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

5

Introduzzjoni
1.1. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) hija l-awditur estern tal-finanzi tal-UE . F’din il1

kapaċità, aħna naġixxu bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini talUE, billi nikkontribwixxu għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE. Aktar informazzjoni dwar ixxogħol li nwettqu tista’ tinstab fir-rapporti tal-attività tagħna, fir-rapporti annwali tagħna dwar
l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, fir-rapporti speċjali tagħna, 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-Fużjoni għallEnerġija (F4E), l-Artikoli 45 sa 51 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija
Atomika (it-Trattat Euratom).

1.3. Dan ir-rapport jippreżenta r-riżultati tal-awditu li wettaqna tal-JUs għas-sena

finanzjarja 2021. Ir-rapport huwa strutturat kif ġej:
o

Il-Kapitolu 1 jiddeskrivi l-JUs, inklużi l-iżviluppi ta’ wara l-2021, u n-natura tal-awditu li
wettaqna,

o

il-Kapitolu 2 jippreżenta r-riżultati kumplessivi tal-awditu u analiżi tas-sitwazzjoni tarriżorsi umani tal-JUs,

o

il-Kapitolu 3 fih id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni għal kull waħda mid-disa’ JUs, flimkien
mal-opinjonijiet tagħna dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali tal-JUs u dwar il-legalità u
r-regolarità tad-dħul u l-pagamenti ta’ bażi, kif ukoll flimkien mal-kwistjonijiet u losservazzjonijiet li ma jixħtux dubju fuq dawn l-opinjonijiet.

1.4. B’mod ġenerali, l-awditu li wettaqna tal-JUs għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-

31 ta’ Diċembru 2021 ikkonferma r-riżultati pożittivi li rrappurtajna fi snin preċedenti. Permezz
tad-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni maħruġa għal kull JU, aħna pprovdejna:
o

1

Opinjonijiet mhux kwalifikati (favorevoli) tal-awditjar dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet għal
disa’ JUs; u

L-Artikoli 285 sa 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), ĠU C 202,
7.6.2016, p. 1.
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o

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

1.5. Madankollu, aħna enfasizzajna oqsma ta’ importanza għall-qarrej permezz tal-

paragrafi intitolati “Kwistjoni oħra” jew “Osservazzjonijiet”, u indirizzajna oqsma fejn jista’ jsir
titjib permezz tal-osservazzjonijiet, mingħajr ma xħitna dubji dwar l-opinjonijiet tal-awditjar.

7

L-Impriżi Konġunti tal-UE
1.6. Il-JUs huma sħubijiet bejn il-Kummissjoni u l-industrija, u f’xi każijiet organizzazzjonijiet

tar-riċerka jew intergovernattivi u l-Istati Parteċipanti huma involuti wkoll. Il-missjoni prinċipali
tal-JUs hija li jrawmu t-traduzzjoni tal-għarfien xjentifiku f’innovazzjonijiet rivoluzzjonarji
kummerċjabbli fi ħdan viżjoni strateġika li hija kondiviża mis-sħab fl-industrija u fir-riċerka.
Barra minn hekk, jenħtieġ li l-JUs jirrispondu għall-isfidi soċjali Ewropej li attwalment mhumiex
indirizzati b’mod suffiċjenti mill-industrija.

Impriżi Konġunti li joperaw taħt programmi pluriennali ta’
riċerka u innovazzjoni tal-UE
Evoluzzjoni tal-JUs li joperaw taħt il-programmi ta’ riċerka u innovazzjoni
tal-UE

1.7. Taħt il-programmi tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) għar-riċerka u l-innovazzjoni,

il-JUs għandhom personalità ġuridika separata u jadottaw l-aġenda ta’ riċerka u innovazzjoni
tagħhom stess fil-qasam strateġiku tar-riċerka tagħhom, u jimplimentawha permezz ta’ sejħiet
għal proposti jew akkwisti.

1.8. Il-Figura 1.1 hawn taħt turi l-evoluzzjoni tal-JUs mill-ħolqien tal-ewwel sitt JUs taħt is-

Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku (FP7) tal-QFP 2007-2013, ilprogramm Orizzont 2020 (H2020) tal-QFP 2014-2020, u l-programmi Orizzont Ewropa (HE) u
Ewropa Diġitali tal-QFP 2021-2027.
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Figura 1.1 – Evoluzzjoni tal-Impriżi Konġunti tal-UE
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-regolamenti tal-Kunsill li jistabbilixxu l-JUs.

1.9. Il-JUs li joperaw taħt il-QFP 2021-2027 jimplimentaw l-aġenda speċifika tagħhom ta’

riċerka u innovazzjoni fl-oqsma tat-trasport, l-enerġija, is-saħħa, l-industriji b’bażi bijoloġika, ilkomponenti elettroniċi, is-supercomputing u s-sistemi tan-networks. Dawn għadhom kif ġew
stabbiliti abbażi tar-regolamenti tal-Kunsill irrappreżentati hawn taħt.

1.10. F’Novembru 2021, il-Kunsill adotta l-Att Bażiku Uniku, li jistabbilixxi disa’ JUs biex

jimplimentaw azzjonijiet taħt il-programm Orizzont Ewropa, il-programm pluriennali ta’ riċerka
u innovazzjoni taħt il-QFP 2021-2027 il-ġdid, għall-perjodu li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2031 2.
L-għan ġenerali tal-JUs taħt il-programm Orizzont Ewropa huwa li jkunu aktar xprunati millobjettiv u jkollhom sħubijiet aktar ambizzjużi mas-setturi industrijali rispettivi milli taħt ilprogrammi preċedenti. Is-seba’ JUs li diġà joperaw taħt il-programm Orizzont 2020 (SESAR,
ECSEL, IMI2, Clean Sky 2, FCH2, Shift2Rail, u BBI) qed ikomplu taħt il-programm Orizzont
Ewropa bħala entitajiet legali ġodda, b’ismijiet ġodda u mandati riveduti, u għadhom kif ġew

2

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085 tad-19 ta’ Novembru 2021 li jistabbilixxi l-Impriżi
Konġunti taħt Orizzont Ewropa.
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stabbiliti żewġ JUs ġodda: l-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti (SNS) u l-Impriża
Konġunta Saħħa Globali (GH), din tal-aħħar bħala s-suċċessur tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw.

1.11. F’Mejju 2021, iċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-

Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà (ECCC) ġie stabbilit permezz ta’ regolament separat 3. Dawn
it-tliet JUs ġodda (SNS, GH, u ECCC), madankollu, se jiġu awditjati biss għall-ewwel darba wara
li jkunu kisbu l-awtonomija finanzjarja tagħhom, li hija mistennija fl-2023.

1.12. F’Lulju 2021, il-Kunsill adotta regolament fundatur ġdid għall-Impriża Konġunta

għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew (EuroHPC) 4 taħt il-QFP 2021-2027 il-ġdid, li
jestendi l-ħajja tagħha sal-31 ta’ Diċembru 2033. L-EuroHPC se tirċievi finanzjament
addizzjonali ta’ madwar EUR 2 biljun mill-programm Ewropa Diġitali, kif ukoll EUR 200 miljun
mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) biex tappoġġa l-akkwiżizzjoni, l-implimentazzjoni, laġġornament u t-tħaddim tal-infrastrutturi għas-superkompjuters u l-kompjuters kwantistiċi.

1.13. Fl-aħħar nett, fi Frar 2022, il-Kummissjoni pproponiet li tittrasforma l-JU Teknoloġiji

Diġitali Ewlenin fil-JU futura taċ-Ċipep. Se jkollha l-mandat addizzjonali biex timplimenta
attivitajiet ta’ bini tal-kapaċitajiet tal-“Inizjattiva Ċipep għall-Ewropa” taħt il-QFP 2021-2027.
F’dan il-kuntest, il-JU se tuża l-baġit mill-programm Ewropa Diġitali biex trawwem l-iżvilupp ta’
teknoloġiji innovattivi tas-semikondutturi tal-ġenerazzjoni li jmiss u ssaħħaħ il-kapaċitajiet talproduzzjoni taċ-ċipep Ewropej 5.

Il-kontribuzzjonijiet għall-JUs li joperaw taħt il-programmi ta’ riċerka u
innovazzjoni tal-UE

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

innovazzjoni tal-JUs. Min-naħa l-waħda, il-Kummissjoni tipprovdi finanzjament bi flus millprogrammi ta’ riċerka u innovazzjoni tal-UE biex tikkofinanzja l-aġenda ta’ riċerka u
innovazzjoni tal-JUs. Min-naħa l-oħra, il-membri privati mill-industrija u mir-riċerka jipprovdu
kontribuzzjonijiet in natura billi jimplimentaw l-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni tal-JU, li
3

Ir-Regolament (UE) 2021/887 tal-20 ta’ Mejju 2021 li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta’
Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Network
ta’ Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni.

4

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/1173 tat-13 ta’ Lulju 2021 dwar l-istabbiliment talImpriża Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew u li jħassar irRegolament (UE) 2018/1488.

5

Il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2085 li
jistabbilixxi l-Impriżi Konġunti fil-qafas ta’ Orizzont Ewropa, fir-rigward tal-Impriża Konġunta
dwar iċ-Ċipep,COM(2022) 47 final tat-8.2.2022.
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fihom huma jinvestu r-riżorsi finanzjarji, ir-riżorsi umani, l-assi u t-teknoloġiji proprji tagħhom.
F’xi każijiet, l-Istati Parteċipanti jew l-organizzazzjonijiet intergovernattivi jikkontribwixxu wkoll
finanzjarjament għall-attivitajiet tal-JU. Kemm l-UE kif ukoll il-membri privati tal-JUs jipprovdu
kontribuzzjonijiet fi flus kontanti biex jiffinanzjaw l-ispejjeż amministrattivi tal-JUs, ħlief għallEuroHPC. Barra minn hekk, l-entitajiet legali jew il-pajjiżi li huma interessati biex jappoġġaw lobjettivi ta’ JU fl-oqsma ta’ riċerka speċifiċi tagħha, jistgħu japplikaw biex isiru membri
assoċjati jew sħab li jikkontribwixxu, minflok membri sħaħ.

1.15. Il-Figura 1.2 turi l-kontribuzzjonijiet mill-membri għall-JUs taħt il-QFP 2014-2020

preċedenti u l-QFP 2021-2027 attwali, kif iddefiniti fir-regolamenti fundaturi rispettivi, inkluża
t-trasformazzjoni tal-KDT fil-JU taċ-Ċipep kif proposta mill-Kummissjoni. Taħt il-QFP 2021-2027,
l-EuroHPC u l-JU futura proposta taċ-Ċipep għandhom l-aktar żieda sinifikanti fil-baġit. LEuroHPC u l-KDT jirċievu kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Istati Parteċipanti, bħalma se tirċievi
l-JU futura taċ-Ċipep.

Figura 1.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri (inklużi flus kontanti) lill-JUs
taħt il-programmi ta’ riċerka u innovazzjoni tal-UE (f’miljun EUR) 6
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Sors: il-QEA.

1.16. Fil-prinċipju, il-membri privati jridu jipprovdu livell minimu ta’ kontribuzzjonijiet

in natura, fir-rigward ta’ “kontribuzzjonijiet in natura għal attivitajiet operazzjonali” (IKOP) u,
fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, “kontribuzzjonijiet in natura għal attivitajiet addizzjonali” (IKAA).
Għal informazzjoni aktar dettaljata, ara l-Kaxxa 2.1.

1.17. Kif jidher fil-Figura 1.3, taħt il-QFP 2021-2027, il-programmi Orizzont Ewropa u

Ewropa Diġitali jibqgħu r-riżorsa finanzjarja prinċipali għall-JUs, b’baġit totali ta’ EUR 15.1il biljun għall-kofinanzjament tal-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni tal-JUs. Il-JUs
6

Il-Figura 1.2 turi l-ammonti speċifikati fl-Att Uniku Bażiku, inkluża l-emenda proposta millKummissjoni għat-trasformazzjoni tal-KDT fil-JU futura taċ-Ċipep. Din l-emenda ma kinitx
adottata fiż-żmien li sar ir-rapport.
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jimplimentaw EUR 11.6-il biljun, li jirrappreżentaw madwar 12 % tal-baġit totali ta’ Orizzont
Ewropa ta’ EUR 95.5 biljun. Min-naħa l-oħra, l-EuroHPC u l-JU futura proposta taċ-Ċipep se
jimplimentaw, barra minn hekk, proġetti kbar ta’ bini tal-kapaċitajiet, ta’ implimentazzjoni u ta’
investiment relatati mal-istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali Ewropew taħt il-Programm Ewropa
Diġitali 7. L-EuroHPC u l-JU futura proposta taċ-Ċipep se jirċievu fondi tal-UE mill-Programm
Ewropa Diġitali ta’ EUR 3.4 biljun jew 39 % tal-finanzjament totali tal-programm ta’
EUR 8.6 biljun biex jimplimentaw dawn l-attivitajiet.

1.18. Taħt il-QFP 2014-2020 preċedenti (Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa),

il-finanzjament tal-UE għall-JUs ta’ EUR 7.6 biljun huwa mistenni li jingrana EUR 12.2-il biljun
(jew 161 %) biex jikseb proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni ta’ madwar EUR 19.8-il biljun floqsma assenjati lill-JUs, inklużi l-kontribuzzjonijiet diretti tal-Istati Parteċipanti u talorganizzazzjonijiet internazzjonali (ara t-Tabella 2.1). Taħt il-QFP 2021-2027 il-ġdid
(Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa), il-finanzjament tal-UE għall-JUs ta’ EUR 15.1il biljun huwa mistenni li jingrana EUR 19.1-il biljun (jew 126 %) biex jikseb proġetti ta’ riċerka u
innovazzjoni ta’ madwar EUR 34.2 biljun fl-oqsma assenjati lill-JUs, inklużi l-kontribuzzjonijiet
diretti tal-Istati Parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet internazzjonali (ara t-Tabella 1.3). Ittnaqqis relattiv tal-effett ta’ ingranaġġ huwa prinċipalment spjegat mill-ħruġ tar-Renju Unit
mill-UE.

Figura 1.3 – Kontribuzzjonijiet totali lill-JUs u ingranaġġ ta’
kontribuzzjonijiet minn membri oħra 8
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MILL-MEMBRI
L-OĦRA
EUR 19.1IL BILJUN

ORIZZONT EWROPA
EUR 95.5 BILJUN
PROGRAMM
EWROPA DIĠITALI
EUR 8.6 BILJUN

KONTRIBUZZJONI
MILL-UE FI FLUS

KONTRIBUZZJONI
MILL-UE FI FLUS

KONTANTI

KONTANTI

EUR 7.6 BILJUN

EUR 15.1-IL BILJUN

Sors: il-QEA.

7

Ir-Regolament (UE) 2021/694 tad-29 ta’ April 2021 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa
Diġitali.

8

Il-Figura 1.2 turi l-ammonti speċifikati fl-Att Uniku Bażiku, inkluża l-emenda proposta millKummissjoni għat-trasformazzjoni tal-KDT fil-JU futura taċ-Ċipep. Din l-emenda ma kinitx
adottata fiż-żmien li sar ir-rapport.
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Mudelli ta’ governanza tal-JUs li joperaw taħt il-programmi ta’ riċerka u
innovazzjoni tal-UE

1.19. Biex jiġu żgurati kooperazzjoni u koordinazzjoni b’saħħithom mas-sħab u l-partijiet

ikkonċernati rispettivi tagħhom, il-JUs għandhom struttura ta’ governanza estensiva, li
normalment tinkludi l-bord ta’ tmexxija, korp konsultattiv xjentifiku, grupp rappreżentattiv talIstati, u gruppi ta’ partijiet ikkonċernati attivi fil-qasam tar-riċerka tal-JU.

1.20. Filwaqt li tibni fuq l-istess struttura ġuridika, kull JU għandha karatteristiċi speċifiċi

biex tittratta mal-innovazzjoni u r-riċerka f’setturi differenti li huma mibnija madwar swieq
differenti. Il-biċċa l-kbira mill-JUs isegwu mudell bipartitiku, fejn il-Kummissjoni u l-membri
privati mill-industrija u r-riċerka huma rrappreżentati fil-bord ta’ tmexxija u jikkontribwixxu
għall-attivitajiet operazzjonali tal-JU (CA, IHI, Clean H2, CBE, SNS u EU-Rail). Erba’ JUs isegwu lmudell tripartitiku, li fih l-Istati Parteċipanti (il-KDT u l-EuroHPC) jew l-organizzazzjonijiet
intergovernattivi ewlenin fil-qasam speċifiku tagħhom (SESAR u GH) huma rrappreżentati wkoll
fil-bord ta’ tmexxija u jikkontribwixxu għall-attivitajiet tal-JU.

JU Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni

1.21. Il-Ftehim dwar ir-Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali (ITER) daħal fis-

seħħ fl-24 ta’ Ottubru 2007, id-data meta l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Enerġija millFużjoni ITER (ITER-IO) ġiet legalment stabbilita. L-ITER-IO hija inkarigata mill-implimentazzjoni
tal-proġett ITER u s-sede tagħha tinsab f’Saint-Paul-lès-Durance (Franza), filwaqt li l-faċilitajiet
prinċipali ta’ fużjoni qed jinbnew f’Cadarache (Franza).

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

Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom) 9, l-Istati Uniti, ir-Russja, il-Ġappun, iċ-Ċina, il-Korea
t’Isfel u l-Indja. L-UE 10 ħadet rwol ta’ tmexxija b’sehem ta’ 45.4 % tal-ispejjeż tal-kostruzzjoni.
Is-sehem tal-membri l-oħra tal-ITER huwa ta’ madwar 9.1 % kull wieħed. Din id-distribuzzjoni
tal-ispejjeż se tinbidel fil-fażi ta’ ttestjar tal-fużjoni operazzjonali, fejn l-UE se tipprovdi 34 %
tal-ispejjeż operatorji 11. In-nefqa totali prevista mill-UE biex timplimenta l-obbligi tagħha taħt

9

Il-membri tal-Euratom huma l-Istati Membri tal-UE u, sal-2020, l-Istati assoċjati li huma lIżvizzera u r-Renju Unit.

10

L-Istati Membri tal-UE u, sal-2020, l-Istati assoċjati tagħha li huma l-Iżvizzera u r-Renju Unit.

11

Id-dokumenti tal-ITER “Value estimates for ITER Phases of Construction, Operation,
Deactivation and Decommissioning and Form of Party Contributions” u “Cost Sharing for all
Phases of the ITER Project”.
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il-ftehim ITER u l-attivitajiet assoċjati sal-2035 tammonta għal EUR 18.2-il biljun (f’valuri
attwali)12.

