kunflitt ta’ interess, u dan iwassal għall-esklużjoni mill-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet
tal-Bord tat-Tmexxija.

3.8.15
Is-sejba fir-rigward tan-nuqqas tal-proċedura ta’ validazzjoni tal-benefiċjarju għas-sigħat
iddikjarati ġiet identifikata f’rapport tal-awidtjar ex-post imwettaq mis-Servizz tal-Awditjar
Komuni (CAS) tal-Kummissjoni fl-aħħar tal-2020 mingħajr aġġustamenti finanzjarji meħtieġa.
Dan ir-rapport ikkonkluda li b’mod ġenerali, is-sistema tar-reġistrazzjoni tal-ħin tal-benefiċjarju
hija affidabbli. Barra minn hekk, il-benefiċjarju kkonferma wkoll li se jiġi implimentat titjib fissistema ta’ validazzjoni tar-reġistrazzjoni tal-ħin, li l-Impriża Konġunta S2R se tagħti segwitu
għalih.
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3.9. L-Impriża Konġunta għallComputing ta’ Prestazzjoni Għolja
Ewropew (EuroHPC)
Introduzzjoni

3.9.1. L-impriża Konġunta tal-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew (EuroHPC), li

tinsab fil-Lussemburgu, ġiet stabbilita f’Ottubru 2018 għal perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2026 87.
Hija bdiet topera b’mod awtonomu fit-23 ta’ Settembru 2020.

3.9.2. L-Impriża Konġunta hija sħubija pubblika-privata, li tippermetti l-ġbir flimkien ta’

riżorsi mill-Unjoni Ewropea (UE), mill-pajjiżi Ewropej u mis-sħab privati għall-iżvilupp ta’
computing ta’ prestazzjoni għolja fl-Ewropa. Il-membri fundaturi tal-Impriża Konġunta huma lUE, irrappreżentata mill-Kummissjoni, l-Istati Parteċipanti 88, u żewġ sħab privati,
irrappreżentati mill-assoċjazzjonijiet tal-Pjattaforma Ewropea tat-Teknoloġija għall-Computing
ta’ Prestazzjoni Għolja (ETP4HPC) u tal-Valur tal-Big Data (BDVA).

87

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/1488 tat-28 ta’ Settembru 2018 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew (ĠU L 252, 8.10.2018, p. 8).

88

L-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, lEstonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, ilLatvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, il-Montenegro, in-Netherlands, il-Maċedonja ta’
Fuq, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, lIżvezja, l-Iżvizzera u t-Turkija (Sors: is-Sit web tal-EuroHPC)
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3.9.3. It-Tabella 3.9.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta

.

89

Tabella 3.9.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta
2020

2019

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ pagament ġodda (miljun EUR)

181.5

M/A

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ impenn ġodda (miljun EUR)

509.1

M/A

Baġit disponibbli għall-pagamenti (miljun EUR) (1)

181.5

M/A

Baġit disponibbli għall-impenji (miljun EUR) (1)

509.1

M/A

11

M/A

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (2)
(1)

Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li lImpriża Konġunta reġgħet daħħlet fil-baġit tas-sena attwali, kif ukoll id-dħul assenjat u rriallokazzjonijiet għas-sena li jmiss.

(2)

Il-persunal jinkludi uffiċjali, aġenti temporanji u kuntrattwali u esperti nazzjonali
sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

3.9.4. L-approċċ tal-awditjar li ħadna jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriżi Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol huma ssupplimentati minn evidenza pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn u
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Impriża Konġunta.

3.9.5. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-

opinjoni, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 144 tifforma parti integrali mill-opinjoni.

89

Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta hija disponibbli
fuq is-sit web tagħha: www.eurohpc-ju.europa.eu.
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Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lillParlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur
indipendenti

Opinjoni
3.9.6. Aħna awditjajna:
(a)

il-kontijiet tal-Impriża Konġunta li jinkludu r-rapporti finanzjarji 90 u r-rapporti dwar limplimentazzjoni tal-baġit 91 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020, u

(b)

il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet,
kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE).

Affidabbiltà tal-kontijiet
Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

3.9.7. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Impriża Konġunta għas-sena li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni
finanzjarja tal-Impriża Konġunta fil-31 ta’ Diċembru 2020, ir-riżultati tal-operazzjonijiet
tagħha, il-flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar,
skont ir-Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal talkontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għassettur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

90

Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, irrapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal-bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki
kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni.

91

Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw loperazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ spjegazzjoni.
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma
bbażati l-kontijiet
Dħul
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet

3.9.8. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

3.9.9. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.9.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA.
Osservazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-baġit taħt
Orizzont 2020

3.9.11. It-Tabella 3.9.2 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri

għall-Impriża Konġunta EuroHPC fi tmiem l-2020.