1.23. Permezz tal-aġenziji domestiċi tagħha, il-membri tal-ITER-IO jikkontribwixxu

prinċipalment għall-proġett billi jwasslu komponenti, tagħmir, materjali, bini, u servizzi
direttament lill-ITER-IO (kontribuzzjonijiet in natura). Min-naħa l-oħra, huma jipprovdu wkoll
kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-baġit tal-ITER-IO (kontribuzzjonijiet fi flus kontanti). Ilmembri tal-ITER jikkondividu r-responsabbiltajiet għall-fabbrikazzjoni tal-komponenti ewlenin
tar-reatturi, u d-distribuzzjoni tal-kompiti ta’ fabrikazzjoni in natura kienet ibbażata kemm fuq
l-interessi kif ukoll fuq il-kapaċitajiet tekniċi u industrijali ta’ kull wieħed mill-membri 13.

1.24. Il-JU 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 Ewropea. Wieħed mill-kompiti
prinċipali tal-F4E huwa li timmaniġġja l-kontribuzzjoni Ewropea għall-proġett ITER. Hija
tikkoordina attivitajiet u twettaq l-akkwisti meħtieġa, bi tħejjija għall-kostruzzjoni ta’ reattur
dimostrattiv tal-fużjoni u ta’ faċilitajiet. L-F4E hija prinċipalment iffinanzjata mill-Euratom
(madwar 80 %) u mill-Istat ospitanti tal-ITER, jiġifieri Franza (madwar 20 %).

1.25. L-istima attwali mill-Kummissjoni rigward il-baġit totali tal-Euratom meħtieġ għall-

F4E biex tiġi ffinanzjata l-parti Ewropea tal-implimentazzjoni tal-proġett ITER u l-attivitajiet
assoċjati tammonta għal madwar EUR 15-il biljun (f’valuri attwali) sal-2035. L-Istat ospitanti talITER (Franza) u l-Istati Membri tal-Euratom (bl-inklużjoni tal-Iżvizzera u r-Renju Unit sal-2020)
għandhom jikkontribwixxu EUR 3.2 biljun addizzjonali 14.

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

Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE (Euratom) u r-Renju Unit intlaħaq qbil dwaru fit30 ta’ Diċembru 2020. Dan il-ftehim jistabbilixxi li r-Renju Unit għandu jipparteċipa filprogrammi tal-UE elenkati fil-Protokoll I u jikkontribwixxi għalihom, inkluż il-programm ta’
riċerka u taħriġ tal-Euratom u l-attivitajiet tal-ITER tal-F4E. Madankollu, billi l-partijiet ma
setgħux jikkonkludu l-Protokoll, ir-Renju Unit għadu mhuwiex assoċjat mal-programm ta’
riċerka u taħriġ tal-Euratom u mal-attivitajiet tal-ITER tal-F4E. Għalhekk, ir-Renju Unit
attwalment mhuwiex membru tal-F4E.

12

L-istimi huwa bbażati fuq il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni COM(2017) 319 u dokument
ta’ ħidma tal-persunal relatat SWD(2017) 232, it-Tabella 4.

13

ITER.org.

14

L-istimi huwa bbażati fuq il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni COM(2017) 319 u dokument
ta’ ħidma tal-persunal relatat SWD(2017) 232, it-Tabella 4.
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Il-baġit tal-pagamenti u r-riżorsi umani tal-JUs għas-sena
finanzjarja 2021

1.27. Fl-2021, il-baġit tal-pagamenti totali għall-JUs kollha ammonta għal EUR 1.7 biljun

(2020: EUR 2.3 biljun) li minnhom il-baġit tal-pagamenti tal-F4E ammonta għal EUR 0.8 biljun
(2020: EUR 0.8 biljun). It-tnaqqis fil-baġit tal-pagamenti fl-2021 huwa spjegat mill-fatt li fl2021, il-JUs użaw prinċipalment l-approprjazzjonijiet ta’ pagament mhux użati mis-snin
preċedenti li ġew riportati għall-2021 għall-ikkompletar tal-kompiti ta’ Orizzont 2020 u
għadhom ma rċevewx baġit tal-pagamenti għal proġetti ta’ prefinanzjament taħt il-programm
tal-QFP il-ġdid. It-Tabella 1.1 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-oqsma speċifiċi tal-innovazzjoni u rriċerka tal-JUs, il-baġits tal-pagamenti rispettivi tagħhom u r-riżorsi umani għas-sena
finanzjarja 2021.

Tabella 1.1 – Il-baġits tal-pagamenti u r-riżorsi umani tal-JUs fl-2021
Impriża Konġunta

Qasam tar-riċerka

Total talTotal talBaġit
Baġit
Programm ta’ riċerka
persunal fi
persunal fi
Finali 2021
Finali 2020
u innovazzjoni biltmiem l-2020
tmiem l-2021
(f’miljun EUR)
(f’miljun EUR)
pagamenti fl-2021
(TA, CA, SNE)
(TA, CA, SNE)

DĠ prinċipali

SESAR

Impriża Konġunta għar-Riċerka
dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku talAjru Uniku Ewropew

Ġestjoni tat-traffiku tal-ajru

44.6

37

119.5

38

H2020, FNE (1)

DĠ MOVE

CA

Impriża Konġunta Avjazzjoni
Nadifa

Inġenji tal-ajru ekoloġiċi

89.3

42

356.6

43

H2020

DĠ RTD

IHI

Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva Saħħa Innovattiva

207.1

50

241.6

53

FP7, H2020

DĠ RTD

Clean H2

Impriża Konġunta Idroġenu Nadif

Ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu

50

27

101.3

29

FP7, H2020

DĠ RTD

KDT

Teknoloġiji Diġitali Ewlenin

Komponenti u sistemi elettroniċi

155.8

29

212.5

29

FP7, H2020

DĠ CNECT

CBE

Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari
Industriji ċirkolari b’bażi Bijoloġika
b’Bażi Bijoloġika

127.2

22

191.2

23

H2020

DĠ RTD

EU-Rail

Impriża Konġunta Sistema
Ferrovjarja Ewropea

42.7

19

75.8

24

H2020

DĠ MOVE

EuroHPC

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

207.5

15

181.5

11

H2020, FNE (1)

DĠ CNECT

F4E

Fużjoni għall-Enerġija (ITER)

764.6

441

816.4

435

Euratom

DĠ ENER

Traffiku ferrovjarju Ewropew

Żvilupp u dimostrazzjoni talenerġija mill-fużjoni

(1) Taħt il-QFP 2013-2020, l-EuroHPC irċeviet EUR 100 miljun mill-fond taħt l-FNE, u s-SESAR irċeviet madwar EUR 10 miljun.

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

1.28. Fi tmiem l-2021, il-JUs li kienu qed joperaw taħt il-programmi ta’ riċerka u

innovazzjoni tal-UE impjegaw 234 membru tal-persunal (aġenti temporanji u kuntrattwali) u
8 esperti nazzjonali sekondati, jew SNEs (2020: 250 membru tal-persunal). L-F4E impjegat
439 membru tal-persunal (uffiċjali, aġenti temporanji u kuntrattwali) u 2 SNEs (2020:
435 membru tal-persunal).
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L-arranġamenti baġitarji u ta’ kwittanza huma armonizzati
għall-JUs kollha

1.29. II-Parlament Ewropew u l-Kunsill huma responsabbli mill-proċeduri annwali baġitarji

u ta’ kwittanza għall-JUs. Il-kronoloġija tal-proċedura ta’ kwittanza tintwera fil-Figura 1.4.

Figura 1.4 – Proċedura annwali ta’ kwittanza
il-QEA tadotta losservazzjonijiet
preliminari relatati
mal-JUs

Sal1 ta’ Ġunju n+1

il-QEA tibgħat ir-Rapport
Annwali tagħha dwar il-JUs lillPE u lill-Kunsill, flimkien maddikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

il-Kunsill jadotta rrakkomandazzjonijiet tiegħu
dwar il-kwittanza tal-JUs u
jibgħathom lill-PE

Sal-15 ta’ Novembru n+1

Sa nofs Frar n+2

Sal1 ta’ Marzu n+1

Sal1 ta’ Lulju n+1

Bejn Diċembru n+1 u
tmiem Jannar n+2

il-JUs jibagħtu lkontijiet proviżorji
tagħhom lill-QEA

il-JUs jadottaw ilkontijiet finali
tagħhom

seduti tad-diretturi tal-JUs
quddiem il-Kumitat għall-Kontroll
tal-Baġit (CONT) tal-PE 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
Aħna noħorġu dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni għal kull JU

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

il-kontijiet annwali tad-disa’ JUs kollha għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2021; u

(b)

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

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

Kunsill dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni waħda għal kull JU dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tagħha
u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Fejn xieraq u rilevanti, aħna
nissupplimentaw id-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni b’osservazzjonijiet tal-awditjar (ara lKapitolu 3) li ma jixħtux dubju fuq l-opinjonijiet tal-awditjar.

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

tal-affidabbiltà tal-kontijiet għall-JUs kollha jiġi esternalizzat lil ditti tal-awditjar indipendenti
esterni. Skont l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar, aħna rrieżaminajna l-kwalità 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-JUs għall-2021.

L-approċċ tal-awditjar tagħna huwa bbażat fuq il-valutazzjoni
tar-riskji ewlenin

1.33. L-awditi li nwettqu huma maħsuba biex jindirizzaw ir-riskji ewlenin identifikati. L-

awditu annwali tal-kontijiet annwali u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi tal-JUs għall-2021 twettaq
billi ttieħdet inkunsiderazzjoni l-valutazzjoni tar-riskju li konna wettaqna għall-2021, li hija
ppreżentata fil-qosor hawn taħt.

Ir-riskju għall-affidabbiltà tal-kontijiet kien minn baxx sa medju

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

baxx. Il-kontijiet tal-JUs jiġu stabbiliti bl-applikazzjoni tar-regoli kontabilistiċi adottati milluffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà
għas-settur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment. Għall-EuroHPC, ir-riskju ġie
kkategorizzat bħala medju, minħabba l-proċeduri li għad kellhom jiġu stabbiliti fir-rigward tar-
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rikonoxximent u l-ġestjoni tal-assi, kif ukoll ir-rappurtar, iċ-ċertifikazzjoni u l-validazzjoni talkontribuzzjonijiet in natura tal-membri tagħha.

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

1.35. Billi d-dħul tal-JUs fl-2021 kien jikkonsisti prinċipalment f’kontribuzzjonijiet

finanzjarji mill-baġits tal-Kummissjoni għal Orizzont 2020 u għall-Euratom, ir-riskju għal-legalità
u r-regolarità tad-dħul huwa baxx għall-JUs kollha. Kif stabbilit fir-regolamenti ta’ kull JU, ilbaġits u d-dħul li jirriżulta jiġu maqbula mal-awtoritajiet baġitarji matul il-proċess annwali ta’
ppjanar tal-baġit.

Ir-riskju għal-legalità u r-regolarità tan-nefqa amministrattiva kien
kumplessivament baxx

1.36. Is-salarji u l-pagamenti amministrattivi jikkonsistu prinċipalment f’pagamenti ta’

rutina. Barra minn hekk, is-salarji jiġu amministrati mill-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas
tal-Intitolamenti Individwali tal-Kummissjoni, li aħna nawditjaw fi ħdan il-qafas talvalutazzjonijiet speċifiċi tan-nefqa amministrattiva. Fi snin reċenti, aħna ma sibna l-ebda żball
materjali relatat man-nefqa għall-persunal. Ir-riskju għal-legalità u r-regolarità tal-proċeduri ta’
reklutaġġ kien baxx inġenerali, iżda ttella’ sa livell medju għall-JUs li rreklutaw għadd ogħla ta’
membri tal-persunal matul l-ewwel snin meta kienu qed joperaw (l-EuroHPC), u fejn fil-passat
kienu nstabu dgħufijiet serji fil-proċeduri ta’ reklutaġġ (l-F4E).

Ir-riskju għal-legalità u r-regolarità tan-nefqa operazzjonali kien
kumplessivament medju

1.37. 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 Orizzont 2020, il-benefiċjarju
huwa meħtieġ jipprovdi ċ-ċertifikati dwar ir-rapporti finanzjarji (CFS) għall-pagamenti finali biss
(il-prinċipju tal-fiduċja). 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. Billi l-aħħar sejħa għal proposti għall-attivitajiet taħt Orizzont 2020 kellha titnieda sa
Diċembru 2020, il-JUs ma kellhom l-ebda riskju għall-għoti ta’ għotjiet fl-2021. Madankollu, irriskju tqies bħala medju għall-EuroHPC, li kompliet tniedi sejħiet sinifikanti għal proposti fl2021.

1.38.

Għall-infiq għal kuntratt u l-proċeduri ta’ akkwist pubbliku, minħabba l-għadd limitat
ta’ dawn il-proċeduri mwettqa mill-JUs, ir-riskju ġie vvalutat bħala baxx għal dawk il-JUs li
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jimplimentaw attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni. Ir-riskju żdied għal medju għall-F4E u għallEuroHPC, minħabba l-proċeduri ta’ akkwist kumplessi għal kuntratti ta’ valur għoli.

Ir-riskju għall-ġestjoni tal-baġit kien minn baxx sa medju

1.39. Ir-riskju ġie kkategorizzat bħala medju għall-EuroHPC minħabba dgħufijiet li ġew

osservati fil-proċess ta’ ppjanar u ta’ monitoraġġ tal-baġit u minħabba l-kumplessità u n-natura
pluriennali tal-kuntratti u tal-azzjonijiet ta’ għotja tagħha, u għall-F4E minħabba l-kuntratti
kumplessi u ta’ valur għoli tagħha. Għall-JUs l-oħra kollha, ir-riskju ġie vvalutat bħala baxx.

Riskji oħra

1.40. Il-pandemija tal-COVID-19 laqtet il-ħidma tagħna: f’ħafna każijiet, ir-restrizzjonijiet

fuq l-ivvjaġġar u l-arranġamenti ta’ xogħol mill-bogħod fi ħdan il-JUs u għand il-benefiċjarji
żammewna milli nwettqu verifiki fuq il-post, milli niksbu dokumenti oriġinali u milli
nintervistaw lill-persunal tal-entità awditjata fiżikament. Għalhekk, aħna wettaqna l-biċċa lkbira mix-xogħol tagħna permezz ta’ analiżijiet mhux fuq il-post u intervisti mill-bogħod.
Filwaqt li n-nuqqas ta’ twettiq ta’ verifiki fuq il-post jista’ jżid ir-riskju tad-detezzjoni, l-evidenza
li ksibna mingħand l-entitajiet awditjati ppermettiet li nikkompletaw ix-xogħol tagħna u nisiltu
konklużjonijiet sinifikattivi.

Aħna nirrappurtaw frodi suspettata lill-korpi rilevanti tal-UE

1.41. Nikkooperaw mal-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) fi kwistjonijiet relatati

ma’ frodi suspettata u ma’ attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE, u malUffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) fi kwistjonijiet relatati ma’ reati suspettati
kontra l-interessi finanzjarji tal-UE. Ninnotifikaw lill-OLAF jew lill-UPPE rigward kwalunkwe
suspett li jinqala’ matul ix-xogħol tal-awditjar li nwettqu, minkejja li l-awditi li nwettqu
mhumiex maħsuba speċifikament biex jidentifikaw il-frodi. Għas-sena finanzjarja 2021,
għamilna notifika waħda lill-OLAF/UPPE.

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

1.42. Fl-2018 u l-2019, aħna rrieżaminajna, fuq bażi ta’ kampjun, l-awditi ex post fuq il-

pagamenti ta’ għotja tal-JUs imwettqa mis-Servizz tal-Awditjar Komuni (CAS) tad-DĠ RTD talKummissjoni u mill-awdituri esterni kkuntrattati tagħha, li ngħataw segwitu fl-2020 u fl-2021.
Kif inhuwa rrappurtat fil-kapitolu rispettiv tar-rapporti annwali tagħna 15, dan ir-rieżaminar

15

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 tal-
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żvela dgħufijiet persistenti fil-kwalità tal-awditjar u differenzi metodoloġiċi persistenti, li
jwasslu għal dikjarazzjoni insuffiċjenti tar-rata ta’ żball għall-pagamenti taħt Orizzont 2020.
Barra minn hekk, ir-rata tal-iżball residwu rrappurtata mill-JUs fir-rapporti annwali tal-attività
rispettivi tagħhom mhijiex direttament kumparabbli mar-rata ta’ żball li ġiet ippubblikata firRapport Annwali tagħna dwar in-nefqa tal-Kummissjoni għar-riċerka16.

1.43. Għalhekk, għall-awditu tal-pagamenti ta’ għotja li saru mit-8 JUs li kienu qed

jimplimentaw proġetti taħt Orizzont 2020 u l-FP7, aħna ssupplimentajna l-aċċertament li
fittixna mill-awditi ex post, b’awditu dettaljat fil-livell tal-benefiċjarji (ittestjar sostantiv dirett)
għal kampjun ta’ 32 tranżazzjoni ta’ pagamenti ta’ għotja. Dawn it-tranżazzjonijiet ntgħażlu
b’mod aleatorju (kampjun ibbażat fuq l-MUS) minn popolazzjoni tal-pagamenti ta’ għotja
interim u finali kollha li saru minn dawn il-JUs fl-2021.

1.44. Għal kull JU, aħna bbażajna l-opinjoni tagħna dwar il-legalità u r-regolarità talpagamenti ta’ bażi fuq valutazzjonijiet separati tal-elementi kwantitattivi li ġejjin:
(a)

ir-rata ta’ żball individwali ta’ kull JU, li nkisbet abbażi tar-riżultati tal-awditjar ex post li
twettqu mill-Kummissjoni (CAS) fir-rigward tal-pagamenti ta’ għotja tagħhom. Din kienet
tinkludi valutazzjoni tal-korrettezza u l-kompletezza tal-kalkoli tar-rata ta’ żball
rappreżentattiva u r-rata tal-iżball residwu;

(b)

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

(c)

is-sejbiet relatati mat-tranżazzjonijiet ta’ JU speċifika fi ħdan l-ittestjar sostantiv li
wettaqna.

QEA, 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 tas-CAS għal kull tranżazzjoni
awditjata taħt Orizzont 2020 jiġi kkalkulat abbażi tal-ammont totali tad-dikjarazzjoni talispejjeż, minflok fuq l-ammont tal-elementi ta’ spejjeż ikkampjunati għal awditi dettaljati u
twettiq mill-ġdid.
16

B’kuntrast mar-rata ta’ żball li ġiet ikkalkulata mill-QEA, ir-rata tal-iżball residwu kkalkulata
mill-JUs (abbażi tar-riżultati tal-awditjar ex post u f’konformità mal-formula ta’ strateġija talawditjar ex post ta’ Orizzont 2020 tas-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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Kapitolu 2
Ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati tal-awditjar

21

Introduzzjoni
2.1. Dan il-kapitolu jagħti ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati tal-awditu annwali li wettaqna fir-

rigward tal-JUs għas-sena finanzjarja 2021, inkluż ix-xogħol dwar suġġett orizzontali relatat ma’
kwistjonijiet ta’ riżorsi umani, kif ukoll xogħol ieħor tal-awditjar dwar il-JUs kollha li twettaq
minna matul l-istess sena. Ibbażat fuq ix-xogħol tal-awditjar tagħna, aħna nissuġġerixxu diversi
azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-JUs.
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L-awditu annwali għall-2021 irriżulta
f’opinjonijiet favorevoli tal-awditjar
għall-Impriżi Konġunti kollha
2.2. B’mod ġenerali, l-awditu li wettaqna tal-kontijiet annwali tal-JUs għas-sena finanzjarja

li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021, kif ukoll tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawn
il-kontijiet, ma qajjimx xi problemi importanti, f’konformità mas-snin preċedenti.

Opinjonijiet “favorevoli” dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet għallJUs kollha

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

annwali tal-JUs kollha. Fl-opinjoni tagħna, dawn il-kontijiet jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti
materjali kollha, il-pożizzjonijiet finanzjarji tal-JUs fil-31 ta’ Diċembru 2021 kif ukoll ir-riżultati
tal-operazzjonijiet tagħhom u l-flussi tal-flus tagħhom għas-sena li ntemmet dakinhar, skont iddispożizzjonijiet tar-regolamenti finanzjarji applikabbli u r-regoli kontabilistiċi adottati millUffiċjal tal-Kontabbiltà tal-Kummissjoni.

Osservazzjonijiet relatati mal-kontribuzzjoni mill-UE għall-ITER

2.4. L-F4E żżomm stima tal-ispejjeż totali tal-ikkompletar tal-obbligi tat-twassil tagħha

għall-proġett ITER, li hija vvalutat fl-2021 f’ammont ta’ EUR 18.3-il biljun (fil-valuri tal-2021). Ilparagrafu tagħna intitolat “Osservazzjonijiet” jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li kwalunkwe bidla
fis-suppożizzjonijiet ewlenin rigward l-istima u r-riskju ta’ esponiment 17 tista’ twassal għal
żidiet sinifikanti fl-ispejjeż u/jew għal dewmien ulterjuri fl-implimentazzjoni tal-proġett ITER 18.
L-avvenimenti li ġejjin jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq id-dati ta’ skadenza u l-ispejjeż talITER: il-linja bażi l-ġdida għall-proġett ITER ippjanata għall-ewwel kwart tal-2023 li se tqis limpatt tal-pandemija tal-COVID-19, it-twassil tard tal-komponenti, is-sanzjonijiet fuq ir-Russja
(li hija membru tal-proġett ITER); l-approvazzjoni kontinwa tal-Awtorità tas-Sigurtà Nukleari
Franċiża għall-assemblaġġ tal-komponenti tal-pit tat-tokamak; u r-reviżjoni mistennija talistima tal-ispejjeż għall-Kumpless taċ-Ċelloli Taħraq.

17

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

18

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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Divulgazzjonijiet mill-JUs rigward il-gwerra ta’ aggressjoni kontra lUkrajna

2.5. F’konformità mar-Regola Kontabilistika 19 tal-Kummissjoni dwar avvenimenti li jseħħu

wara d-data tar-rappurtar, l-invażjoni tal-Ukrajna, li bdiet fi Frar 2022, hija avveniment li ma
jaġġustax għall-fini tal-kontijiet annwali tal-2021. Skont il-kontijiet annwali tal-JUs kollha,
abbażi tal-fatti u taċ-ċirkustanzi fiż-żmien tat-tħejjija ta’ dawn ir-rapporti finanzjarji, b’mod
partikolari s-sitwazzjoni li qed tevolvi, l-effett finanzjarju tal-gwerra ta’ aggressjoni mir-Russja
kontra l-Ukrajna fuq il-JUs ma jistax jiġi stmat b’mod affidabbli.

2.6. Madankollu, niġbdu l-attenzjoni għall-fatt li r-Russja hija membru tal-ITER-IO, bl-obbligi

li twassal lis-sit tal-assemblaġġ tal-ITER fi Franza (Cadarache) diversi komponenti għall-proġetti
ITER u li tipprovdi kontribuzzjonijiet annwali lill-ITER-IO. Għalhekk, dan jippreżenta riskju ta’
dewmien u spejjeż akbar għall-proġett ITER.

Opinjonijiet “favorevoli” dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul
li fuqu huma bbażati l-kontijiet tal-JUs kollha

2.7. Għall-JUs 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 2021. 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-JUs kollha

2.8. Għall-JUs kollha, aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) tal-awditjar

dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet annwali għassena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021. Fl-opinjoni tagħna, it-tranżazzjonijiet kienu legali u
regolari fl-aspetti materjali kollha.

2.9. 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-JUs mill-2019 sal-2021.
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Figura 2.1 – Evoluzzjoni tal-opinjonijiet tal-QEA dwar il-JUs mill-2019 sal2021
Pagamenti
Dħul
Kontijiet

2019

2020

2021
Opinjonijiet
Mhux kwalifikati, “favorevoli”
Kwalifikati
Avversi

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

osservazzjonijiet biex nenfasizzaw kwistjonijiet fejn jista’ jsir titjib fl-oqsma tal-legalità u rregolarità tat-tranżazzjonijiet, il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja, il-kontribuzzjonijiet in natura
ta’ membri oħra, is-sistema ta’ ġestjoni u kontroll għall-pagamenti, u r-riżorsi umani. Sommarju
ta’ dawn l-osservazzjonijiet, li huma spjegati fid-dettall fil-Kapitolu 3, huwa ppreżentat hawn
taħt.

Nuqqas ta’ kunsiderazzjoni tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi
tal-JUs għall-iskema tal-pensjoni tal-UE

2.11. Minn Jannar 2016, jenħtieġ li l-JUs li huma biss parzjalment iffinanzjati mill-baġit tal-

UE jħallsu l-parti tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi għall-iskema tal-pensjoni tal-UE, li
tikkorrispondi għall-proporzjon tad-dħul issussidjat tagħhom mhux mill-UE mad-dħul totali
tagħhom19. Billi l-Kummissjoni la pprevediet din in-nefqa fil-baġits tal-JUs, u lanqas ma talbet
formalment il-pagamenti, il-JUs (u l-predeċessuri tagħhom) kienu għadhom ma ħallsux tali
kontribuzzjonijiet.

2.12. F’konformità mal-gwida tal-Kummissjoni lill-JUs, fejn tikkomunika l-pożizzjoni tagħha

dwar is-sejba, jenħtieġ li l-Uffiċċju għall-Amministrazzjoni u Pagament ta’ Drittijiet Individwali
tal-Kummissjoni jikkalkula l-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur lejn l-iskema tal-pensjonijiet talUE għal kull JU. Din tiġi kkalkulata bħal perċentwal tad-dħul mhux mill-UE relatat mad-dħul
totali tal-JU, inkluż id-dħul mhux mill-UE għan-nefqa operazzjonali 20. Il-kontribuzzjonijiet fi flus
kontanti mill-Istati Parteċipanti, li ma jgħaddux mill-baġit tal-UE, jitqiesu wkoll bħala dħul mhux
mill-UE. Din il-gwida tieħu kont biss tad-dispożizzjonijiet rispettivi tar-Regolamenti talPersunal 21 biex tiddetermina l-metodu ta’ kalkolu għall-pagament mill-JUs tal19

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

20

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-Kummissjoni pproponiet li tistma l-kontribuzzjonijiet talpensjoni tal-impjegaturi tal-JUs b’sehem perċentwali wieħed tul il-ħajja kollha tal-JU,
stabbilit fuq il-bażi tal-kontribuzzjonijiet rispettivi tal-UE u ta’ dawk li mhumiex membri talUE previsti mill-att legali rispettiv tal-JU.

21

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.
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kontribuzzjonijiet tal-impjegatur lejn il-baġit tal-UE bbażat fuq id-dħul. Madankollu, l-Att Bażiku
Uniku22 jispeċifika li jenħtieġ li l-ispejjeż amministrattivi jiġu kondiviżi b’mod ugwali, fuq bażi
annwali, bejn l-UE u l-membri l-oħra tal-JU; id-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Istatuti talEuroHPC 23 jiddikjaraw li jenħtieġ li l-UE tkopri 100 % tal-ispejjeż amministrattivi tal-JU; u ddispożizzjonijiet rispettivi tal-Istatuti tal-F4E 24 jispeċifikaw li l-kontribuzzjonijiet tas-sħubija
għall-ispejjeż amministrattivi tal-F4E (dħul amministrattiv) ma għandhomx jaqbżu l-10 % ta’
dawn l-ispejjeż. L-eżistenza konkorrenti ta’ dawn id-dispożizzjonijiet legali differenti toħloq irriskju tal-elaborazzjoni ta’ diversi interpretazzjonijiet rigward il-kontribuzzjoni tal-impjegatur
mill-JU b’impatt finanzjarju li jvarja.

Azzjoni 1
Jenħtieġ li l-JUs, f’konformità mal-Artikolu 83 a (2) tar-Regolamenti tal-Persunal, iħallsu lparti tagħhom tal-kontribuzzjoni tal-impjegatur għall-iskema tal-pensjoni tal-UE, meta lKummissjoni tikkomunika l-kalkolu annwali.
F’dan ir-rigward, jenħtieġ li l-JUs jinvolvu ruħhom mal-Kummissjoni biex jiksbu allinjament
ulterjuri tad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal u tar-regolamenti fundaturi
individwali tal-JUs rigward il-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur lejn l-iskema tal-pensjonijiet
tal-UE, meta jsiru proposti biex jiġu emendati l-leġiżlazzjonijiet rilevanti.

Ma hemm l-ebda definizzjoni armonizzata ta’ “spejjeż
amministrattivi” fost il-JUs kollha

2.13. L-Att Bażiku Uniku jispeċifika li jenħtieġ li l-“ispejjeż amministrattivi” jiġu koperti

minn kontribuzzjonijiet finanzjarji, li jinqasmu b’mod ugwali u fuq bażi annwali bejn l-UE u lmembri l-oħra25. Madankollu, in-nuqqas ta’ definizzjoni ta’ “spejjeż amministrattivi” fost il-JUs
kollha rriżulta biex dawn applikaw il-metodu stabbilit proprju tagħhom għall-kalkolu talkontribuzzjonijiet finanzjarji tal-membri, u b’hekk affettwa l-ammont ta’ dħul baġitarju li l-JUs
jitolbu mill-membri tagħhom. Għalkemm il-JUs jieħdu, fil-prinċipju, il-baġit tal-pagamenti finali
tagħhom tas-sena bħala bażi għall-kalkolu tal-“ispejjeż amministrattivi”, ma hemm l-ebda
approċċ armonizzat għall-klassifikazzjoni ta’ ċerti kategoriji ta’ nfiq għal spejjeż amministrattivi,
bħal infiq għal konsultazzjonijiet, studji, analiżi, evalwazzjonijiet, u assistenza teknika.

22

L-Artikolu 28 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085.

23

Il-Premessa 22 u l-Artikolu 15 tal-Anness 1 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/1173.

24

L-Artikolu 12 tal-Istatuti tal-F4E JU annessi mar-Regolament Fundatur tal-F4E JU, u lArtikoli 2 u 3 tal-Anness II tal-Istatuti tal-F4E JU.

25

L-Artikolu 28 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085.
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Azzjoni 2
Jenħtieġ li l-JUs li joperaw skont l-Att Bażiku Uniku jistabbilixxu linji gwida komuni li
jarmonizzaw il-kunċett ta’ spejjeż amministrattivi fost il-JUs kollha, li għandhom jintużaw
bħala bażi għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji annwali tal-membri.

Filwaqt li l-aġenda ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tal-JUs għal
Orizzont 2020 hija impenjata bis-sħiħ, għadd sinifikanti ta’
proġetti se jiġu ffinalizzati taħt il-perjodu ta’ programmazzjoni
tal-QFP il-ġdid

2.14. Taħt il-programm Orizzont 2020, l-UE tagħmel kontribuzzjonijiet fi flus kontanti lill-

JUs, filwaqt li l-membri privati jipprovdu żewġ tipi ta’ kontribuzzjonijiet in natura lill-JUs, billi
jinvestu r-riżorsi finanzjarji u umani, l-assi u t-teknoloġiji tagħhom stess (ara l-Kaxxa 2.1). LIstati Parteċipanti jagħmlu kontribuzzjonijiet fi flus kontanti direttament lil benefiċjarji stabbiliti
fl-Istat Parteċipanti.

Kaxxa 2.1
Kontribuzzjonijiet in natura mill-membri privati
għall-attivitajiet operazzjonali tal-JUs (IKOP)

Kontribuzzjonijiet in natura mill-membri privati
għal attivitajiet addizzjonali (IKAA)

Kif previst fir-regolamenti fundaturi tal-JUs, ilmembri privati kollha jridu jikkontribwixxu
ammont minimu għall-ispejjeż tal-proġetti ta’
riċerka u innovazzjoni tal-JUs. Taħt Orizzont 2020,
l-IKOP huma l-ispejjeż totali mġarrba mill-membri
privati fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ta’
riċerka u innovazzjoni tal-JUs, li minnhom
titnaqqas il-kontribuzzjoni mill-membri l-oħra talJU (kofinanzjament mill-UE, kontribuzzjoni minn
Stati Parteċipanti jew organizzazzjonijiet
intergovernattivi), kif ukoll kwalunkwe
kontribuzzjoni oħra mill-UE għal dawk l-ispejjeż.
Taħt il-programmi Orizzont Ewropa u Ewropa
Diġitali, l-IKOP jikkonsistu fl-ispejjeż eliġibbli
mġarrba mill-membri privati fl-implimentazzjoni
tal-azzjonijiet tal-JU, li minnhom jitnaqqsu lkontribuzzjonijiet mill-JU, mill-Istati Parteċipanti
jew kwalunkwe kontribuzzjoni oħra mill-UE għal
dawk l-ispejjeż. L-ammont totali ta’ IKOP
iċċertifikati u vvalidati jiġi rikonoxxut fil-kontijiet
annwali tal-JU.

Taħt Orizzont 2020, il-membri privati ta’ xi JUs
(CS, FCH, BBI, S2R) iridu jipprovdu wkoll ammont
minimu ta’ kontribuzzjonijiet in natura firrigward tal-ispejjeż imġarrba għal “attivitajiet
addizzjonali” barra mill-programm ta’ ħidma u lbaġit tal-JU, iżda li jaqgħu fi ħdan l-ambitu talobjettivi ġenerali tal-JU. Taħt Orizzont Ewropa, lIKAA jinkludu wkoll spejjeż mhux eliġibbli talattivitajiet iffinanzjati direttament mill-JU, wara li
titnaqqas kwalunkwe kontribuzzjoni oħra mill-UE
għal dawk l-ispejjeż. Il-membri privati tal-JU jridu
jipprovdu IKAA flimkien mal-IKOP iżda l-ammonti
minimi mhumiex iddefiniti. L-ammonti tal-IKAA
huma stabbiliti fil-pjan annwali ta’ attivitajiet
addizzjonali tal-JUs. L-ammont totali ta’ IKAA
vvalidati u ċċertifikati jiġi ddivulgat fin-noti talkontijiet annwali tal-JU. Għalhekk, l-IKAA
mhumiex suġġetti għall-awditjar mill-QEA.

2.15. Il-JUs ma għandhom l-ebda data ta’ skadenza għall-implimentazzjoni tal-proġetti

tagħhom iffinanzjati taħt QFP preċedenti, ladarba t-tul ta’ żmien tal-JU jiġġedded taħt il-QFP
sussegwenti. It-Tabella 2.1 tippreżenta stampa ġenerali tal-kontribuzzjonijiet mill-membri
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għall-attivitajiet taħt Orizzont 2020 ta’ dawn il-JUs fi tmiem l-2021. Sa tmiem l-2021, li hija ttmien sena tal-programm Orizzont 2020, dawn il-JUs kienu implimentaw medja ta’ 73 % talmiri tal-kontribuzzjonijiet mill-membri tagħhom, bl-IKAA inklużi (jew 64 % bl-IKAA esklużi).
Konsegwentement, l-implimentazzjoni ta’ għadd sinifikanti ta’ proġetti taħt Orizzont 2020 se
tiġi ffinalizzata taħt il-QFP 2021-2027 il-ġdid.

Tabella 2.1 – QFP 2014–2020: Total tal-kontribuzzjonijiet mill-membri
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur u d-deċiżjonijiet
legali)
Flus
kontanti
mill-UE
(a)
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
kontanti ta’
membri
oħra (1)
(b)
789.0
1 228.5
1 638.0
95.0
2 827.5
504.6
350.0
908.0
8 340.6

IKAA ta’
membri
oħra (2)
(c)
M/A
965.3
M/A
285.0
M/A
2 225.4
120.0
M/A
3 595.7

Total
(d)=
(a)+(b)+(c)
1 374.0
3 948.8
3 276.0
1 045.0
4 012.5
3 565.0
868.0
1 444.0
19 533.2

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2021)

JUs taħt
Orizzont 2020

SESAR
CS2 - CA
IMI2 - IHI
FCH2 - Clean H2
ECSEL - KDT
BBI - CBE
S2R - EU-RAIL
EuroHPC (3)
Total

Flus
kontanti
mill-UE
(e)
536.2
1 536.0
838.0
545.5
1 058.1
728.2
339.2
307.0
5 888.2

IKOP
IKOP
ivvalidati u
irrappurtati
flus kontanti
iżda mhux
ta’ membri ivvalidati ta’
oħra
membri oħra
(f)
(g)
447.8
87.1
608.7
242.5
638.2
251.0
50.0
51.3
322.8
968.2
70.1
79.9
189.6
96.4
120.3
17.2
2 447.5
1 793.6

IKAA
(h)

M/A
1 290.0
M/A
1 039.0
M/A
1 646.5
208.8
M/A
4 184.3

Rata ta’ lħuq
Total
Rata ta’ lħuq bl- mingħajr l-IKAA
(k) =
(i) =
IKAA
((e)+(f)+(g))/
(e)+(f)+(g)+(h)
(j) = (i)/(d)
((a)+(b))
1 071.0
3 677.2
1 727.2
1 685.8
2 349.1
2 524.7
834.0
444.5
14 313.6

M/A
93 %
M/A
161 %
M/A
71 %
96 %
M/A
73 %

78 %
80 %
53 %
85 %
59 %
66 %
84 %
31 %
64 %

(1) Kontribuzzjonijiet in natura u kontribuzzjonijiet fi flus kontanti mill-Istati Parteċipanti/organizzazzjonijiet internazzjonali għall-attivitajiet operazzjonali tal-JU.
(2) Kontribuzzjonijiet in natura għal attivitajiet addizzjonali li jaqgħu barra mill-pjan ta’ ħidma tal-JU.
(3) Għall-EuroHPC, il-kontribuzzjoni mill-UE tinkludi EUR 100 miljun mill-programm FNE.