Tabella 3.9.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għall-EuroHPC
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)
Membri
UE (DĠ CONNECT)
Stati parteċipanti
Membri privati
Total

Attivitajiet talAttivitajiet
Impriża
addizzjonali (1)
Konġunta
536.0
M/A
486.0
M/A
422.0
M/A
1 444.0
M/A

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2020)

Total
536.0
486.0
422.0
1 444.0

(1) L-attivitajiet addizzjonali ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

Flus kontanti
190.9
28.9
0.0
219.8

In natura ,
irrappurtati iżda
mhux ivvalidati

In natura
vvalidati

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

In natura , għal
attivitajiet
addizzjonali

M/A
M/A
M/A
M/A

Total
190.9
28.9
0.0
219.8
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3.9.12. Rigward il-Baġit 2020 tal-Impriża Konġunta, disponibbli għall-proġetti taħt

Orizzont 2020, ir-rati ta’ implimentazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn u lapproprjazzjonijiet ta’ pagament kienu ta’ 95.5 % u ta’ 22.5 %, rispettivament. Il-livell baxx ta’
implimentazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament huwa parzjalment spjegat mill-fatt li lKummissjoni ttrasferiet il-baġit annwali sħiħ għall-pagamenti lill-Impriża Konġunta meta kisbet
l-awtonomija finanzjarja tagħha fit-23 ta’ Settembru 2020.

3.9.13. Fi tmiem l-2020, id-dewmien fir-reklutaġġ ta’ persunal ewlieni flimkien mal-

impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq l-ispejjeż ippjanati għall-IT, il-komunikazzjoni, ilmissjonijiet, il-laqgħat, l-avvenimenti u servizzi oħra, naqqsu b’mod sinifikanti r-rati ta’
implimentazzjoni tal-baġit għall-pagamenti amministrattivi (li jirrappreżenta madwar 1.5 % talbaġit totali disponibbli) għal 16.5 %.

3.9.14. Għall-2020, il-baġit għall-pagamenti operazzjonali tal-Impriża Konġunta kien

ippjanat għall-prefinanzjament relatat mal-akkwiżizzjoni tat-tliet prekursuri ta’
supercomputers fuq skala eksa u ta’ ħames supercomputers fuq skala peta (madwar
EUR 135 miljun) u għas-sejħiet għal proposti kkompletati (madwar EUR 44 miljun).
Madankollu, fi tmiem l-2020, il-pagamenti ta’ prefinanzjamenti setgħu jsiru biss għall-kuntratti
ffirmati relatati mas-supercomputers LEONARDO u PetaSC, li jammontaw għal madwar
EUR 34 miljun, u għall-ftehimiet ta’ għotja ffirmati, li jammontaw għal madwar EUR 6 miljun.
Dan irriżulta f’rata baxxa ta’ implimentazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament
operazzjonali ta’ 22.6 %.

Osservazzjonijiet dwar il-kontrolli interni

3.9.15. L-Impriża Konġunta stabbiliet proċeduri affidabbli ta’ kontroll ex ante bbażati fuq

analiżijiet finanzjarji u operazzjonali mhux fuq il-post. Fi tmiem l-2020, l-Impriża Konġunta
implimentat, fil-biċċa l-kbira, il-qafas ta’ kontroll intern (QKI) tal-Kummissjoni, li huwa bbażat
fuq 17-il prinċipju ta’ kontroll intern. Madankollu, għall-prinċipji ta’ kontroll relatati malvalutazzjoni tar-riskju u mal-attivitajiet ta’ kontroll u monitoraġġ, l-Impriża Konġunta għad trid
tikkompleta bosta azzjonijiet biex tiżgura l-funzjonament effettiv tagħhom.

3.9.16. Fi tmiem l-2020, l-Impriża Konġunta la kienet żviluppat proċeduri affidabbli għall-

validazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni tal-kontribuzzjonijiet in natura ddikjarati mill-membri privati
tagħha u mill-Istati Parteċipanti, u lanqas kienet stabbiliet proċedura kontabilistika xierqa għarrikonoxximent ta’ dawn il-kontribuzzjonijiet in natura. Din is-sitwazzjoni ma tippermettix li lImpriża Konġunta timmaniġġja, timmonitorja u tirrapporta dwar l-ilħuq tal-livell minimu ta’
kontribuzzjonijiet in natura li jridu jsiru minn dawn il-membri privati u l-Istati Parteċipanti.
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Kwistjonijiet oħra

3.9.17. Meta jitqies l-ammont ta’ xogħol attwali tal-Impriża Konġunta f’dak li jirrigwarda

l-proċessi amministrattivi u operazzjonali u t-tnedija tal-ewwel attivitajiet importanti tagħha,
aħna nqisu li attwalment l-Impriża Konġunta ma għandhiex biżżejjed persunal. Matul it-twaqqif
organizzattiv tal-2020, l-Impriża Konġunta kkonċentrat prinċipalment fuq l-iżgurar tal-proċessi
u l-kompiti operazzjonali prinċipali, iżda injorat il-ħtieġa għal persunal amministrattiv ewlieni,
b’mod partikolari, il-funzjoni ta’ kap tal-amministrazzjoni u l-finanzi u dik ta’ maniġer talkontroll intern u tal-koordinazzjoni tal-awditjar. Jekk ma tindirizzax dan id-defiċit tar-riżorsi,
hemm riskju li l-Impriża Konġunta tiffaċċja dgħufijiet fil-ġestjoni finanzjarja, baġitarja u talpersunal, kif ukoll fil-proċessi ta’ kontroll intern għall-pagamenti operazzjonali u lkontribuzzjonijiet in natura. Fl-aħħar nett, il-proporzjon għoli ta’ persunal kuntrattwali (74 %)
jista’ jirriżulta f’livell sinifikanti ta’ dawran tal-impjegati fil-futur qrib, u dan ikompli jżid ilpressjoni fuq is-sitwazzjoni prekarja tal-Impriża Konġunta fir-rigward tal-persunal.
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Risposta tal-Impriża Konġunta
L-Impriża Konġunta ħadet nota tar-rapport tal-QEA.