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

2.16. It-Tabella 2.1 turi li fi tmiem l-2021, il-JUs juru gradi differenti ta’ lħuq, fir-rigward

tal-miri tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti mir-regolamenti fundaturi rispettivi tagħhom għallattivitajiet taħt Orizzont 2020. Dawn il-varjanzi jistgħu jiġu spjegati parzjalment mill-fatt li l-JUs
joperaw f’oqsma differenti ta’ riċerka. Pereżempju, ir-rata ta’ lħuq mill-IHI tal-miri talkontribuzzjonijiet mill-membri hija relattivament baxxa. Madankollu, dan huwa dovut għaddurata twila tal-proġetti, meħtieġa min-natura tar-riċerka tagħhom fis-saħħa innovattiva u liskala tal-konsorzji globali li jimplimentaw il-proġetti. Konsegwentement, l-IHI għad trid tħallas
EUR 84.3 miljun fis-snin li ġejjin għall-proġetti taħt l-FP7 li għadhom għaddejjin. Għall-IHI, lgħadd dejjem jikber ta’ proġetti li għadhom għaddejjin minn diversi programmi tal-QFP li qed
jiġu implimentati b’mod simultanju jippreżenta r-riskju li r-riżorsi amministrattivi meħtieġa
għall-ġestjoni effiċjenti ta’ dawn il-fondi jistgħu ma jkunux suffiċjenti. Għall-KDT, ir-rata ta’ lħuq
aktar baxxa mhijiex problema, billi l-membri l-oħra tagħha impenjaw bis-sħiħ l-IKOP tagħhom
billi ffirmaw ftehimiet ta’ għotja kif jidher fit-Tabella 2.2.

2.17. Fir-rigward tal-EuroHPC, fi tmiem l-2021, il-JU kienet diġà impenjat EUR 180 miljun

għall-kofinanzjament ta’ 50 % tal-għotjiet għar-riċerka u l-innovazzjoni taħt Orizzont 2020, li
hija l-mira minima stabbilita fir-regolament fundatur tal-JU 26. L-Istati Parteċipanti jiffinanzjaw
il-50 % li jifdal tal-ispejjeż totali tal-proġett u l-membri privati jikkontribwixxu biss b’mod
addizzjonali għall-ispejjeż massimi eliġibbli tal-azzjonijiet iffinanzjati permezz ta’ għotjiet. F’din
id-data, madankollu, il-membri privati kienu rrappurtaw biss EUR 4.2 miljun ta’
26

L-Artikolu 4(2) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/1488.
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kontribuzzjonijiet in natura. Konsegwentement, hemm riskju għoli li l-kontribuzzjonijiet ta’
EUR 420 miljun mill-membri privati, kif stabbiliti fir-regolament fundatur tal-JU, mhux se
jintlaħqu sa tmiem l-implimentazzjoni tal-proġetti ta’ għotja. Barra minn hekk, il-JU għad ma
għandhiex proċeduri affidabbli għaċ-ċertifikazzjoni u l-validazzjoni ta’ kontribuzzjonijiet
in natura, li jiġu rrappurtati mill-membri privati u mill-Istati Parteċipanti tagħha. Barra minn
hekk, l-EuroHPC hija l-unika JU li ma għandhiex pjan ta’ implimentazzjoni strateġiku għall-ksib
tal-kontribuzzjonijiet minn membri oħra.

Azzjoni 3
Jenħtieġ li l-EuroHPC timplimenta proċeduri affidabbli għaċ-ċertifikazzjoni u l-validazzjoni
ta’ kontribuzzjonijiet in natura, kif ukoll pjan ta’ implimentazzjoni strateġiku (pjan
direzzjonali) bi stadji importanti u miri annwali realistiċi tal-kontribuzzjonijiet kemm għallIstati Parteċipanti kif ukoll għall-membri privati fil-livell tal-programm.

2.18. Kif jidher fit-Tabella 2.2, fi tmiem l-2021, il-JUs kollha kienu diġà taw kompletament

u/jew iffirmaw ftehimiet ta’ għotja għal proġetti li kienu laħqu 100 % tal-kontribuzzjoni
massima tal-UE disponibbli fi flus kontanti għall-kofinanzjament tal-attivitajiet tagħhom taħt
Orizzont 2020. B’mod parallel, il-membri l-oħra tal-JUs (membri privati, Stati Parteċipanti u
organizzazzjonijiet internazzjonali) ħadu l-impenn li jipprovdu kontribuzzjonijiet in natura għal
dawn il-proġetti (IKOP) billi ffirmaw il-ftehimiet ta’ għotja. Xi JUs (IHI, Clean H2, KDT, u EU-Rail)
jistennew li jiksbu ingranaġġ mill-membri privati tagħhom li jkun aktar mill-mira minima talIKOP stabbilita fir-regolamenti fundaturi jew fid-deċiżjonijiet legali rispettivi tagħhom. Billi ssejħiet kollha taħt Orizzont 2020 kienu diġà tlestew sa tmiem l-2020, hemm riskju għoli li s-CBE
u l-EuroHPC ma jilħqux il-mira minima tal-IKOP tal-membri privati tagħhom sa tmiem limplimentazzjoni tal-proġetti ta’ għotja taħt Orizzont 2020.
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Tabella 2.2 – QFP 2014–2020: Kontribuzzjonijiet mill-membri impenjati
għal spejjeż operazzjonali (f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri għall-ispejjeż
operazzjonali
(skont ir-Regolament Fundatur u d-deċiżjonijiet
legali)

555.8
1 716.0
1 595.0
646.0
1 169.7
815.8
384.5
426.0
7 308.8

789.0
1 189.6
1 595.0
76.0
2 787.5
475.3
336.5
796.0
8 044.9

Total

1 344.8
2 905.6
3 190.0
722.0
3 957.2
1 291.1
721.0
1 222.0
15 353.7

JUs taħt
Orizzont 2020

SESAR
CS2 - CA
IMI2 - IHI
FCH2 - Clean H2
ECSEL - KDT (2)
BBI - CBE (3)
S2R - EU-RAIL
EuroHPC (2) (4)
Total

Kofinanzjam
ent mill-UE
impenjat
554.3
1 707.5
1 452.1
646.0
1 169.7
815.0
384.5
425.6
7 154.7

%

100 %
100 %
91 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98 %

IKOP u flus
kontanti ta’
membri oħra
(stima)
713.4
1 175.8
1 520.7
158.3
3 548.8
266.6
572.6
451.5
8 407.7

%

Total

90 %
99 %
95 %
208 %
127 %
56 %
170 %
57 %
105 %

1 267.7
2 883.3
2 972.8
804.3
4 718.5
1 081.6
957.1
877.1
15 562.4

Rata ta’
implimentazzjoni
tal-programmi

IKOP u flus
Flus kontanti kontanti minimi
massimi mill-UE ta’ membri oħra
(1)

Ftehimiet ta’ għotja u kuntratti mogħtija u/jew iffirmati
(fil-31.12.2021)

94 %
99 %
93 %
111 %
119 %
84 %
133 %
72 %
101 %

(1) Iddefiniti bħala miri minimi fir-regolamenti fundaturi tal-JU.
(2) Il-kontribuzzjonijiet mill-membri l-oħra jikkonsistu fil-kontribuzzjonijiet tal-Istati Parteċipanti u tal-membri privati.
(3) Miri tal-kontribuzzjonijiet IKOP kif maqbula fil-pjanijiet ta’ ħidma annwali tal-JU flimkien mal-kontribuzzjonijiet fi flus kontanti operazzjonali mnaqqsa.
(4) L-Istati Parteċipanti jiffinanzjaw il-parti li mhijiex koperta mill-UE, filwaqt li l-membri privati jikkontribwixxu b’mod addizzjonali għall-ispejjeż massimi eliġibbli ta

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

L-SMEs u l-benefiċjarji l-ġodda huma aktar suxxettibbli għal
żbalji fl-ispejjeż għall-persunal

2.19. Bħal fi snin preċedenti, l-awditi li wettaqna fil-livell tal-benefiċjarji fl-2021

ikkonfermaw żbalji sistemiċi, prinċipalment relatati mal-ispejjeż għall-persunal. Kif
irrappurtajna fir-rapporti annwali preċedenti tagħna27 u fir-Rapport Speċjali Nru 28/2018, ilmetodoloġija għall-kalkolu tal-ispejjeż għall-persunal saret aktar kumplessa f’xi aspetti taħt
Orizzont 2020, u dan żied ir-riskju ta’ żbalji. Għall-pagamenti ta’ għotja tal-2021, is-sorsi
prinċipali tal-iżbalji li nstabu kienu:
o

spejjeż ta’ sottokuntrattar li ġew iddikjarati b’mod skorrett bħala spejjeż diretti għallpersunal;

o

kalkolu skorrett tar-rati fis-siegħa u użu tad-data dwar l-ispejjeż ippjanati għar-rati talispejjeż unitarji;

o

kunsiderazzjoni tas-sigħat maħduma barra mill-perjodu ta’ rappurtar; u

27

Ir-Rapport Annwali 2017, il-paragrafu 5.34, ir-Rapport Annwali 2018, il-paragrafu 5.16, irRapport Annwali 2019, il-paragrafu 4.11, ir-Rapport Annwali 2020, il-paragrafu 4.13, u rRapport Annwali 2021, il-paragrafi 4.12 sa 4.16.
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o

spejjeż diretti għall-persunal iddikjarati għal persuna li la kienet ġiet impjegata millbenefiċjarju u lanqas ma kienet ġiet ikkuntrattata direttament għall-proġett.

2.20. Waħda mill-istrateġiji tal-JUs biex tingħata spinta lir-riċerka Ewropea hija li tiżdied il-

parteċipazzjoni tas-settur privat, speċjalment minn SMEs u benefiċjarji ġodda. Madankollu, lawditu dirett li wettaqna fir-rigward tal-pagamenti ta’ għotja fil-livell tal-benefiċjarji wera li
mill-10 benefiċjarji tas-settur privat bi żbalji kwantifikabbli, 6 SMEs kienu jirrappreżentaw
madwar 90 % tal-iżbalji totali li nstabu.

2.21. Il-Kummissjoni tipprovdi għodda (il-“Personnel Costs Wizard”), li tappoġġa lill-

parteċipanti fir-rappurtar tal-ispejjeż għall-persunal, u tippromwovi regolarment l-użu tagħha.

Azzjoni 4
Jenħtieġ li l-JUs isaħħu s-sistemi ta’ kontroll intern tagħhom biex jindirizzaw ir-riskju akbar
fir-rigward tal-SMEs u l-benefiċjarji l-ġodda, u jħeġġu bil-qawwi l-użu tal-“Personnel Costs
Wizard” minn ċerti kategoriji ta’ benefiċjarji li huma aktar suxxettibbli li jwettqu żbalji,
bħal SMEs u benefiċjarji ġodda.
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Il-JUs jagħtu segwitu għallosservazzjonijiet tagħna mis-snin
preċedenti fil-biċċa l-kbira mill-aspetti
2.22. Fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, il-JUs ħadu azzjoni korrettiva biex jagħtu segwitu għall-

osservazzjonijiet fir-rapporti annwali speċifiċi tagħna mis-snin preċedenti, li d-dettalji tagħhom
jistgħu jinstabu fl-annessi għall-opinjonijiet tagħna fil-Kapitolu 3.

2.23. Il-Kaxxa 2.2 tiddeskrivi fil-qosor l-approċċ li użajna għall-valutazzjoni tal-istatus tas-

segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti.

Kaxxa 2.2
Approċċ tas-segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti
Ikkompletata
Il-JU introduċiet titjib raġonevoli fis-segwitu għall-osservazzjoni tagħna.
Għadha għaddejja
Il-JU bdiet tintroduċi titjib raġonevoli b’segwitu għall-osservazzjoni tagħna. Madankollu, ilproċess għadu ma ġiex ikkompletat jew it-titjib implimentat iwieġeb biss parzjalment
għall-osservazzjoni tagħna.
Pendenti
Il-JU ma weġbitx għall-osservazzjoni tagħna jew l-azzjonijiet korrettivi tagħha huma
sinifikattivament inadegwati.
M/A
L-osservazzjoni ma għadhiex applikabbli minħabba li ġiet sostitwita b’osservazzjoni ġdida
li kienet tinkludi elementi addizzjonali jew korrettivi, jew minħabba li l-attivitajiet jew ilkuntest legali relatati tal-JU nbidlu. Applikabbli wkoll meta l-ispiża tal-indirizzar talproblema tkun akbar mill-benefiċċji.

2.24. Il-Figura 2.2 turi li, għall-24 osservazzjoni li ma kinux ġew indirizzati b’mod suffiċjenti

sa tmiem l-2020, l-azzjoni korrettiva ttieħdet fl-2021, biex 18-il osservazzjoni (75 %) setgħu jiġu
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kkompletati jew mhux applikabbli, filwaqt li 6 osservazzjonijiet (25 %) kienu għadhom
għaddejjin jew kienu għadhom ma ġewx indirizzati sa tmiem l-2021 28.

Figura 2.2 – Sforzi mill-JUs biex jagħtu segwitu għall-osservazzjonijiet
mis-snin preċedenti

Total: 24

1
Pendenti

5

Għadha għaddejja

13

Ikkompletata

5

M/A

Sors: il-QEA.

28

Nota: Għas-SESAR, l-IHI, il-Clean H2, il-KDT, u l-EU-Rail, l-osservazzjonijiet kollha mis-snin
preċedenti ġew ikkompletati minħabba l-azzjonijiet korrettivi tal-JUs li ttieħdu matul lawditu tal-2021.
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L-Impriżi Konġunti jiffaċċjaw sfidi
b’rabta mar-riżorsi umani
Metodoloġija tar-rieżaminar orizzontali tagħna

2.25. Fl-2021, aħna analizzajna s-sitwazzjoni tar-riżorsi umani fil-JUs li joperaw taħt il-

programm Orizzont 2020. Dan kien jinkludi l-użu ta’ persunal interim (minn aġenzija) u
kuntratti oħra ta’ servizzi relatati mal-persunal, kif ukoll l-ippjanar tal-persunal millKummissjoni għall-JUs il-ġodda stabbiliti taħt il-QFP 2021-2027. Ibbażat fuq ir-riżultati, aħna
kkonkludejna dwar il-konsegwenzi u r-riskji relatati. Fir-rigward tal-F4E, aħna wettaqna
valutazzjoni separata tas-sitwazzjoni tar-riżorsi umani tagħha, li r-riżultati tagħha huma
ppreżentati fi tmiem dan il-kapitolu.

2.26. Aħna bbażajna l-analiżi tagħna fuq data mis-sistema finanzjarja u mis-sistema tal-

għotjiet elettroniċi tal-Kummissjoni, u fuq ir-rapporti annwali ta’ ġestjoni tal-JUs. Id-data kienet
ikkomplementata minn intervisti mal-persunal fil-JUs u fil-Kummissjoni, kif ukoll minn analiżi
ta’ dokumenti u ta’ data relatata mal-persunal li ġew ipprovduti minnu. Għall-iskop tal-analiżi
tagħna, aħna qabbilna wkoll is-sitwazzjoni fil-JUs ma’ dik tal-aġenziji eżekuttivi, b’mod
partikolari, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka (REA), li tipparteċipa fi programmi simili
għal dawk tal-JUs.

2.27. Ibbażat fuq id-data u d-dokumenti li ġbarna mill-JUs b’rabta mal-perjodu mill-2018

sal-2021, aħna kkalkulajna xi indikaturi ewlenin bażiċi li jipprovdu informazzjoni utli dwar issitwazzjoni tal-persunal tal-JUs. Aħna kkomplementajna r-riżultati b’osservazzjonijiet mis-snin
preċedenti, li huma rilevanti f’dan il-kuntest.

Is-sitwazzjoni tar-riżorsi umani fil-JUs kienet diffiċli fil-perjodu
mill-2018 sal-2021

2.28. F’konformità mal-Prinċipju 4 tal-kontroll intern

, jenħtieġ li l-JUs juru impenn biex
jattiraw, jiżviluppaw u jżommu individwi kompetenti biex jissodisfaw l-objettivi tagħhom. F’dan
il-kuntest, jenħtieġ li l-maniġment jiddefinixxi l-kompetenzi meħtieġa biex jiġi appoġġat l-ilħuq
tal-objettivi u jevalwahom regolarment fil-JUs kollha, filwaqt li jieħu azzjoni biex jindirizza nnuqqasijiet fejn ikun meħtieġ. Jenħtieġ li jkun hemm fis-seħħ arranġamenti ta’ deputaġġ għallattivitajiet operazzjonali u t-tranżazzjonijiet finanzjarji biex tiġi żgurata l-kontinwità taloperazzjonijiet.

29

Il-Qafas ta’ Kontroll Intern tal-Kummissjoni.
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2.29. Matul il-perjodu ta’ referenza, il-JUs ivvalutaw ir-riskju tagħhom relatat mar-riżorsi

umani bħala medju sa għoli. Dan kien prinċipalment iġġustifikat mir-riskju li riżorsi kompetenti
suffiċjenti jistgħu ma jkunux disponibbli meta jkunu meħtieġa, minħabba ż-żieda fl-ammont ta’
xogħol, ir-rati relattivament għoljin ta’ dawran tal-persunal u d-dipendenza fuq l-għarfien
espert ta’ ftit membri tal-persunal.

2.30. Matul il-perjodu mill-2018 sal-2021, ir-rata medja annwali ta’ dawran tal-persunal

għall-JUs kollha minbarra l-F4E, kienet tvarja minn 10 sa 12 %. Is-CBE u l-EU-Rail iffaċċjaw logħla rati ta’ dawran medju individwali għall-perjodu (15 % u 19 % rispettivament). Bi tqabbil
ma’ dan, ir-rata ta’ dawran tal-REA fl-2021 kienet ta’ 6 %. Skont il-JUs, dan kien prinċipalment
dovut għall-kundizzjonijiet ta’ impjieg aktar kompetittivi u l-opportunitajiet ta’ karriera
disponibbli fil-Kummissjoni u fl-aġenziji eżekuttivi. Pereżempju, minħabba t-tul ta’ ħajja
limitata tagħhom, il-JUs jistgħu joffru biss kuntratt ta’ impjieg indefinit lill-persunal wara seba’
snin, meta mqabbel ma’ tliet snin għal korpi oħra tal-UE (bħal aġenziji). Barra minn hekk, ilpersunal temporanju u kuntrattwali impjegat mal-JUs jista’ japplika wkoll għal pożizzjonijiet
vakanti li jiġu ppubblikati minn korpi oħra tal-UE, fi ħdan il-qafas tal-mobbiltà interaġenzjali.

2.31. Matul il-perjodu, ir-rata annwali medja tal-persunal interim għall-JUs kollha

minbarra l-F4E baqgħet għolja għal madwar 11 % tal-persunal statutorju. Din kienet
partikolarment għolja fis-CA, is-CBE u l-EU-Rail (13 %, 19 % u 18 % rispettivament). Bi tqabbil
ma’ dan, fl-2021, l-aġenti interim tal-REA kienu jirrappreżentaw biss 1 % tal-persunal
statutorju. Il-livell għoli kostanti ta’ persunal interim fil-JUs kien, fil-biċċa l-kbira mill-każijiet,
ikkawżat minn rata għolja ta’ dawran u l-ħtieġa li jiġi sostitwit il-persunal statutorju fuq liv fittul minħabba mard jew matul il-proċessi ta’ reklutaġġ (CBE, EU-Rail). Dan jista’ jippreżenta
riskji sinifikanti għall-JUs, li jikkonċernaw iż-żamma ta’ kompetenzi ewlenin, obbligu ta’
rendikont mhux ċar, tilwim ġudizzjarju possibbli, u effiċjenza aktar baxxa tal-persunal, li
finalment jistgħu jaffettwaw b’mod negattiv il-prestazzjoni kumplessiva tal-JUs.

2.32. Fattur ewlieni tal-ammont ta’ xogħol addizzjonali għall-JUs huwa l-għadd

relattivament kbir ta’ benefiċjarji fil-konsorzji li qed jimplimentaw proġetti tal-JUs, li jirrikjedu
mill-JUs volum għoli ta’ kontrolli interni fuq it-talbiet għall-ispejjeż ippreżentati minn tali
konsorzji. Għaldaqstant, matul il-perjodu, proġett li kien għaddej ġie implimentat bħala medja
minn 21 benefiċjarju fil-JUs (is-CA u l-KDT kellhom 42 u 40 benefiċjarju rispettivament), meta
mqabbel ma’ medja ta’ 6 benefiċjarji biss li kienu qed jimplimentaw proġetti tar-REA li kienu
għaddejjin fl-2021.

L-EuroHPC kien għad ma kellhiex il-persunal ewlieni fi tmiem l2021

2.33. F’dak li jirrigwarda l-EuroHPC, fl-2020, aħna rrappurtajna li l-JU kellha sitwazzjoni

prekarja fir-rigward tal-persunal u, b’mod partikolari, il-ħtieġa li jiġi reklutat persunal
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amministrattiv ewlieni 30. Fi tmiem l-2021, madankollu, il-JU la kienet nediet il-proċedura ta’
reklutaġġ għall-pożizzjoni ta’ kap tal-amministrazzjoni u tal-finanzi u lanqas ma setgħet
tiffinalizza r-reklutaġġ ta’ seba’ membri tal-persunal amministrattiv ewlieni tal-ogħla prijorità
minħabba d-dewmien fl-approvazzjoni tar-regolament fundatur il-ġdid tal-JU f’Lulju. Barra
minn hekk, il-JU kellha biss żewġ uffiċjali tal-proġetti b’esperjenza li kienu qed iħejju u
jimmaniġġjaw kemm proġetti infrastrutturali kbar kif ukoll azzjonijiet ta’ riċerka taħt il-QFP
preċedenti u dak attwali. L-assenza ta’ persunal ewlieni tista’ taffettwa b’mod avvers ilkontinwità tal-operat u l-ilħuq tal-objettivi tal-JU, b’mod partikolari, minħabba n-natura
teknika ħafna tal-proġetti tagħha, u r-rekwiżit għal persunal bi kwalifiki għolja u b’għarfien
speċifiku ħafna.

Azzjoni 5
Jeħtieġ li l-EuroHPC timla l-pożizzjonijiet tal-persunal ewlieni meħtieġ biex jiżgura kemm ilġestjoni finanzjarja u l-ġestjoni tal-kontroll intern tagħha, kif ukoll il-kontinwità tal-operat
u l-ilħuq tal-objettivi operazzjonali prinċipali tagħha.

Il-JUs setgħu ġew inklużi aħjar fil-proċess tal-ippjanar tar-riżorsi
umani għall-QFP 2021-2027

2.34. Il-JUs huma awtonomi u responsabbli mir-reklutaġġi tagħhom stess, inklużi l-ħtiġijiet

u l-kompetenzi tal-persunal. Id-diretturi eżekuttivi tagħhom huma meħtieġa jistabbilixxu
uffiċċju tal-programm taħt ir-responsabbiltà tagħhom mill-eżekuzzjoni tal-kompiti kollha ta’
appoġġ li jirriżultaw mir-regolamenti tal-JUs. Jenħtieġ li dan ikun magħmul mill-persunal tal-JU
u jenħtieġ li, b’mod partikolari, jipprovdi appoġġ għal sistema kontabilistika xierqa,
jimmaniġġja l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ ħidma tal-JU, u jipprovdi informazzjoni u
appoġġ f’waqthom lill-membri u lill-gruppi konsultattivi tal-JU 31.

2.35. Il-JUs irrappurtaw li l-ippjanar tar-riżorsi għall-JUs, għall-QFP 2021-2027, twettaq

esklussivament mill-Kummissjoni, speċifikament mid-Direttorat Ġenerali (DĠ) prinċipali
rilevanti tal-JU u mid-DĠ BUDG. Ir-riżultati ta’ dan l-eżerċizzju ddeterminaw ir-riżorsi umani
għal kull JU, stabbiliti fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji legali (LFS), inklużi fil-proposta talKummissjoni għar-Regolament tal-Kunsill rilevanti 32. F’dan il-kuntest, huwa importanti wkoll li
jiġi osservat li l-Kummissjoni trid topera bis-suppożizzjonijiet stabbli rigward il-persunal għallkorpi tal-UE. Barra minn hekk, il-Kunsill kien skrutinizza l-livell ta’ aġenti temporanji u

30

Ir-Rapport Annwali 2020 tal-QEA dwar l-Impriżi Konġunti tal-UE, il-paragrafu 3.9.17.

31

L-Artikolu 19 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085, l-Artikolu 9 tar-Regolament talKunsill (UE) 2021/1173.

32

COM(2021) 87 final tat-23.2.2021 u COM(2020) 569 final tat-18.9.2020.

37

kuntrattwali tal-JUs ippjanati fil-proposti rispettivi tal-Kummissjoni, qabel ma adotta rregolamenti fundaturi l-ġodda għall-JUs taħt il-QFP 2021-2027.

2.36. Dawn l-LFS iservu bħala punt ta’ referenza għad-diskussjoni dwar l-għadd ta’

persunal fit-tabella annwali tal-persunal għall-perjodu ta’ programmazzjoni kollu. Huma
jistabbilixxu l-għadd massimu annwali ta’ persunal (l-għadd ta’ impjegati FTE) għal kull
kategorija tal-persunal (aġenti temporanji, aġenti kuntrattwali, esperti nazzjonali sekondati) kif
ukoll il-gruppi ta’ funzjoni u l-gradi rispettivi. Il-biċċa l-kbira mill-JUs irrappurtaw li wara lproċess intern tal-ippjanar baġitarju u tar-riżorsi, il-maniġment tagħhom ma kienx ġie inkluż filproċess tan-negozjati bejn id-DĠ prinċipali u d-DĠ BUDG. Huma rrappurtaw ukoll li la kienu
infurmati b’mod suffiċjenti dwar il-mudell ta’ produttività tal-Kummissjoni, użat biex jiġu
ddeterminati r-riżorsi umani għall-implimentazzjoni tal-programmi tagħhom taħt il-QFP il-ġdid,
u lanqas dwar il-bażi għall-iffissar ta’ limitu massimu tal-għadd ta’ persunal, minkejja żieda filbaġit li għandu jiġi implimentat. Billi l-JUs huma awtonomi u responsabbli millimplimentazzjoni tal-programmi ta’ ħidma tagħhom, aħna nqisu li dawn setgħu jiġu inklużi
aħjar fil-proċess tal-ippjanar tar-riżorsi umani għall-QFP 2021-2027.

Il-JUs ma għandhomx għodod u gwida komuni dwar l-istimi tarriżorsi umani

2.37. Jenħtieġ li d-direttur eżekuttiv tal-impriża konġunta jiżgura l-ġestjoni sostenibbli u

effiċjenti tal-entità u l-implimentazzjoni effiċjenti tal-programm ta’ ħidma tagħha; u jenħtieġ li
jħejji u jippreżenta l-abbozz tal-baġit annwali u t-tabella tal-persunal lill-bord ta’ tmexxija biex
jiġu adottati 33.

2.38. Attwalment, il-JUs ma għandhomx għodda biex jirreġistraw il-ħin għal kull attività.

Għalhekk, l-għadd ta’ persunal li għandu jiġi allokat għal attività kull sena huwa bbażat fuq
stimi minflok fuq il-ħin reali mqatta’ għal kull attività, matul is-sena. In-nuqqas ta’ għodda għarreġistrazzjoni tal-ħin iqajjem ir-riskju li l-istimi tal-ħtiġijiet tar-riżorsi umani ma jkunux
suffiċjentement affidabbli, u dan iwassal għal allokazzjoni ineffiċjenti tar-riżorsi fost lattivitajiet fi ħdan l-organizzazzjoni.

Azzjoni 6
Jenħtieġ li l-JUs jimplimentaw sistema ta’ reġistrazzjoni tal-ħin, biex jiksbu data oġġettiva
dwar il-konsum tar-riżorsi umani għal kull attività.

33

L-Artikolu 19 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085, l-Artikolu 9 tar-Regolament talKunsill (UE) 2021/1173.
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2.39. Il-biċċa l-kbira mill-JUs wettqu valutazzjoni tal-ħtiġijiet tar-riżorsi għall-QFP il-ġdid

(spiss bl-għajnuna ta’ espert estern) u kkondividewha mad-DĠ prinċipali tagħhom. Madankollu,
il-valutazzjonijiet ma kellhomx metodoloġija formalizzata u komuni biex jiġu stmati l-ħtiġijiet
tal-persunal (inklużi l-kompetenzi essenzjali) għal kull unità. Tali metodoloġija tkun tappoġġa
lill-JUs fl-iżvilupp ta’ indikaturi oġġettivi u mfassla tajjeb tal-ammont ta’ xogħol (fatturi
ewlenin), biex tinkiseb allokazzjoni ottimali tar-riżorsi fi ħdan l-organizzazzjoni. Fin-nuqqas ta’
tali metodoloġija, il-JUs se jkomplu japplikaw proċessi differenti li jirriskjaw li jiġu pperċepiti
bħala inkompleti u/jew preġudikati.

Azzjoni 7
Jenħtieġ li l-JUs jiżviluppaw mudell jew gwida formalizzati dwar kif għandhom jiġu stmati lħtiġijiet tal-persunal (inklużi l-kompetenzi essenzjali) għal kull attività u unità, bl-objettiv li
jiġi ottimizzat l-użu tar-riżorsi tal-persunal.

Nuqqasijiet fil-mudell ta’ ppjanar tar-riżorsi umani użat għallJUs fir-rigward tal-QFP 2021-2027
Il-Kummissjoni ppjanat ir-riżorsi tal-JUs mingħajr informazzjoni minn
qabel dwar il-kompiti addizzjonali tagħhom

2.40. Kif jidher fil-Figura 2.3, il-JUs li joperaw taħt il-programm Orizzont 2020 kienu

mistennija jiksbu produttività medja ta’ EUR 28 miljun ta’ baġit għall-impenji, li għandu jiġi
mmaniġġjat minn ekwivalenti għall-full time (FTE) wieħed. Dan l-objettiv tal-produttività għal
kull JU ġie kkalkulat bid-diviżjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE għall-JU, kif stabbilita firregolamenti fundaturi rispettivi tagħhom (fi prezzijiet attwali tal-impenji), bl-għadd ta’
persunal tal-JU fl-2020, espress f’FTE. Biex il-JUs jiġu stabbiliti taħt il-QFP 2021-2027, l-objettiv
tal-Kummissjoni kien li jinżamm, għall-inqas, livell ta’ produttività medju simili għal dak talprogramm Orizzont 2020 preċedenti, sa tmiem il-QFP 2021-2027.
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Figura 2.3 – Objettivi tar-riżorsi umani u tal-produttività għall-JUs taħt
Orizzont 2020
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni.

2.41. L-ippjanar mill-Kummissjoni tar-riżorsi umani għall-JUs il-ġodda li għandhom jiġu

stabbiliti taħt il-programm Orizzont Ewropa, kien ibbażat fuq mudell simili ta’ produttività, fejn
l-objettiv tal-produttività għal kull JU ġie kkalkulat bid-diviżjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja
tal-UE għall-JU (kif stabbilita fl-Att Bażiku Uniku, fi prezzijiet kostanti tal-2020) bl-għadd finali
ta’ persunal tal-JU f’FTE (ara l-Figura 2.4). Il-Kummissjoni ddefiniet minn qabel produttività
medja għall-JUs kollha bi predeċessur 34 ta’ EUR 26 miljun li għandhom jiġu mmaniġġjati minn
FTE wieħed. Jenħtieġ li dan l-objettiv jiżdied għal EUR 28 miljun billi jitnaqqas il-livell talpersunal b’10 FTEs oħra fi tmiem l-2023. Madankollu, jenħtieġ li l-livell reali tat-tnaqqis jiġi
ddeterminat wara li tkun saret valutazzjoni tal-effettività tal-operazzjonijiet tal-JUs. Biex
jintlaħaq dan l-objettiv u biex jiġi mmaniġġjat il-baġit miżjud tal-UE taħt il-QFP il-ġdid, ilKummissjoni stabbiliet il-limitu għall-għadd ta’ persunal statutorju mitlub mill-JUs fil-livell talpersunal tal-2020. B’riżultat ta’ dan, il-produttività aktar baxxa ta’ xi JUs (Sesar, EU-Rail, u IHI)
ġiet ikkumpensata mil-livelli ogħla ta’ produttività ta’ JUs oħra (KDT, SNS, u CA). Barra minn
hekk, fil-każ tal-KDT u tal-EuroHPC, il-mudell ta’ produttività inkluda biss il-kontribuzzjonijiet
finanzjarji tal-UE, filwaqt li d-dħul li għandu jiġi mmaniġġjat minn dawn il-JUs jinkludi kemm ilkontribuzzjonijiet tal-UE kif ukoll dawk nazzjonali mill-Istati Parteċipanti.

34

Inkluża l-JU Saħħa Globali.
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Figura 2.4 – Stimi tar-riżorsi umani u objettivi tal-produttività għall-JUs
skont l-Att Bażiku Uniku
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni.

2.42. Madankollu, aħna osservajna li d-dikjarazzjonijiet finanzjarji legali (li fihom it-tabelli

tal-persunal) ġew maqbula mill-Kummissjoni qabel l-adozzjoni tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka
u ta’ Innovazzjoni tal-Kummissjoni u l-Att Bażiku Uniku, li fdaw kompiti amministrattivi u
operazzjonali addizzjonali lill-JUs. Dawn il-kompiti jinkludu l-ġestjoni ta’ kumitati ġodda, ir-rwol
estiż tal-korpi konsultattivi, il-proċess il-ġdid għall-ġestjoni ta’ kontribuzzjonijiet in natura għal
attivitajiet addizzjonali, żieda fir-rekwiżiti ta’ rappurtar, u attivitajiet operazzjonali ġodda.
Għalhekk, fiż-żmien tal-proċess tal-ippjanar, id-diffikultà prinċipali fil-valutazzjoni tal-ħtiġijiet
tal-persunal kienet l-inċertezza rigward l-objettivi ta’ riċerka ta’ livell għoli u l-kompiti
amministrattivi u operazzjonali addizzjonali tal-JUs tal-futur.

2.43. Billi l-ippjanar tar-riżorsi umani tal-JUs ma kienx ibbażat fuq l-informazzjoni

neċessarja meħtieġa biex jiġi vvalutat il-livell tal-ammont ta’ xogħol tagħhom, hemm riskju li rriżorsi umani ppjanati jistgħu ma jkunux suffiċjenti biex il-JUs iwettqu l-kompiti kollha assenjati
lilhom.

L-EuroHPC tħalliet barra mill-mudell ta’ produttività

2.44. Meta ppjanat ir-riżorsi umani għall-JUs il-ġodda taħt il-QFP 2021-2027, il-

Kummissjoni ma inkludietx l-EuroHPC fil-mudell ta’ produttività (li għaliha, minħabba lprijoritajiet politiċi, il-proposta tal-Kummissjoni għar-regolament fundatur kienet ġiet adottata
qabel).
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2.45. Bil-ħsieb li terġa’ tikseb pożizzjoni minn ta’ quddiem fit-teknoloġiji innovattivi tal-

computing ta’ prestazzjoni għolja u tal-computing kwantistiku, l-EuroHPC tkabbret b’mod
sinifikanti taħt il-QFP 2021-2027. Skont ir-regolament fundatur il-ġdid li ġie adottat
f’Lulju 2021, il-JU se jkollha timplimenta aktar minn EUR 7 biljun ta’ fondi. Għal dan il-fini,
jeħtieġ li tirrekluta 39 membru tal-persunal addizzjonali biex tilħaq l-għadd ippjanat ta’
54 membru tal-persunal statutorju sa tmiem l-2023 35. Minħabba d-dewmien fl-adozzjoni tarregolament fundatur il-ġdid, il-JU nediet biss il-proċessi ta’ reklutaġġ meħtieġa għal seba’
pożizzjonijiet tal-ogħla prijorità tard fl-2021, u ma setgħetx iżżid il-persunal tagħha matul l2021. Billi l-JU kellha biss 15-il membru tal-persunal (4 membri tal-persunal temporanju u 11il membru tal-persunal kuntrattwali) fi tmiem l-2021, hija tista’ tiffaċċja sfidi b’rabta mar-riżorsi
umani fil-ġestjoni ta’ dawn ir-reklutaġġi l-ġodda, minbarra l-proċessi amministrattivi u
operazzjonali l-ġodda li għad iridu jiġu stabbiliti.