131

Impriża Konġunta li topera taħt lEuratom
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3.10. L-Impriża Konġunta Ewropea
għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija millFużjoni (F4E)
Introduzzjoni

3.10.1. L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER

u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
(F4E) ġiet stabbilita f’April 2007 għal perjodu ta’ 35 sena 93. Wieħed mill-kompiti prinċipali talImpriża Konġunta huwa li tipprovdi l-kontribuzzjoni tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
(Euratom) lill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Enerġija mill-Fużjoni ITER (ITER-IO),
inkarigata mill-implimentazzjoni tal-proġett ITER. Filwaqt li l-faċilitajiet prinċipali ta’ fużjoni
kellhom jiġu żviluppati f’Cadarache fi Franza, l-Impriża Konġunta tinsab f’Barċellona.
92

3.10.2. Il-membri fundaturi tal-Impriża Konġunta huma l-Euratom, irrappreżentata mill-

Kummissjoni, l-Istati Membri tal-Euratom u l-Iżvizzera, li kkonkludiet ftehim ta’ kooperazzjoni
mal-Euratom.

92

Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali.

93

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/198/Euratom tas-27 ta’ Marzu 2007 li tistabbilixxi l-Impriża
Konġunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni u li tikkonferixxilha
vantaġġi (ĠU L 90, 30.3.2007, p. 58), emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/791 tat13 ta’ Diċembru 2013 (ĠU L 349, 21.12.2013, p. 100), id-Deċiżjoni tal-Kunsill
(Euratom) 2015/224 tal-10 ta’ Frar 2015 (ĠU L 37, 13.2.2015, p. 8), u d-Deċiżjoni tal-Kunsill
(Euratom) 2021/281 tat-22 ta’ Frar 2021 (ĠU L 62, 23.2.2021, p. 41).
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3.10.3. It-Tabella 3.10.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta

.

94

Tabella 3.10.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta
2020

2019

794.8

721.1

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ impenn (miljun EUR)

878

689.5

Baġit disponibbli għall-pagamenti (miljun EUR) (1)

816.5

761.2

Baġit disponibbli għall-impenji (miljun EUR) (1)

885.7

729.7

435

439

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ pagament (miljun EUR)

Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (2)
(1)

Il-baġit disponibbli jinkludi r-riporti tal-impenji amministrattivi u d-dħul assenjat li
għadhom ma ġewx approvati mill-Bord ta' Tmexxija.

(2)

Il-persunal jinkludi aġenti temporanji u kuntrattwali u esperti nazzjonali sekondati.

Sors: data pprovduta mill-Impriża Konġunta.

3.10.4. Fi tmiem l-2020, ir-rati ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ impenn u

ta’ pagament disponibbli laħqu 100 % u 98 %, rispettivament.

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

3.10.5. L-approċċ tal-awditjar li ħadna jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriżi Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol huma ssupplimentati minn evidenza pprovduta mix-xogħol ta’ awdituri oħrajn u
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-Impriża Konġunta.

3.10.6. Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi

għall-opinjoni, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur għall-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 144 tifforma parti integrali mill-opinjoni.

94

Aktar informazzjoni dwar il-kompetenzi u l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta hija disponibbli
fuq is-sit web tagħha: www.f4e.europa.eu.
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Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni pprovduta mill-QEA lillParlament Ewropew u lill-Kunsill – Rapport tal-awditur
indipendenti

Opinjoni
3.10.7. Aħna awditjajna:
(a)

il-kontijiet tal-Impriża Konġunta li jinkludu r-rapporti finanzjarji 95 u r-rapporti dwar limplimentazzjoni tal-baġit 96 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020, u

(b)

il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet,
kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE).

Affidabbiltà tal-kontijiet
Opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet

3.10.8. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Impriża Konġunta għas-sena li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2020 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni
finanzjarja tal-Impriża Konġunta fil-31 ta’ Diċembru 2020, ir-riżultati tal-operazzjonijiet
tagħha, il-flussi tal-flus tagħha, u l-bidliet fl-assi netti għas-sena li ntemmet dakinhar,
skont ir-Regolament Finanzjarju tagħha u r-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal talkontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għassettur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

95

Ir-rapporti finanzjarji jinkludu l-karta tal-bilanċ, ir-rapport tal-prestazzjoni finanzjarja, irrapport tal-flussi tal-flus, ir-rapport tal-bidliet fl-assi netti u sommarju tal-politiki
kontabilistiċi sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni.

96

Ir-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti li jaggregaw loperazzjonijiet baġitarji kollha u n-noti ta’ spjegazzjoni.
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Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma
bbażati l-kontijiet
Dħul
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet

3.10.9. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Pagamenti
Opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

3.10.10. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-

sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2020 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Osservazzjonijiet

3.10.11. Mingħajr ma tixħet dubju fuq l-opinjoni espressa fil-paragrafi 3.10.8

u 3.10.10, il-QEA tiġbed l-attenzjoni għall-paragrafi 3.10.13 sa 3.10.15, fejn tinforma li lkontijiet annwali tal-Impriża Konġunta għas-sena finanzjarja 2020 jiddivulgaw l-istima talImpriża Konġunta tal-ispiża totali relatata mal-ikkompletar tal-obbligi tat-twassil tagħha
għall-proġett ITER, ivvalutat f’ammont ta’ EUR 17.97 biljun. Bidliet fis-suppożizzjonijiet
ewlenin għall-istima u l-esponiment għar-riskju, madankollu, jistgħu jwasslu għal żidiet
sinifikanti fl-ispejjeż u/jew għal dewmien ulterjuri fl-implimentazzjoni tal-proġett ITER.

3.10.12. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tal-QEA.
Osservazzjonijiet dwar l-istima tal-ispejjeż fl-ikkompletar għallITER

3.10.13. L-impriża Konġunta żżomm stima tal-ispiża totali tal-ikkompletar tal-obbligi

tat-twassil tagħha għall-proġett ITER fl-2042, l-hekk imsejħa stima fl-ikkompletar (EaC). Fi
tmiem l-2020, l-Impriża Konġunta vvalutat din l-ispiża totali għal EUR 17 968 miljun (fil-valuri
tal-2020). Din hija s-somma tal-impenji baġitarji totali fi tmiem l-2020, li jammontaw għal
EUR 7 345 miljun, u l-istima tal-impenji futuri (l-hekk imsejħa stima għall-ikkompletar),
ivvalutati f’ammont ta’ EUR 10 623 miljun (fil-valuri tal-2020).
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3.10.14. Meta mqabbla mal-kontijiet annwali tal-2019, li ppreżentaw l-istima tal-

ispejjeż meħtieġa għall-ikkompletar fi krediti tal-ITER biss, l-Impriża Konġunta tejbet b’mod
konsiderevoli l-kwalità tal-informazzjoni fil-kontijiet annwali tal-2020, billi ppreżentat l-istima
tal-ispejjeż meħtieġa għall-ikkompletar f’euro u fil-valuri tal-2020, inkluż l-impatt tal-BREXIT u
tal-COVID-19. Bidliet fis-suppożizzjonijiet ewlenin għall-istima u l-esponiment għar-riskju,
madankollu, jistgħu jwasslu għal żidiet sinifikanti fl-ispiża u għal dewmien ulterjuri fil-proġett.
Dan jintwera fl-eżempji elenkati hawn taħt:
o

Rekwiżiti tas-sikurezza nukleari: Għalkemm l-Impriża Konġunta qed tikkoopera mal-ITERIO biex tiżgura li d-disinji jirrispettaw diversi rekwiżiti tas-sikurezza nukleari, l-Awtorità
Franċiża għas-Sikurezza Nukleari għandha l-awtorità aħħarija, u kwalunkwe bidla futura
fir-rekwiżiti tas-sikurezza jista’ jkollha impatt għoli fuq l-ispejjeż;

o

Stima tal-ispejjeż għall-Kumpless taċ-Ċellula Taħraq: Dan ma ġiex rivedut, u l-istadju ta’
maturità attwali tar-rekwiżiti tad-disinn tal-ITRE-IO ma jippermettix li l-F4E tħejji stima
kredibbli tal-ispejjeż; u

o

Bidliet fir-rekwiżiti: Għalkemm kwalunkwe bidla meħtieġa se tiġi ffinanzjata permezz talfaċilitajiet ta’ kontinġenza (jiġifieri l-Fond ta’ Riżerva tal-ITER jew il-baġit mhux distribwit
tal-ITER) u l-Impriża Konġunta osservat l-effett pożittiv ta’ din il-politika, mhuwiex
possibbli li dawn jitnaqqsu għal żero. Dawn il-bidliet jistgħu jikkawżaw dewmien ulterjuri
u spejjeż għall-attivitajiet ta’ kostruzzjoni li għadhom għaddejjin u dawk futuri.

3.10.15.

L-Impriża Konġunta vvalutat li l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 kien serju
iżda mhux sinifikanti. Sa April 2021, il-pandemija kkawżat dewmien sa erba’ xhur għal xi
konsenji, b’żieda konsegwenti fl-ispejjeż ta’ madwar EUR 47 miljun (fil-valuri tal-2008) għallproġett ITER kollu kemm hu. Jista’ jkun hemm aktar riperkussjonijiet jekk il-pandemija tmur
għall-agħar fl-2021.

Osservazzjonijiet dwar il-kontrolli interni

3.10.16. L-osservazzjonijiet li ġejjin huma relatati mal-applikazzjonijiet tal-IT lokali tal-

Impriża Konġunta użati għall-ġestjoni ta’ impenji u kuntratti legali (DACC) u għall-ġestjoni taddokumenti (IDM) 97. Dawn mhumiex applikabbli għas-sistemi u l-fluss tax-xogħol tas-sistema
ċentrali ta’ informazzjoni finanzjarja (ABAC) tal-Kummissjoni. Dawn jikkonċernaw l-uffiċjal
awtorizzanti responsabbli (RAO) tal-Impriża Konġunta fil-livelli kollha, u l-uffiċjali deleganti talImpriża Konġunta.