2.46. Kif jidher fil-Figura 2.5, din il-JU importanti għandha livelli għoljin ħafna ta’

produttività ta’ EUR 47 miljun għal kull FTE), li żiedu l-produttività medja tal-JUs minn
EUR 26 miljun għal medja ta’ EUR 31 miljun, għal kull FTE. Konsegwentement, il-livell medju
reali ta’ produttività tal-JUs kollha li joperaw taħt il-QFP 2021-2027 huwa simili għal-livell
medju ta’ produttività tal-aġenziji eżekuttivi, jiġifieri EUR 33 miljun, u mhux inqas, kif ġie
vvalutat fiż-żmien tal-ippjanar.

2.47. Għalkemm il-JUs kollha jimplimentaw attivitajiet komparattivament kumplessi, l-

objettivi tal-produttività tagħhom, madankollu, ivarjaw minn EUR 13-il miljun għal
EUR 51 miljun (ara l-Figura 2.5), fejn kienu l-aktar baxxi għas-SESAR u l-EU-Rail iżda kienu logħla għall-KDT, l-EuroHPC u l-SNS.

35

COM(2020) 569 final tat-18.9.2020.
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Figura 2.5 – Stimi tar-riżorsi umani u objettivi tal-produttività għall-JUs
taħt il-QFP 2021-2027
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni.

Id-daqs u l-fatturi ewlenin speċifiċi tal-ammont ta’ xogħol ma tqisux
b’mod suffiċjenti fl-ippjanar tar-riżorsi

2.48. Għall-kuntrarju ta’ korpi oħra tal-UE bħal aġenziji eżekuttivi, waħda mill-missjonijiet

prinċipali tal-JUs hija li tiżgura l-impenn tal-membri privati fl-attivitajiet ta’ riċerka u
innovazzjoni tagħhom. Jenħtieġ li dan l-impenn jgħin biex jinħolqu sħubijiet fl-UE kollha massħab fl-industrija u fir-riċerka li jaċċelleraw it-traduzzjoni tal-għarfien xjentifiku
f’innovazzjonijiet rivoluzzjonarji kummerċjabbli, irawmu l-iżvilupp ta’ innovazzjonijiet fi ħdan
viżjoni strateġika li hija kondiviża mill-membri, jirrispondu għall-isfidi soċjali fl-Ewropa li
attwalment mhumiex qed jiġu indirizzati b’mod suffiċjenti mill-industrija, u jiżviluppaw sinerġiji
ma’ sħubijiet u programmi nazzjonali oħra.

2.49. Fil-prinċipju, il-JUs huma pjuttost organizzazzjonijiet żgħar li għandhom inqas

possibbiltajiet mill-aġenziji eżekuttivi biex iżidu l-produttività tagħhom permezz ta’ ekonomiji
ta’ skala. Min-naħa l-oħra, biex iwettqu l-missjoni tagħhom, il-JUs iridu jlaħħqu ma’ fatturi
ewlenin importanti tal-ammont ta’ xogħol fil-livell tal-ippjanar u tal-implimentazzjoni, li jmorru
lil hinn mill-ġestjoni tal-għotjiet u li ma jeżistux għall-aġenziji eżekuttivi. B’mod partikolari, aħna
osservajna li l-fatturi ewlenin speċifiċi li ġejjin tal-ammont ta’ xogħol tal-JU fil-livelli tal-ippjanar
u tal-implimentazzjoni, ma tqisux fil-mudell tal-prestazzjoni tal-Kummissjoni.
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2.50. Fil-fażi tal-ippjanar, parti sinifikanti tax-xogħol ta’ uffiċjal tal-proġett tal-JU hija li

jikkoordina u jikkomunika l-prijoritajiet xjentifiċi għall-programmi ta’ ħidma u l-kontenut tassejħiet għall-proposti. Konsegwentement, l-uffiċjali tal-proġett iridu jimmaniġġjaw u
jipparteċipaw regolarment fil-laqgħat tal-korpi differenti ta’ governanza tal-JU (il-bord ta’
tmexxija, il-korp konsultattiv xjentifiku, il-grupp rappreżentattiv tal-Istati, u l-gruppi ta’ partijiet
ikkonċernati attivi fil-qasam tal-JU), u jorganizzaw gruppi ta’ ħidma u avvenimenti biex jinvolvu
lis-sħab fl-industrija u fir-riċerka, lill-Istati Parteċipanti u lill-partijiet ikkonċernati.

2.51. L-implimentazzjoni tal-proġetti tal-JU hija aktar kumplessa minn proġetti regolari ta’

Orizzont Ewropa minħabba l-fokus tal-programmi tagħhom fuq proġetti integrati, li jgħaqqdu
flimkien l-atturi madwar iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ riċerka u innovazzjoni tas-settur. Għall-kuntrarju
tal-aġenziji eżekuttivi, il-JUs iridu jiksbu effett ta’ ingranaġġ mill-membri privati tagħhom. Dan
l-effett ta’ ingranaġġ huwa bbażat fuq il-livell minimu tal-ispejjeż (fil-forma ta’
kontribuzzjonijiet finanzjarji u in natura) li l-membri privati huma impenjati li jġarrbu flimplimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni tal-JU. F’dan il-kuntest, il-JUs iridu
jimmaniġġjaw u jivvalidaw it-tip il-ġdid ta’ kontribuzzjonijiet in natura għal attivitajiet
addizzjonali (IKAA) li jiġu rrappurtati kull sena mill-membri privati. Għall-kuntrarju talprogramm Orizzont 2020, dan it-tip ġdid ta’ IKAA se jkopri wkoll l-ispejjeż mhux eliġibbli
mġarrba għall-proġetti tal-JU u jista’ jiġi ddikjarat biss għal proġetti li huma inklużi fl-aġenda ta’
ħidma annwali tal-JU. Madankollu, il-mudell ta’ produttività jiffoka biss fuq il-ġestjoni talfinanzjament mill-UE. Għalhekk aħna nqisu li bħala minimu, l-IKAA li għandhom jinkisbu millJUs, kif ukoll il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Istati Parteċipanti (EuroHPC u KDT) kellhom
jitqiesu wkoll fil-kalkolu tal-objettiv tal-produttività tal-JU.

2.52. Il-JUs għad iridu jimplimentaw parti importanti mill-attivitajiet tagħhom taħt

Orizzont 2020 matul il-perjodu ta’ programmazzjoni tal-QFP il-ġdid (ara l-paragrafi 2.15
sa 2.17). Għal xi JUs, il-proġetti tagħhom taħt Orizzont 2020 se jkomplu sal-2027, filwaqt li flistess ħin iridu jimplimentaw baġit ogħla għall-programm Orizzont Ewropa. Barra minn hekk,
id-DĠ prinċipali jista’ jassenja direttament lill-JUs l-implimentazzjoni ta’ kompiti addizzjonali
tal-proġetti (eż. taħt l-FNE jew il-programm Ewropa Diġitali).

Fl-ippjanar ġew injorati l-ħtiġijiet tar-riżorsi għas-sistema ċentralizzata lġdida għall-ġestjoni tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati
Parteċipanti

2.53. Abbażi tar-Regolament Qafas ta’ Orizzont Ewropa u tar-regolamenti fundaturi

rispettivi tagħhom għall-QFP 2021-2027, il-KDT u l-EuroHPC huma obbligati jintroduċu,
permezz ta’ approċċ ikkoordinat, proċess ġdid ta’ ġestjoni ċentralizzata, is-sistema tal-Ġestjoni
Ċentrali tal-Kontribuzzjonijiet Finanzjarji (CMFC), għall-ġestjoni tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji
tal-Istati Parteċipanti tagħha. Taħt din is-sistema, kull Stat Parteċipanti jista’ jagħżel li jħallas
lill-JU l-kontribuzzjonijiet finanzjarji rispettivi tiegħu fil-livell tal-proġett għall-benefiċjarji
stabbiliti fl-Istat tiegħu. Matul dan il-proċess, kull Stat Parteċipanti għandu jkollu wkoll id-dritt
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tal-veto fuq il-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw l-użu tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji
nazzjonali tiegħu stess imħallsa lill-JU għall-applikanti stabbiliti fl-Istat tiegħu. Dan ikun
jippermetti li Stat Parteċipanti jiddeċiedi, fuq il-bażi tal-prijoritajiet strateġiċi nazzjonali, jekk
jappoġġax jew le benefiċjarju nazzjonali ta’ proġett ta’ riċerka u innovazzjoni magħżul u
approvat. Min-naħa l-oħra, dawn il-JUs se jkollhom jesegwixxu l-pagamenti ta’ kofinanzjament
għall-Istati Parteċipanti kollha, li għandhom strutturi amministrattivi differenti. Se jkollhom
ukoll jimmaniġġjaw u jimmonitorjaw żewġ proċessi alternattivi bi ftehimiet amministrattivi ta’
appoġġ.

2.54. Aħna nosservaw li l-ħtiġijiet ta’ riżorsi addizzjonali għall-implimentazzjoni tas-

sistema ppjanata tas-CMFC la ġew ivvalutati mill-Kummissjoni u lanqas ma ġew inklużi fl-istimi
inizjali tar-riżorsi tal-persunal għall-implimentazzjoni tal-aġenda l-ġdida ta’ riċerka u
innovazzjoni tal-JUs. Dan in-nuqqas ta’ ppjanar, ikkombinat ma’ nuqqas ta’ għodod tal-IT u ta’
appoġġ mill-Kummissjoni, jista’ jaffettwa b’mod negattiv l-implimentazzjoni tal-programmi talJUs u l-kisba tal-kontribuzzjonijiet mill-membri l-oħra. Jekk is-CMFC ikollha ssir manwalment,
din tkun tirrikjedi riżorsi umani sinifikanti.

Id-dipendenza tal-F4E fuq il-persunal estern żdiedet matul laħħar snin

2.55. Fi snin reċenti, l-F4E saret aktar dipendenti fuq il-persunal estern. Fl-2019, il-

persunal estern kien jirrappreżenta 62 % tal-persunal statutorju. Madankollu, skont il-pjan
strateġiku attwali dwar ir-riżorsi tal-JU għall-perjodu 2021-2027, il-persunal estern huwa
previst li jiżdied fl-2022 għal 93 % tal-persunal statutorju massimu approvat mill-Kummissjoni,
u mbagħad jonqos gradwalment għal 70 % sal-2027 (ara l-Figura 2.6).
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Figura 2.6 – Żvilupp tal-użu ta’ persunal estern fil-perjodu 2021-2027
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-F4E.

2.56. Abbażi tal-pjan strateġiku tagħha dwar ir-riżorsi għall-perjodu 2021-2027, fil-kuntest

tan-negozjati għall-baġit tal-2023, l-F4E talbet żieda ta’ 34 membru tal-persunal statutorju.
Filwaqt li l-Kummissjoni rrikonoxxiet li l-għadd ta’ persunal statutorju attwali mhumiex
suffiċjenti minħabba l-kumplessità għolja tal-proġett ITER, hija tat 10 pożizzjonijiet addizzjonali
ta’ persunal statutorju u dewmien fit-tneħħija gradwali tal-persunal statutorju lejn tmiem ilproġett, bil-kundizzjoni li l-persunal addizzjonali jintuża għal kwistjonijiet kritiċi u li tiġi riveduta
l-istruttura organizzazzjonali tal-JU. Il-Figura 2.7 turi li skont il-QFP 2021-2027, id-diskrepanza
bejn il-persunal statutorju li l-Kummissjoni tat lill-F4E u l-ħtieġa ta’ persunal statutorju stmata
fil-pjan strateġiku dwar ir-riżorsi tal-JU se tilħaq il-quċċata tagħha fl-2023 u mbagħad tonqos
gradwalment sal-2027.
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Figura 2.7 – Diskrepanza fil-persunal statutorju tal-F4E stmata taħt ilQFP 2021-2027
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-F4E.

2.57. Barra minn hekk, jista’ jkun li l-pandemija tal-COVID-19 affettwat is-sitwazzjoni tar-

riżorsi umani tal-F4E, b’mod partikolari billi żiedet l-ispejjeż għall-persunal estern u naqqset ilprogress tal-proġett. Il-linja bażi l-ġdida, li l-ITER-IO se tistabbilixxi għall-proġett ITER fl-ewwel
kwart tal-2023, se tieħu kont ta’ dan u tipproponi skedar mill-ġdid. Din il-linja bażi ġdida u rrekwiżiti tagħha jistgħu jaffettwaw il-ħtiġijiet u t-talbiet futuri tar-riżorsi umani tal-F4E taħt ilQFP 2021-2027.

2.58. Id-dipendenza għolja tal-JU fuq il-persunal estern toħloq sfidi u riskji għall-ambjent

tax-xogħol. Fir-rapport tagħna tal-2019, aħna ddeskrivejna fil-qosor ir-riskji marbuta ma’ livelli
tant għoljin ta’ persunal estern, bħar-riskju ta’ żamma ta’ kompetenzi ewlenin ta’ livell għoli u
speċjalizzati u r-riskju ta’ ġestjoni ineffiċjenti tar-riżorsi umani, minħabba responsabbiltajiet
mhux ċari bejn il-persunal tal-JU u r-riżorsi esterni 36.

36

Ir-Rapport Annwali 2019 tal-QEA dwar l-Impriżi Konġunti tal-UE, il-paragrafu 3.9.19.
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Azzjoni 8
Jenħtieġ li l-ġestjoni tal-F4E ssaħħaħ il-miżuri li diġà ttieħdu biex jittaffew ir-riskji relatati
mal-użu ta’ persunal estern, b’mod partikolari, ir-riskju ta’ ġestjoni ineffiċjenti minħabba
responsabbiltajiet mhux ċari bejn il-persunal statutorju u dak estern.
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Dokumenti oħra relatati mal-JUs
maħruġa mill-QEA
2.59. Minbarra r-rapport annwali tal-awditjar relatat mal-kontijiet annwali tal-JUs, matul l-

2021 aħna ħriġna wkoll rapporti speċjali tal-awditjar u rapporti analitiċi, li kienu jirreferu għallJUs (ara l-Figura 2.8).
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Figura 2.8 – Dokumenti oħra relatati mal-JUs u/jew mar-riċerka, maħruġa reċentement mill-QEA
Ir-Rapport Speċjali 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 Analitiku 01/2021 tal-QEA:
Il-kontribut inizjali li l-UE tat għar-rispons fil-livell tas-saħħa
pubblika għall-COVID-19

Ir-Rapport Speċjali 05/2022 tal-QEA:
Ċibersigurtà tal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE: Il-livell
ta’ tħejjija b’mod ġenerali mhuwiex proporzjonat mat-theddid

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

L-inċidenti ċibernetiċi sinifikanti fil-korpi tal-UE żdiedu b’aktar
minn 10 darbiet bejn l-2018 u l-2021 hekk kif ix-xogħol millbogħod żied b’mod konsiderevoli l-għadd ta’ punti ta’ aċċess
potenzjali għall-attakkanti. Inċidenti sinifikanti huma ġeneralment
ikkawżati mill-użu ta’ metodi u teknoloġiji ġodda, u linvestigazzjoni tagħhom u l-irkupru minnhom jistgħu jieħdu
ġimgħat, jekk mhux xhur. Eżempju wieħed kien l-attakk
ċibernetiku fuq l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, fejn data
sensittiva ġiet żvelata u mmanipulata biex il-fiduċja fil-vaċċini tiġi
mminata.

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.
Sibna li l-istrateġija DEI tal-Kummissjoni kienet ibbażata fis-sod u
appoġġata mill-Istati Membri, iżda ma kellhiex informazzjoni
dwar l-eżiti intenzjonati, l-indikaturi tar-riżultati u l-miri. Dan
jagħmilha aktar diffiċli għall-Kummissjoni u għall-Istati Membri
biex jorjentaw aħjar l-attivitajiet tagħhom u jimmassimizzaw linfluwenza 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.

Sors: il-QEA.

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 it-theddid transfruntier għas-saħħa, l-azzjonijiet
addizzjonali li ttieħdu mill-UE biex jiġi appoġġat il-forniment ta’
tagħmir protettiv mediku, u l-appoġġ tal-UE għall-iżvilupp ta’
testijiet u vaċċini kontra l-COVID-19.
Il-Kummissjoni rawmet 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 talInizjattiva dwar il-Mediċini Innovattivi (IMI) nediet ukoll sejħa
relatata mat-trattament u l-ittestjar tal-coronavirus.
Aħna ġbidna l-attenzjoni għal xi sfidi li l-UE ffaċċjat fl-appoġġ li
tat lill-Istati Membri għar-rispons tagħhom għall-COVID-19,
bħall-istabbiliment ta’ qafas xieraq għat-theddid transfruntier
għas-saħħa, l-iffaċilitar tal-forniment ta’ provvisti xierqa u lappoġġ għall-iżvilupp ta’ vaċċini.

Il-konklużjoni prinċipali tal-awdituri kienet li l-livell ta’ tħejjija għaċċibersigurtà fil-korpi tal-UE jvarja u, b’mod ġenerali, mhuwiex
proporzjonat mat-theddid li dejjem qed jikber. Fil-fatt, l-approċċ li
huma jieħdu għaċ-ċibersigurtà mhuwiex konsistenti, u l-kontrolli
essenzjali u l-prattiki tajbin ewlenin fir-rigward taċ-ċibersigurtà
mhux dejjem ikunu fis-seħħ.
Għalkemm id-differenzi fil-livelli taċ-ċibersigurtà jistgħu
teoretikament jiġu ġġustifikati mill-profili differenti tar-riskju u millivelli differenti ta’ sensittività tad-data li jittrattaw, l-awdituri
jenfasizzaw li – peress li l-korpi tal-UE huma interkonnessi b’mod
qawwi – dgħufijiet fiċ-ċibersigurtà f’korp wieħed tal-UE jistgħu
jesponu lil diversi organizzazzjonijiet oħra għal theddid għaċċibersigurtà.
Fl-aħħar nett, attwalment ma hemm l-ebda qafas legali għassigurtà tal-informazzjoni u għaċ-ċibersigurtà fl-istituzzjonijiet, laġenziji u l-korpi tal-UE.

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.