97

L-osservazzjonijiet ma jiħdux inkunsiderazzjoni l-bidliet reċenti li saru mill-Impriża Konġunta
fl-2021, biex jiġu mmitigati r-riskji identifikati.
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3.10.17. Matul is-snin, l-Impriża Konġunta għamlet sforzi konsiderevoli biex

timplimenta sistema elettronika ta’ ġestjoni tad-dokumenti. Fi tmiem Marzu 2020, id-Direttur
Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta ddeċieda li jenħtieġ li l-firem elettroniċi avvanzati fid-DACC ma
jintużawx biss għall-ġestjoni u l-iffirmar ta’ emendi kuntrattwali iżda anki għall-kuntratti inizjali,
bħala miżuri amministrattivi temporanji, matul il-pandemija tal-COVID-19.

3.10.18.

B’mod ġenerali, din il-miżura ppermettiet li l-Impriża Konġunta żżomm ilkontinwità tal-operat u awtorizzat it-telexogħol għall-persunal tagħha minn meta bdiet ilpandemija tal-COVID-19. Madankollu, l-Impriża Konġunta ma allinjatx bis-sħiħ lapplikazzjonijiet tal-IT lokali tagħha mal-proċessi interni għad-delegi. Kif deskritt fil-paragrafi li
ġejjin, għad iridu jiġu riżolti dgħufijiet sinifikanti fir-rigward ta’:
o

aspetti legali relatati mal-implimentazzjoni tal-qafas ta’ delegi tal-Impriża Konġunta u
mal-użu ta’ firem elettroniċi avvanzati;

o

aspetti tekniċi relatati mal-istrutturi tekniċi tal-applikazzjonijiet DACC u IDD (drittijiet ta’
aċċess għall-utenti) għall-RAOs; l-użu ta’ kontijiet b’identitajiet virtwali, u l-interfaċċi talapplikazzjonijiet, u

o

aspetti ta’ kontroll intern relatati mal-konformità tas-sistemi lokali tal-IT mad-delegi ta’
drittijiet għall-awtorizzazzjoni, u dwar il-korrettezza tad-data kontabilistika u finanzjarja
fis-sistema kontabilistika tal-Impriża Konġunta.

3.10.19. Għall-kuntrarju tal-fluss tax-xogħol tal-ABAC, l-applikazzjoni DACC ma tistax

tagħti prova li l-persunal kien fehem b’mod xieraq il-kontenut ta’ dokument u qabel li jiffirmah
bil-firma personali tiegħu.

3.10.20. Fis-sistema ta’ awtentikazzjoni ċentralizzata tagħha għall-ġestjoni tal-kuntratti,

l-Impriża Konġunta ħolqot, minbarra kontijiet tal-utenti individwali, kontijiet ta’ grupp ta’
utenti b’identitajiet virtwali biex tiffaċilita l-ġestjoni tal-applikazzjonijiet tal-IT lokali tagħha
(DACC, IDM). Madankollu, sa tmiem l-2020, il-kont funzjonali tal-grupp maħluq għad-Direttur
tal-F4E ntuża wkoll biex jiġu approvati u ffirmati varjetà ta’ dokumenti importanti. Din ilprattika tmur kontra l-prinċipji bażiċi tal-politika ta’ ġestjoni tal-aċċess għall-ICT tal-Impriża
Konġunta li tirrikjedi b’mod ċar li l-kontijiet tal-utenti jkunu uniċi u marbuta ma’ utent wieħed.
Għalhekk titqies bħala dgħufija kritika fil-kontroll intern, billi tippermetti li l-persuni kollha
inklużi fi ħdan il-kont ta’ grupp iwettqu azzjonijiet, unikament riżervati għall-RAO.
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3.10.21. Il-qafas ta’ delegi tal-Impriża Konġunta għandu l-objettiv li jiċċentralizza d-

delegi lill-uffiċjali awtorizzanti responsabbli u, fost affarijiet oħra, jipprovdi stampa ġenerali
aġġornata tad-delegi approvati kollha u tal-arranġamenti ta’ deputaġġ kollha fl-F4E.
Madankollu, fi tmiem l-2020, il-qafas tad-delegi fl-applikazzjonijiet lokali tal-IT tal-Impriża
Konġunta (DACC u IDM) ma stabbiliex delegi tekniċi awtomatikament (jiġifieri d-drittijiet talutent biex jiġu awtorizzati t-tranżazzjonijiet) iżda minflok, serraħ fuq kull RAO biex jagħżlu lpersuna korretta li lilha tingħata d-delega, abbażi tal-qafas approvat mid-Direttur tal-Impriża
Konġunta. Barra minn hekk, is-setgħat ta’ delega li huma pprovduti mill-kuntratti (jiġifieri għalliffirmar ta’ deċiżjonijiet vinkolanti taħt ċerti kundizzjonijiet) jingħataw lill-persunal tal-Impriża
Konġunta, minbarra l-RAO (jiġifieri l-uffiċjali responsabbli għall-kuntratt). Dan mhuwiex rifless
fil-qafas ta’ delegi tal-Impriża Konġunta.

3.10.22. Fl-aħħar nett, għall-kuntrarju tal-fluss tax-xogħol tal-ABAC, l-applikazzjoni

DACC qatt ma kienet suġġetta għal awditu tal-kontroll intern, biex tiġi żgurata l-konformità taddrittijiet ta’ aċċess għall-utenti biex jiġu awtorizzati t-tranżazzjonijiet mad-delegi assenjati lillpersunal. Konsegwentement, hemm riskju għoli li n-nuqqas ta’ konformità minħabba ksur talpolitika ta’ delega tal-Impriża Konġunta jista’ jkun li la ġie identifikat u lanqas immitigat.

3.10.23. Għalkemm fl-2016 l-Impriża Konġunta bdiet tuża l-applikazzjoni tal-IT DACC

għall-impenn legali jew għall-ġestjoni tal-kuntratti (inkluż għall-kuntratti inizjali fl-2020), u
għalhekk bħala sors addizzjonali għad-data kontabilistika u finanzjarja, ma twettqet l-ebda
validazzjoni tas-sistema kontabilistika tal-Impriża Konġunta mill-2013 ’il hawn. Din issitwazzjoni tmur kontra r-regolament finanzjarju tal-Impriża Konġunta, li jirrikjedi validazzjoni
tas-sistema kontabilistika, kull meta sseħħ bidla kbira.

3.10.24. Aħna niġbdu l-attenzjoni għall-awditu ppjanat tas-Servizz tal-Awditjar Intern

tal-Kummissjoni rigward id-delegi ta’ awtorità, l-effiċjenza tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fl-F4E, u lmekkaniżmi ta’ kooperazzjoni mad-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Enerġija, li jibda
fil-bidu ta’ Ġunju 2021.
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Osservazzjonijiet dwar il-proċeduri ta’ reklutaġġ

3.10.25. Il-proċeduri ta’ reklutaġġ tal-Impriża Konġunta li saru fl-2020 kienu nieqsa mit-

trasparenza f’dak li jirrigwarda t-tfassil tal-lista qasira finali tal-kandidati li għandhom jiġu
mistiedna għall-fażi ta’ valutazzjoni li jmiss (intervisti u testijiet bil-miktub). B’mod partikolari,
mhuwiex ċar kif il-kumitat tal-għażla ħa kont tal-kriterji vantaġġużi għall-inklużjoni tal-kandidati
f’din il-lista qasira.

Kwistjonijiet oħra

3.10.26. Il-metodu ta’ kalkolu tal-Impriża Konġunta għall-kontribuzzjonijiet tas-sħubija

annwali tal-2020 ma kkonformax mad-dispożizzjonijiet rispettivi tar-Regolament Finanzjarju
tal-Impriża Konġunta. Minflok ma użat l-istimi tal-kontribuzzjoni kif adottati mill-Bord ta’
Tmexxija tal-Impriża Konġunta, din tal-aħħar imponiet il-kontribuzzjonijiet abbażi ta’ abbozz ta’
stima li għad irid jiġi adottat.

3.10.27. L-Impriża Konġunta tuża l-għodda ta’ akkwist elettroniku tagħha stess, li

mhijiex sinkronizzata bis-sħiħ mas-soluzzjoni tal-akkwist elettroniku tal-Kummissjoni. Tisħiħ
futur tal-għodda ta’ akkwist elettroniku tal-F4E jista’ jwassal għal duplikazzjoni mhux meħtieġa
mal-isforzi ta’ żvilupp u investiment tal-Kummissjoni. Dan ma jkunx jappoġġa l-prinċipju ta’
“spazju ta’ skambju elettroniku ta’ data” uniku għall-parteċipanti, kif previst mir-regolament
finanzjarju tal-UE.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.10.28. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva li ttieħdet b’rispons għall-

osservazzjonijiet tal-QEA mis-snin preċedenti tingħata fl-Anness.
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Anness - Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti
Sena

Kummenti tal-QEA

Status tal-azzjoni korrettiva
(Ikkompletata / Għadha għaddejja
/ Pendenti / M/A)

2019

Il-baġit għall-Kapitolu 3.4 – Nefqa Operazzjonali Oħra jintuża għal kategoriji diversi ta’ nfiq (jiġifieri:
nefqa għal riżorsi umani kkuntrattati u internalizzati, nefqa fuq missjonijiet, u nefqa fuq appoġġ legali,
eċċ.). Biex tiġi żgurata aderenza mal-prinċipji baġitarji tat-trasparenza u tal-ispeċifikazzjoni, jenħtieġ li
jinħoloq kapitolu tal-baġit separat għal kull kategorija ta’ nfiq.

2019

Fi proċedura waħda ta’ akkwist ta’ valur għoli, l-iskedi u d-dati ta’ skadenza inizjali ppubblikati ma kinux
realistiċi. F’każ wieħed, il-piż amministrattiv li jinġarr meta tiġi pprovduta prova ta’ ekwivalenza maċċertifikazzjoni speċifika, li hija meħtieġa bħala parti mill-kriterji tal-għażla, seta’ skoraġġixxa lil
kuntratturi potenzjali b’ċertifikazzjonijiet ekwivalenti milli jippreżentaw offerta.

2019

L-Impriża Konġunta tiġi vvalutata kull sena minn bord ta’ esperti esterni. Il-bord ta’ esperti identifika
bosta problemi u riskji fil-livell ta’ maniġment superjuri u ta’ kultura korporattiva. Is-sitwazzjoni, jekk
tibqa’ mhux solvuta, tista’ taffettwa b’mod negattiv il-prestazzjoni tal-persunal.