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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Risposta tal-Impriżi Konġunti għallKapitolu 2
Azzjoni 1 L-Impriżi Konġunti ser jonoraw il-fatturi maħruġa mill-Uffiċċju tal-Kummissjoni għallAmministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali (PMO) u, għal dak li jikkonċerna lkwistjoni tal-leġiżlazzjoni osservata mill-QEA, l-Impriżi Konġunti jaqblu li jinvolvu ruħhom malKummissjoni għal allinjament aktar ċar tal-bażijiet legali rilevanti.
Azzjoni 2 Id-definizzjoni u t-tqassim tal-kostijiet amministrattivi wasslu għat-tħejjija tal-baġit ta’
kull Impriża Konġunta fid-Dikjarazzjonijiet Finanzjarji Legali annessi mal-Att Bażiku Uniku (SBA).
Għaldaqstant, il-“kostijiet amministrattivi”, rispettivament il-kontribuzzjonijiet finanzjarji talmembri tal-Impriżi Konġunti, issa mhumiex biss definiti iżda wkoll ikkwantifikati għal kull Impriża
Konġunta. Għaldaqstant, l-Impriżi Konġunti ser ikomplu jesploraw il-kontenut dettaljat tan“nefqa amministrattiva” għall-possibbiltajiet li tiġi armonizzata l-klassifikazzjoni tagħha.
Azzjoni 3 L-Impriża Konġunta tirrikonoxxi l-azzjoni proposta mill-QEA. Peress li l-Impriża
Konġunta għadha relattivament żagħżugħa, il-biċċa l-kbira tax-xogħol ta’ verifika u validazzjoni
ser iseħħ lejn it-tmiem tal-ħajja tal-proġetti. L-Impriża Konġunta ser tindirizza din il-kwistjoni filħin. Il-Mekkaniżmu Finanzjarju Ċentrali propost (introdott skont ir-Regolament EuroHPC il-ġdid),
huwa mistenni li jipprovdi l-proċeduri u l-għodod tal-ippjanar meħtieġa biex tissaħħaħ ilkoordinazzjoni tal-kontribuzzjonijiet annwali mal-Istati Parteċipanti.
Azzjoni 4 F’kooperazzjoni maċ-Ċentru Komuni ta’ Implimentazzjoni (CIC) tal-Kummissjoni, fl2022 l-Impriżi Konġunti kollha bdew jimplimentaw azzjonijiet għat-tnaqqis tar-rata ta’ żbalji
f’konformità mal-azzjoni proposta mill-QEA (eż. inkluż l-esplorazzjoni tal-opzjonijiet ta’ forom
simplifikati ta’ kostijiet rakkomandati wkoll minn DĠ BUDG bħal kostijiet unitarji, somom f’daqqa
u rati fissi).
Azzjoni 5 Ladarba t-Tabella tal-Persunal emednata tal-2021 tal-EuroHPC ġiet adottata mill-Bord
ta’ Tmexxija tiegħu fit-12 ta’ Novembru 2021, ir-reklutaġġ tal-persunal prinċipali beda
immedjatament fl-1 ta’ Diċembru 2021, f’konformità mal-azzjoni proposta mill-QEA.
Azzjoni 6 L-Impriżi Konġunti bħalissa qed jużaw il-modulu tar-reġistrazzjoni tal-ħin tas-sistema
ta’ ġestjoni tar-Riżorsi Umani pprovduta mill-Kummissjoni (SYSPER). L-opportunitajiet biex
jiżdied il-livell ta’ dettalji tar-reġistrazzjoni tal-ħin intraċċati f’SYSPER ser jiġu esplorati
f’kooperazzjoni mal-fornitur tas-servizz ta’ SYSPER.
Azzjoni 7 L-Impriżi Konġunti jaqblu li jimplimentaw l-azzjoni fid-dawl tal-proċess ta’ ppjanar
għall-QFP 2027-2034 bl-għan li jiġu inklużi aħjar fil-proċess tal-ippjanar tar-riżorsi umani tasservizzi tal-Kummissjoni. L-Impriżi Konġunti jinsabu lesti li jwettqu din l-azzjoni abbażi ta’
diskussjoni tripartitika miftuħa mad-DĠ BUDG u d-DĠs prinċipali tagħhom. Jenħtieġ li ddiskussjoni tinkludi wkoll il-possibbiltà ta’ ċerta flessibbiltà għall-Impriżi Konġunti biex jallinjaw
it-tabelli tal-persunal tagħhom mas-sitwazzjonijiet temporanji ta’ ammonti ta’ xogħol.
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2.41
SESAR 3, bħala Impriża Konġunta tripartitika, timplimenta — minbarra l-baġit tal-UE u lkontribuzzjonijiet tal-membri privati — kontribuzzjonijiet mill-EUROCONTROL ta’ madwar EUR
500 miljun għall-attivitajiet ta’ Orizzont Ewropa. Madankollu, peress li l-Kummissjoni ma qisitx
il-kontribuzzjonijiet tal-EUROCONTROL fil-mudell ta’ produttività tagħha, il-proporzjon ta’
produttività aktar baxx li jirriżulta għal SESAR 3 ma jistax jitqabbel direttament mal-proporzjon
tal-Impriżi Konġunti l-oħra.
EU-Rail ġiet fdata bl-attivitajiet il-ġodda tal-Pilastru tas-Sistema, biex tiżgura li r-Riċerka u lInnovazzjoni jintegraw perspettiva sistemika dwar l-evoluzzjoni u t-trasformazzjoni tas-sistema
ferrovjarja u jiksbu impatt. Dawn l-attivitajiet jeħtieġu riżorsi addizzjonali biex jintlaħqu ġestjoni
u superviżjoni aktar diretti. Għalkemm huwa stmat li dan ix-xogħol huwa relatat ma’ baġit ta’
aktar minn EUR 30 biljun fil-fażi tal-migrazzjoni u l-mobilizzazzjoni, ma ġiex inkluż fil-mudell ta’
produttività tal-Kummissjoni, li rriżulta fi proporzjon ta’ produttività aktar baxx għall-EU-Rail.
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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 il-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti

(IFAC), l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar (ISAs) u l-Kodiċijiet tal-Etika u l l-Organizzazzjoni
Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI) u l-Istandards Internazzjonali
tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (ISSAIs). Ir-responsabbiltajiet tagħna skont dawn listandards jingħataw f’aktar dettall fit-taqsima “Responsabbiltajiet tal-awditur” ta’ dan irrapport. 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-JUs, il-

maniġment ta’ kull waħda minn dawn il-JUs huwa responsabbli mit-tħejjija 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 ta’ bażi. Din irresponsabbiltà 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. Ilmaniġment huwa responsabbli wkoll milli jiżgura li l-attivitajiet, it-tranżazzjonijiet finanzjarji u
l-informazzjoni riflessi fir-rapporti finanzjarji jkunu jikkonformaw mal-qafas regolatorju talawtoritajiet li jirregolawhom.

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

tal-JU 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-JUs.
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Ir-responsabbiltajiet tal-awditur mill-awditjar tal-kontijiet u
mit-tranżazzjonijiet ta’ bażi

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

ħielsa minn kwalunkwe dikjarazzjoni skorretta materjali u li t-tranżazzjonijiet ta’ bażi jkunu
legali u regolari u li, fuq il-bażi tal-awditu tagħna, nipprovdu lill-Parlament Ewropew u lillKunsill dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u dwar il-legalità u rregolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. 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 meħuda flimkien, jistgħu jkunu mistennija, b’mod
raġonevoli, li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet ekonomiċi li l-utenti jieħdu fuq il-bażi ta’ dawn ilkontijiet.

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-JUs għall-ġbir ta’ introjtu ieħor, jekk ikun il-każ.

3.1.7. Għall-infiq, aħna neżaminaw it-tranżazzjonijiet ta’ pagament ladarba 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. Aħna
neżaminaw il-pagamenti bil-quddiem meta r-riċevitur tal-fondi jipprovdi ġustifikazzjoni għallużu xieraq tagħhom, u meta JU taċċetta l-ġustifikazzjoni billi tapprova l-pagament bil-quddiem,
fl-istess sena jew aktar tard.

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

xettiċiżmu professjonali tul l-awditu. Aħna nieħdu wkoll il-passi li ġejjin:
—

Nidentifikaw u nivvalutaw ir-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta materjali tal-kontijiet u ta’
nuqqas ta’ konformità materjali tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi mar-rekwiżiti tal-qafas legali
tal-Unjoni Ewropea, kemm jekk dawn ikunu dovuti għal frodi kif ukoll jekk ikunu
minħabba żball; infasslu u nwettqu proċeduri tal-awditjar li jirrispondu għal dawk ir-riskji.
Aħna niksbu evidenza għall-awditjar li tkun suffiċjenti u xierqa biex nipprovdu bażi għallopinjonijiet tagħna. Ir-riskju 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 lkontrolli 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
ta’ dawk il-kontrolli interni.
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—

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

—

Nilħqu konklużjonijiet dwar l-adegwatezza tal-użu mill-maniġment tal-bażi kontabilistika
ta’ negozju avvjat u, abbażi tal-evidenza għall-awditjar miksuba, dwar 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, firrapport tal-awditur 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 rigward l-informazzjoni finanzjarja
tal-JUs 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 tal-JUs
kif stipulat fl-Artikolu 70(6) tar-Regolament Finanzjarju tal-UE 37.

3.1.9. Għall-infiq fuq ir-riċerka tal-JUs taħt il-programm Orizzont 2020, is-Servizz tal-

Awditjar Komuni tad-DĠ RTD tal-Kummissjoni huwa responsabbli mill-awditi ex post. Firrigward tar-riżultati tal-awditjar ex post tad-DĠ RTD tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni qieset filproposta tagħha għal regolament Orizzont 2020 38 li riskju ta’ żball, fuq bażi annwali, fi ħdan
medda ta’ bejn 2 % u 5 % huwa objettiv realistiku, filwaqt li jieħu inkunsiderazzjoni l-ispejjeż
tal-kontrolli u l-kumplessità tar-regoli għar-rimborż tal-ispejjeż tal-proġett ta’ riċerka. L-għan
aħħari tal-Kummissjoni għal-livell residwu ta’ żball huwa li jinkiseb, fl-għeluq tal-programm
Orizzont 2020, livell qrib kemm jista’ jkun ta’ 2 %.

3.1.10. Aħna nikkomunikaw mal-maniġment dwar kwistjonijiet, bħall-ambitu u t-twaqqit

ippjanati tal-awditu u sejbiet sinifikanti tal-awditjar, inkluża kwalunkwe dgħufija sinifikanti filkontrolli interni li aħna nidentifikaw matul l-awditu tagħna.

37

Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

38

COM(2011) 809 final.
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3.1.11. Mill-kwistjonijiet li dwarhom inkunu kkomunikajna mal-JUs, aħna niddeterminaw

dawk li kienu tal-akbar sinifikat fl-awditjar tal-kontijiet tal-perjodu attwali, u li għalhekk huma lkwistjonijiet ewlenin tal-awditjar. Aħna niddeskrivu dawn il-kwistjonijiet fir-rapport tal-awditur
tagħna, dment li l-liġi jew ir-regolament ma jkunux jipprekludu d-divulgazzjoni pubblika dwar ilkwistjoni 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’ tali komunikazzjoni għallinteress pubbliku.
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Impriżi Konġunti li jimplimentaw ilProgrammi Qafas tal-UE
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L-Impriża Konġunta għar-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR)

3.2. L-Impriża Konġunta għar-Riċerka
dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru
Uniku Ewropew (SESAR 3)
Introduzzjoni

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

Ewropew (SESAR),, li tinsab fi Brussell, twaqqfet fi Frar 2007 taħt is-Seba’ Programm Qafas
għar-Riċerka (FP7) għal perjodu ta’ tmien snin 39 (SESAR 1). F’Ġunju 2014, il-Kunsill emenda rregolament fundatur u estenda t-tul ta’ ħajja tal-JU taħt il-programm Orizzont 2020 għal
perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2024 40 (SESAR). F’Novembru 2021, il-Kunsill adotta l-Att Bażiku
Uniku, li jistabbilixxi s-SESAR 3 biex tissostitwixxi s-SESAR, taħt il-programm Orizzont Ewropa
għall-perjodu li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2031 41.

3.2.2. Is-SESAR 3 hija sħubija pubblika-privata għall-iżvilupp ta’ ġestjoni modernizzata tat-

traffiku tal-ajru fl-Ewropa. Il-membri fundaturi tagħha huma l-UE, irrappreżentata millKummissjoni, l-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sikurezza tan-Navigazzjoni bl-Ajru (Eurocontrol),
u aktar minn 50 organizzazzjoni li jkopru l-katina tal-valur tal-avjazzjoni kollha, mill-ajruporti, lutenti tal-ispazju tal-ajru tal-kategoriji kollha, il-fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, loperaturi tad-droni u s-servizzi.

39

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)

40

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.

41

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 2021/2085 tad-19 ta’ Novembru 2021 li jistabbilixxi lImpriżi Konġunti taħt Orizzont Ewropa.
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3.2.3. It-Tabella 3.2.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-JU.
Tabella 3.2.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-JU
2021

2020

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

44.6

119.5

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

4.3

151.3

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

69.9

179.2

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

34.8

163.2

37

38

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

(1) Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li l-JU 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-JU.

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

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

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fil-JU u l-benefiċjarji, u valutazzjoni tal-kontrolli ewlenin tassistemi superviżorji u ta’ kontroll tal-JU. Ir-riżultati ta’ dan ix-xogħol ġew issupplimentati minn
evidenza li rriżultat mix-xogħol ta’ awdituri oħra u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta
mill-maniġment tal-JU.

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

opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur mill-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 147 tifforma parti integrali mill-opinjoni.
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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 SESAR 3, li jinkludu r-rapporti finanzjarji 42 u rrapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 43 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2021, 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 SESAR 3 għas-sena li

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, ilpożizzjoni finanzjarja tal-Impriża Konġunta SESAR 3 fil-31 ta’ Diċembru 2021, 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 tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards
tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

42

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.

43

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 2021 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 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.2.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tagħna.
Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tattranżazzjonijiet
Il-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi tal-JU għall-iskema tal-pensjonijiet
tal-UE

3.2.11. Minn Jannar 2016, jenħtieġ li l-JUs li huma biss parzjalment iffinanzjati mill-baġit

tal-UE jħallsu l-parti tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur għall-iskema tal-pensjoni tal-UE, li
tikkorrispondi għall-proporzjon tad-dħul issussidjat tagħhom mhux mill-UE mad-dħul totali
tagħhom44. Billi l-Kummissjoni la pprevediet din in-nefqa fil-baġits tal-JU, u lanqas ma talbet
formalment il-pagamenti, is-SESAR 3 (u l-predeċessur tagħha SESAR) għadhom ma ħallsux tali
kontribuzzjonijiet.

3.2.12. F’konformità mal-gwida tal-Kummissjoni lill-JUs, li tikkomunika l-pożizzjoni

tagħha dwar is-sejba, jenħtieġ li l-Uffiċċju Amministrazzjoni u Ħlas tal-Intitolamenti Individwali
44

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.
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tal-Kummissjoni jikkalkula l-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi għal kull JU bħala perċentwal taddħul mhux tal-UE relatat mad-dħul totali tal-JU, inkluż id-dħul mhux tal-UE għan-nefqa
operazzjonali 45. Għas-SESAR dan is-sehem perċentwali huwa ta’ 7.7 % jew madwar EUR 52 221
fis-sena (ibbażat fuq iċ-ċifri għall-2021). Din il-gwida tieħu kont biss tad-dispożizzjonijiet
rispettivi tar-Regolamenti tal-Persunal 46 biex tiddetermina l-metodu ta’ kalkolu għall-pagament
mill-JUs tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur lejn il-baġit tal-UE bbażat fuq id-dħul. Madankollu,
l-Att Bażiku Uniku47 jispeċifika li jenħtieġ li l-ispejjeż amministrattivi jiġu koperti b’mod indaqs,
fuq bażi annwali bejn l-UE u l-membri l-oħra, u għall-JU jissuġġerixxi madwar EUR 339 098
bħala kontribuzzjoni tal-impjegatur fis-sena (ibbażat fuq iċ-ċifri għall-2021). L-eżistenza ta’
dawn id-dispożizzjonijiet legali differenti toħloq ir-riskju tal-elaborazzjoni ta’ diversi
interpretazzjonijiet rigward il-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-impjegatur tal-JU b’impatt
finanzjarju li jvarja.

Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja
Implimentazzjoni tal-baġit ta’ Orizzont 2020

3.2.13. It-Tabella 3.2.2 tippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet mill-membri

lill-JU għall-programm Orizzont 2020, fi tmiem l-2021.

45

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-Kummissjoni pproponiet li tistma l-kontribuzzjonijiet talpensjoni tal-impjegaturi tal-JUs b’sehem perċentwali wieħed tul il-ħajja kollha tal-JU,
stabbilit fuq il-bażi tal-kontribuzzjonijiet rispettivi tal-UE u ta’ dawk li mhumiex membri talUE previsti mill-att legali rispettiv tal-JU.

46

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

47

L-Artikolu 28 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 2021/2085.

63
L-Impriża Konġunta għar-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR)

Tabella 3.2.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għal Orizzont 2020
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur u l-ftehimiet
bilaterali)
Membri
UE (DĠ Move)
L-Eurocontrol
Membri privati
Total

Attivitajiet
operazzjonali
585.0
492.0
280.0
1 357.0

Attivitajiet
addizzjonali
(1)
M/A
M/A
M/A
M/A

Total
585.0
492.0
280.0
1 357.0

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2021)
Fi flus
kontanti
536.2
15.7
8.7
560.6

In natura
ivvalidati
0.0
230.8
192.6
423.4

In natura ,
irrappurtati
iżda mhux
ivvalidati

In natura ,
għal
attivitajiet
addizzjonali

0.0
45.0
42.1
87.1

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

Total
536.2
291.5
243.4
1 071.0

(1) L-attivitajiet addizzjonali jaqgħu barra mill-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-JU.

3.2.14. Biex tingħata stampa sħiħa tal-kisbiet tal-JU, huwa meħtieġ li jitqies ukoll il-livell

attwali tal-obbligi operazzjonali tal-membri tal-JU. Fi tmiem l-2021, il-JU kienet impenjat bissħiħ EUR 555.8 miljun tal-kontribuzzjoni massima tal-UE għal ftehimiet ta’ għotja u kuntratti
ffirmati taħt il-programm Orizzont 2020. Minn dawn, madwar EUR 92.5 miljun (jew 16.6 %)
għad iridu jitħallsu fis-snin li ġejjin għal proġetti u kuntratti li għad iridu jiġu kkompletati. Minnaħa l-oħra, il-membri privati kienu legalment ħadu l-impenn li jipprovdu l-kontribuzzjoni in
natura kollha kemm huma b’valur ta’ EUR 280 miljun, iddefinita fil-ftehim ta’ sħubija
industrijali, u l-Eurocontrol biex jipprovdi kontribuzzjonijiet ta’ EUR 433.4 miljun jew 91 % talmira ta’ EUR 475 miljun f’kontribuzzjonijiet operazzjonali ddefiniti fil-ftehim bilaterali.