Għadhom għaddejjin

2019

Minħabba r-restrizzjoni tat-tabella tal-persunal f’termini ta’ persunal statutorju, l-F4E tuża dejjem aktar
riżorsi kkuntrattati jew internalizzati. Fl-2019, il-livell ta’ dawn ir-riżorsi kien diġà laħaq madwar 62 % talpersunal statutorju tal-Impriża Konġunta. Il-ġestjoni tar-riżorsi umani tal-Impriża Konġunta ma
għandhiex informazzjoni aġġornata dwar id-daqs ta’ dawn ir-riżorsi, billi l-ġestjoni tagħha hija
deċentralizzata fil-livell tal-unità jew id-direttorat. Din is-sitwazzjoni tippreżenta riskji għall-Impriża
Konġunta, rigward iż-żamma ta’ kompetenzi ewlenin, in-nuqqas ta’ ċarezza tal-obbligu ta’ rendikont,
tilwim ġudizzjarju possibbli, u effiċjenza aktar baxxa tal-persunal minħabba ġestjoni deċentralizzata.

Għadhom għaddejjin

Ikkompletata

M/A
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Sena

Kummenti tal-QEA

Status tal-azzjoni korrettiva
(Ikkompletata / Għadha għaddejja
/ Pendenti / M/A)

2019

Fl-2019, il-Bord ta’ Tmexxija tal-F4E ħatar Grupp Ad Hoc (AHG) biex jirrieżamina s-sistema ta’ rappurtar
tal-Impriża Konġunta u biex jipproponi l-bidliet meħtieġa. L-AHG ippropona li tiġi introdotta sistema ta’
Ġestjoni tal-Valur Gwadanjat (EVM) ġdida, li ġiet approvata mill-Bord ta’ Tmexxija tal-F4E f’April 2019 98.
Madankollu, is-sistema EVM proposta ma tiħux inkunsiderazzjoni r-rakkomandazzjonijiet kollha talesperti indipendenti 99 u ma tipprovdix informazzjoni ċara dwar il-progress tekniku li ntlaħaq f’dak li
jirrigwarda l-ispejjeż imġarrba sa dakinhar, rigward it-total tal-obbligi tat-twassil tal-Impriża Konġunta
għall-proġett ITER. Meta titqies l-importanza tas-sistema EVM il-ġdida għat-traċċar tal-prestazzjoni,
huwa kruċjali li l-Impriża Konġunta timmonitorja l-effettività tagħha matul il-fażi ta’ implimentazzjoni u
tinforma lill-Bord ta’ Tmexxija kull meta jitfaċċaw kwistjonijiet sinifikanti.

Ikkompletata

98

Il-Bord ta’ Tmexxija tal-F4E, Nru 43, tal-5 ta’ April 2019.

99

Is-seba’ valutazzjoni annwali mwettqa minn Grupp ta’ Rieżaminar indipendenti (it-30 ta’ Novembru 2018), pp. 30-31.
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.10.16 till 3.10.20
Id-DACC (akronimu għal Devjazzjonijiet, Emendi u Bidliet fil-Kuntratti) tal-pjattaforma ta’
Ġestjoni tal-Kuntratti tal-F4E hija sistema ta’ skambju elettroniku li ġiet żviluppata biex jiġu
indirizzati rakkomandazzjonijiet kritiċi mis-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) tal-Kummissjoni
Ewropea fl-2014, fir-rigward tal-modifiki fil-kuntratt. L-ewwel verżjoni tal-għodda ġiet rilaxxata
fl-2016 biex tgħaqqad id-devjazzjoni/il-bidla mal-emenda (impenn legali) u tiżgura l-kontroll
tal-modifiki għall-kuntratti tal-F4E. L-għodda tfasslet ukoll biex timmonitorja l-kost tal-bidliet
kuntrattwali meta mqabbla mal-Istima mat-Tlestija (EAC) u d-dispożizzjonijiet tar-riskju tagħha.
Bħala t-tieni fażi, l-għodda ġiet żviluppata aktar biex tkopri wkoll il-Modifiki Kummerċjali (eż. LIskambju ta’ Ittri), l-Attivazzjonijiet Kummerċjali (eż. Ir-rilaxx ta’ opzjonijiet), u l-bidliet filKuntratt Qafas, eċċ. Minħabba s-sitwazzjoni tal-COVID-19, ġie żviluppat modulu addizzjonali
b’mod urġenti biex jippermetti l-firma tal-kuntratt direttament online, li ġie rilaxxat f’April
2020 għal Kuntratti Operazzjonali. Għall-kuntratti amministrattivi, il-moduli differenti tnedew
mill-bidu tal-2021. Fir-rigward tar-rekwiżiti tekniċi ta’ tali sistema elettronika, l-F4E qagħdet fuq
ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju tal-F4E (l-Art. attwali 88), b’referenza għarRegolament Finanzjarju Ġenerali (l-Art. attwali 148). Fil-bidu tal-2021, fil-qafas tal-valutazzjoni
annwali tas-sistema ta’ Kontroll Intern tal-F4E, ġew identifikati żbalji mill-Koordinatur ta’
Kontroll Intern tal-F4E fir-rigward tal-fażi tal-iffirmar ta’ xi kuntratti operazzjonali fid-DACC. LF4E identifikat xi tranżazzjonijiet fejn il-maniġers talbu lil persuna oħra tapprova impenn legali
fid-DACC f’isimhom. Tali atti mhumiex previsti fil-qafas finanzjarju intern tal-F4E dwar id-delegi
finanzjarji u l-arranġamenti ta’ nominazzjoni u għalhekk mhumiex konformi mar-Regolament
Finanzjarju tal-F4E.
Għalkemm il-kuntratti għadhom jitqiesu bħala legali skont il-Liġi Spanjola u Franċiża, ilkwistjoni żvelat nuqqasijiet serji fis-sistemi ta’ kontroll intern tal-F4E. B’konsegwenza ta’ dan,
id-Direttur tal-F4E inkluda riżerva għar-reputazzjoni mhux ikkwantifikata fid-dikjarazzjoni
annwali ta’ assigurazzjoni tiegħu għas-sena 2020.
Madankollu, l-F4E tikkonferma li mill-2021 ’il quddiem, il-Kapaċità tal-Awditjar Intern tal-F4E se
testendi l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rieżami annwali tagħha tad-drittijiet ta’ aċċess għall-ABAC
biex tinkludi wkoll id-DACC. Barra minn hekk, f’Ġunju 2021, l-IAS nieda awditu dwar “id-Delegi
u l-effiċjenza tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-F4E u mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni mad-DĠ ENER”.
Iż-żewġ impenji se jikkontribwixxu biex tiżdied l-assigurazzjoni attwali dwar il-konformità malpolitika tad-delegi tal-F4E u mas-sistema ta’ kontroll intern.
Sadanittant l-F4E ħadet azzjonijiet korrettivi immedjati biex tindirizza dawn id-dgħufijiet u
tiżgura li dawn l-iżbalji ma jistgħux jerġgħu jseħħu. Dawn jinkludu t-tisħiħ tal-verifiki u lkontrolli finanzjarji fi ħdan id-DACC u s-sensibilizzazzjoni fost il-persunal tal-F4E.
3.10.21
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Fir-rigward tas-setgħat ta’ delega pprovduti mill-kuntratti lill-persunal għajr RAO, dawn
jikkorrispondu esklussivament għall-attivitajiet ta’ ġestjoni ta’ kuljum tal-kuntratt, u ma
jemendawx il-kuntratt bħala tali. L-F4E JU se taġġorna d-dispożizzjoni rispettiva fil-kuntratt
mudell.
3.10.22
L-F4E tikkonferma li qed titwettaq validazzjoni tad-dritt tal-utent minn parti terza biex
tipprovdi assigurazzjoni.
3.10.23
L-F4E tikkonferma li se titnieda validazzjoni tas-sistemi kontabilistiċi fl-2021. Madankollu, l-F4E
tixtieq tenfasizza li d-DACC mhuwiex sinkronizzat awtomatikament mal-ABAC. Kwalunkwe data
mdaħħla fis-sistema kontabilistika tiġi vvalidata f’konformità mas-sistema ta’ kontroll intern:
hemm fis-seħħ kontrolli ex ante u ex post biex tiġi żgurata l-kwalità tad-data kontabilistika.
3.10.25
L-F4E kompliet tevolvi l-proċessi ta’ reklutaġġ tagħha. Mill-bidu tal-2021, dawn jinkludu
valutazzjonijiet kompletament kwantitattivi tal-applikazzjonijiet.
3.10.26
L-F4E adottat miżuri, b’mod partikolari l-approvazzjoni tal-abbozz tad-Dokument Uniku ta’
Programmazzjoni għas-sena ta’ wara mill-aħħar Bord ta’ Tmexxija tas-sena, biex jiġi evitat li din
il-kwistjoni terġa’ sseħħ.
3.10.27
L-F4E ħadet id-deċiżjoni li timplimenta għodda kummerċjali lesta ta’ sottomissjoni elettronika
minħabba li l-għodda tal-Kummissjoni kellha kamp ta’ applikazzjoni limitat (għal proċeduri
miftuħa biss) u għadd kbir ta’ inċidenti u kwistjonijiet ta’ stabbiltà rrapportati. Meta l-għodda
offruta mill-Kummissjoni tkopri t-tipi kollha ta’ proċeduri ta’ akkwist rilevanti għall-F4E u r-rata
tal-inċidenti tonqos, l-F4E se tevalwa mossa potenzjali għall-għodda tal-Kummissjoni u tieħu
deċiżjoni bbażata fuq ir-rekwiżiti operazzjonali tal-F4E. Barra minn hekk, l-għodda kummerċjali
lesta tal-F4E hija kompletament konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi tal-UE dwar lakkwist pubbliku. Din tipprovdi aċċess elettroniku mingħajr ħlas għas-sejħa għal offerti
ppubblikata mill-F4E, u hija integrata mal-Avviżi elettroniċi ta’ TED u s-sit web ta’ TED fejn jiġu
ppubblikati l-avviżi tal-akkwist pubbliku tal-F4E.
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Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Mihails KOZLOVS, Membru tal-Qorti
tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-21 ta’ Settembru 2021.
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