3.2.15. Ir-rata ta’ implimentazzjoni għall-baġit tal-pagamenti tal-JU għall-2021

disponibbli għall-proġetti taħt Orizzont 2020 kienet ta’ 93 %. Il-JU ma kellha kważi l-ebda
approprjazzjoni ta’ impenn operazzjonali tal-2021 peress li kienet temmet l-aħħar sejħa tagħha
għal proposti sa tmiem l-2020.

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll

3.2.16. Għall-pagamenti taħt Orizzont 2020, is-Servizz tal-Awditjar Komuni tad-DĠ RTD

tal-Kummissjoni huwa responsabbli mill-awditi ex post. Ibbażat fuq ir-riżultati tal-awditjar
ex post disponibbli sa tmiem l-2021, il-JU rrappurtat rata ta’ żball rappreżentattiva ta’ 0.7 % u
rata tal-iżball residwu ta’ 0.6 % għall-proġetti taħt Orizzont 2020 (approvazzjonijiet u
pagamenti finali) 48.

3.2.17. Biex nivvalutaw il-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali tal-JU, aħna awditjajna

b’mod aleatorju l-pagamenti taħt Orizzont 2020 li saru fl-2021, fil-livell tal-benefiċjarji finali,

48

Ir-Rapport Annwali tal-Attività Konsolidat 2021 tal-Impriża Konġunta SESAR,, il-kapitolu 4.3.
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biex nikkorroboraw ir-rati ta’ żball tal-awditjar ex post 49. Aħna sibna u kkwantifikajna żball f’każ
wieħed fejn il-benefiċjarju ddikjara spejjeż diretti tal-persunal, li kellhom jiġu ddikjarati bħala
spiża tas-sottokuntrattar. Madankollu, peress li l-ftehim ta’ għotja ma pprevediex tali nefqa
għall-benefiċjarju, dawn l-ispejjeż imġarrba ma kinux eliġibbli.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.2.18. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva meħuda b’reazzjoni għall-osservazzjonijiet

tagħna mis-snin preċedenti hija pprovduta fl-Anness.

49

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)

2020

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 il-Ftehim ta’ Delega U-Space (it-tieni
u l-aħħar pagament parzjali). Madankollu, l-Impriża Konġunta la daħħlet il-fondi tal-FNE riċevuti filbaġit tal-2020 permezz ta’ baġit emendatorju, u lanqas ma qisithom fl-ippjanar tal-ħtiġijiet attwali
għal-linja baġitarja 3700 (twettiq ta’ attivitajiet ta’ dimostrazzjoni fuq skala kbira ħafna).
Konsegwentement, mit-total finali tal-baġit tal-pagamenti disponibbli għal-linja baġitarja 3700 (twassil
ta’ attivitajiet ta’ dimostrazzjoni fuq skala kbira ħafna) li jammonta għal EUR 36.8 miljun, l-Impriża
Konġunta kienet implimentat biss EUR 21.2 miljun (jew 58 %) fi tmiem l-2020.

M/A
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.2.12. L-Impriża Konġunta SESAR 3 beħsiebha ssegwi l-“Gwida għall-kalkolu talkontribuzzjonijiet tal-pensjonijiet tal-impjegaturi tal-Impriżi Konġunti” maħruġa minn DĠ BUDG
f’Ġunju 2022. Din il-gwida hija bbażata esklussivament fuq ir-Regolamenti tal-Persunal li ma
jagħmlux distinzjoni bejn id-dħul amministrattiv u dak operazzjonali. L-Impriża Konġunta SESAR
3 se tħallas l-ammont li l-Kummissjoni se tiffattura.
3.2.17. Huwa kkunsidrat li l-mod kif ġew irrappurtati l-kostijiet (bħal kostijiet tal-persunal) huwa
r-riżultat ta’ żball mhux intenzjonali mill-benefiċjarju, li huwa organizzazzjoni żgħira u li għalih
dan kien l-ewwel proġett H2020. Il-partita tal-kost ta’ EUR 11 400 u l-kostijiet indiretti relatati
ta’ EUR 2 850 se jiġu rrifjutati mill-Impriża Konġunta SESAR 3.
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3.3. L-Impriża Konġunta Avjazzjoni
Nadifa (CA)
Introduzzjoni

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

Ajrunawtika, li tinsab fi Brussell, twaqqfet f’Diċembru 2007 taħt is-Seba’ Programm Qafas għarRiċerka (FP7) għal perjodu ta’ għaxar snin 50(Clean Sky 1). F’Mejju 2014, il-Kunsill estenda l-ħajja
tal-JU taħt il-programm Orizzont 2020 għal perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2024 51 (Clean Sky 2).
F’Novembru 2021, il-Kunsill adotta l-Att Bażiku Uniku, li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta
Avjazzjoni Nadifa (CA) biex tissostitwixxi Clean Sky 2, taħt il-programm Orizzont Ewropa għallperjodu li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2031 52.

3.3.2. CA hija sħubija pubblika-privata għat-trasformazzjoni tal-avjazzjoni lejn futur

sostenibbli u newtrali għall-klima. Il-membri fundaturi tagħha huma l-UE, irrappreżentata millKummissjoni, u organizzazzjonijiet mis-settur tal-avjazzjoni involuti fil-ħolqien ta’ standard
globali ġdid għal sistemi tal-avjazzjoni affidabbli u newtrali għall-klima.

3.3.3. It-Tabella 3.3.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-JU.
Tabella 3.3.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta
2021

2020

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

89.3

315.6

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

4.3

315.7

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

189.9

356.6

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

182.6

346.7

42

43

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

(1) Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li l-JU 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-JU.

50

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 71/2008tal-20 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta Clean Sky.

51

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 558/2014 tas-6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta Clean Sky 2.

52

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085 tad-19 ta’ Novembru 2021 li jistabbilixxi l-Impriżi
Konġunti taħt Orizzont Ewropa.
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

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

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriża Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi superviżorji u ta’ kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol ġew issupplimentati minn evidenza li rriżultat mix-xogħol ta’ awdituri oħra u minn
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-JU.

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

opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur mill-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 147 tifforma parti integrali mill-opinjoni.

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 53 u r-rapporti dwar limplimentazzjoni tal-baġit 54 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2021, 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).

53

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.

54

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

3.3.7. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Impriża Konġunta CA għas-sena li ntemmet

fil-31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni
finanzjarja tal-Impriża Konġunta CA fil-31 ta’ Diċembru 2021, 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

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

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 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 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.3.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tagħna.

70
L-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa (CA)

Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tattranżazzjonijiet
Il-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi tal-Impriża Konġunta għall-iskema
tal-pensjonijiet tal-UE

3.3.11. Minn Jannar 2016, jenħtieġ li l-JUs li huma biss parzjalment iffinanzjati mill-baġit

tal-UE jħallsu l-parti tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur għall-iskema tal-pensjoni tal-UE, li
tikkorrispondi għall-proporzjon tad-dħul issussidjat tagħhom mhux mill-UE mad-dħul totali
tagħhom55. Billi l-Kummissjoni la pprevediet din in-nefqa fil-baġits tal-JU, u lanqas ma talbet
formalment il-pagamenti, is-CA (u l-predeċessur tagħha Clean Sky 2) kienet għadha ma ħallsitx
tali kontribuzzjonijiet.

3.3.12. F’konformità mal-gwida tal-Kummissjoni lill-JUs, li tikkomunika l-pożizzjoni

tagħha dwar is-sejba, jenħtieġ li l-Uffiċċju Amministrazzjoni u Ħlas tal-Intitolamenti Individwali
tal-Kummissjoni jikkalkula l-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi għal kull JU bħala perċentwal taddħul mhux tal-UE relatat mad-dħul totali tal-JU, inkluż id-dħul mhux tal-UE għan-nefqa
operazzjonali 56. Għal CA dan is-sehem perċentwali huwa ta’ 2.3 % jew madwar EUR 16 581 fissena (ibbażat fuq iċ-ċifri għall-2021). Din il-gwida tieħu kont biss tad-dispożizzjonijiet rispettivi
tar-Regolamenti tal-Persunal 57 biex tiddetermina l-metodu ta’ kalkolu għall-pagament mill-JUs
tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur lejn il-baġit tal-UE bbażat fuq id-dħul. Madankollu, l-Att
Bażiku Uniku jispeċifika li jenħtieġ li l-ispejjeż amministrattivi jiġu koperti b’mod indaqs, fuq
bażi annwali bejn l-UE u l-membri l-oħra, u għall-JU jissuġġerixxi madwar EUR 360 453 bħala
kontribuzzjoni tal-impjegatur fis-sena (ibbażat fuq iċ-ċifri għall-2021). L-eżistenza ta’ dawn iddispożizzjonijiet legali differenti toħloq ir-riskju tal-elaborazzjoni ta’ diversi interpretazzjonijiet
rigward il-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-impjegatur tal-JU b’impatt finanzjarju li jvarja.

55

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

56

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-Kummissjoni pproponiet li tistma l-kontribuzzjonijiet talpensjoni tal-impjegaturi tal-JUs b’sehem perċentwali wieħed tul il-ħajja kollha tal-JU,
stabbilit fuq il-bażi tal-kontribuzzjonijiet rispettivi tal-UE u ta’ dawk li mhumiex membri talUE previsti mill-att legali rispettiv tal-JU.

57

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.
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Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja
Implimentazzjoni tal-baġit ta’ Orizzont 2020

3.3.13. It-Tabella 3.3.2 tippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet mill-membri

lill-JU għall-programm Orizzont 2020, fi tmiem l-2021.

Tabella 3.3.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għal Orizzont 2020
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur u ddeċiżjonijiet legali)
Membri
UE (DĠ RTD)
Membri privati
Total

Attivitajiet
Attivitajiet taladdizzjonali
JU
(1)
1 755.0
1 228.5
2 983.5

0.0
965.3
965.3

Total
1 755.0
2 193.8
3 948.8

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2021)

Flus kontanti
1 536.0
27.4
1 563.4

In natura
ivvalidati
M/A
581.3
581.3

In natura ,
irrappurtati
iżda mhux
ivvalidati
M/A
242.5
242.5

In natura ,
għal
attivitajiet
addizzjonali

Total

M/A
1 290.0
1 290.0

1 536.0
2 141.2
3 677.2

(1) L-attivitajiet addizzjonali jaqgħu barra mill-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-JU.

3.3.14. Biex tingħata stampa sħiħa tal-kisbiet tal-JU, huwa meħtieġ li jitqies ukoll il-livell

attwali tal-obbligi operazzjonali tal-membri tal-JU. Fi tmiem l-2021, il-JU kienet kważi impenjat
bis-sħiħ EUR 1 716-il miljun mill-kontribuzzjoni massima tal-UE għall-ftehimiet ta’ għotja
ffirmati taħt Orizzont 2020. Minn dawn, madwar EUR 273 miljun (jew 16 %) għad iridu jitħallsu
fis-snin li ġejjin. Min-naħa l-oħra, il-membri privati kienu impenjaw ruħhom legalment li
jipprovdu kontribuzzjonijiet in natura ta’ EUR 2 113.8-il miljun.

3.3.15. Ir-rata ta’ implimentazzjoni għall-baġit ta’ impenn u ta’ pagament tal-JU għall2021 disponibbli għall-proġetti taħt Orizzont 2020 kienet ta’ 100 % u 83 % rispettivament.

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll

3.3.16. Għall-pagamenti taħt Orizzont 2020, is-Servizz tal-Awditjar Komuni tad-DĠ RTD

tal-Kummissjoni huwa responsabbli mill-awditi ex post. Ibbażat fuq ir-riżultati tal-awditjar
ex post disponibbli sa tmiem l-2021, il-JU rrappurtat rata ta’ żball rappreżentattiva ta’ 1.8 % u
rata tal-iżball residwu ta’ 1.0 % għall-proġetti taħt Orizzont 2020 (approvazzjonijiet u
pagamenti finali) 58.

58

Ir-Rapport Annwali tal-Attività Konsolidat 2021 tal-Impriża Konġunta CA; il-kapitolu 43.
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3.3.17. Biex nivvalutaw il-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali tal-JU, aħna awditjajna

b’mod aleatorju l-pagamenti taħt Orizzont 2020 li saru fl-2021, fil-livell tal-benefiċjarji finali,
biex nikkorroboraw ir-rati ta’ żball tal-awditjar ex post 59. F’każ wieħed, aħna sibna u
kkwantifikajna żball sistemiku relatat mal-kalkolu żbaljat tar-rati fis-siegħa għall-ispejjeż talpersunal.

3.3.18. Fl-2021, dokumenti importanti (pereżempju, dikjarazzjonijiet tal-membri tal-

kumitat ta’ evalwazzjoni ta’ nuqqas ta’ kunflitt ta’ interess; rapporti ta’ evalwazzjoni talakkwist; rapporti ta’ evalwazzjoni tar-reklutaġġ; deċiżjonijiet dwar il-bordijiet tal-għażla tarreklutaġġ; deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ akkwist, u kuntratti ta’ impjieg) ġew awtorizzati billi ġiet
ikkuppjata u twaħħlet immaġni tal-firma tal-uffiċjal awtorizzanti responsabbli fid-dokument filformat Word li mbagħad ġie kkonvertit f’format PDF. Din il-prattika tista’ tippreżenta riskji
legali, billi kandidat rifjutat jista’ jikkontesta r-regolarità tad-dokumenti ta’ evalwazzjoni
ffirmati.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.3.19. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva meħuda b’reazzjoni għall-osservazzjonijiet
tagħna mis-snin preċedenti hija pprovduta fl-Anness.

59

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)

2020

L-impriża Konġunta żiedet b’mod sinifikanti l-użu tagħha ta’ persunal interim. Prattika bħal din
toħloq postijiet permanenti de facto, li jaqbżu dawk previsti fil-pjanijiet ta’ 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 tal-persunal, li jistgħu jaffettwaw b’mod negattiv il-prestazzjoni kumplessiva tal-Impriża
Konġunta.

Pendenti
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.3.11. Aħna lesti u għandna r-rieda li nsolvu l-kwistjoni f’kooperazzjoni mas-servizzi talKummissjoni. L-Impriżi Konġunti fittxew b’mod kollettiv kjarifiki u gwida mill-Kummissjoni firrigward tas-sejba tal-QEA.
3.3.12. Kif imsemmi taħt il-partita 3.3.11, l-Impriża Konġunta taqbel li ssolvi l-kwistjoni
f’kooperazzjoni mas-servizzi tal-Kummissjoni. Madankollu, m’għandna l-ebda mandat biex
naqblu li teżisti kontradizzjoni bejn l-approċċ ta’ stima pprovdut mis-servizzi tal-Kummissjoni
Ewropea bbażat fuq id-dispożizzjonijiet applikabbli tar-Regolamenti tal-Persunal għaddefinizzjoni tas-sehem tal-korpi tal-UE tal-kontribuzzjoni tal-pensjoni għall-persunal tagħhom u
d-dispożizzjonijiet rreferenzjati tal-Att Bażiku Uniku.
3.3.18. Is-sejba tapplika biss għal parti limitata tal-operazzjonijiet ta’ kuljum tal-Impriża
Konġunta, peress li l-kompiti kollha relatati mal-ġestjoni tal-għotja u tal-esperti jiġu pproċessati
permezz tas-sistemi elettroniċi ta’ ġestjoni tal-għotja. Is-sejba ġiet indirizzata fl-2022. L-Impriża
Konġunta implimentat firma elettronika ċċertifikata b’simbolu tal-UE (ekwivalenti b’mod legali
għal firma miktuba bl-idejn).
3.3.19. Is-sitwazzjoni ma nbidlitx meta mqabbla mas-sena preċedenti. L-Impriża Konġunta kienet
obbligata li kontinwament tkabbar l-użu tal-persunal interim matul dawn l-aħħar snin minħabba
l-limitazzjonijiet tat-tabella tal-persunal riġida bil-kundizzjoni li jiżdiedu l-kompiti u l-ammont ta’
xogħol. L-Impriża Konġunta bħalissa għaddejja minn fażi ta’ ammont kbir ta’ xogħol , biż-żewġ
programmi – il-Clean Sky 2 u l-programm il-ġdid tal-Avjazzjoni Nadifa – li għaddejjin b’mod
parallel. L-Impriża Konġunta nediet sejħa miftuħa għall-offerti biex tieħu b’kuntratt is-servizzi ta’
konsulenza esterna għal sostenn operazzjonali (ġestjoni tal-programm, tal-finanzi u tal-awditjar,
servizzi legali). Dan is-sostenn mistenni jipprovdi riżorsi tax-xogħol aktar stabbli. Soluzzjoni aktar
ottimali tkun li tiġi pprovduta aktar flessibbiltà lill-Impriża Konġunta fir-rigward tal-għadd ta’
karigi ta’ aġenti kuntrattwali fit-tabella tal-persunal.
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3.4. L-Impriża Konġunta Inizjattiva għal
Saħħa Innovattiva (IHI)
Introduzzjoni

3.4.1. L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi, li tinsab fi Brussell,

twaqqfet f’Diċembru 2007 60 taħt is-Seba’ Programm Qafas għar-Riċerka (FP7) għal perjodu ta’
għaxar snin (IMI 1). F’Mejju 2014, il-Kunsill estenda l-ħajja tal-JU taħt il-programm
Orizzont 2020 għal perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2024 61 (IMI 2). F’Novembru 2021, il-Kunsill
adotta l-Att Bażiku Uniku 62, li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva
(IHI)biex tissostitwixxi l-IMI 2 taħt il-programm Orizzont Ewropa għall-perjodu li jintemm fil31 ta’ Diċembru 2031.

3.4.2. IHI hija sħubija pubblika-privata li twettaq riċerka u innovazzjoni fil-qasam tas-

saħħa. L-għan tal-IHI huwa li tgħin fil-ħolqien ta’ ekosistema ta’ riċerka u innovazzjoni tassaħħa fl-UE kollha li tiffaċilita t-trasferiment tal-għarfien xjentifiku f’innovazzjonijiet tanġibbli.
Dawn l-innovazzjonijiet jenħtieġ li ikopru l-prevenzjoni, id-dijanjostika, it-trattament u lġestjoni tal-mard. Il-membri fundaturi tagħha huma l-UE, irrappreżentata mill-Kummissjoni, ilCOCIR Advancing Healthcare, il-Federazzjoni Ewropea tal-Industriji u l-Assoċjazzjonijiet
Farmaċewtiċi inkluża Vaccines Europe (EFPIA), il-EuropaBio u MedTech Europe.

60

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.

61

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 557/2014 tas-6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2.

62

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085 tad-19 ta’ Novembru 2021 li jistabbilixxi l-Impriżi
Konġunti taħt Orizzont Ewropa.
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3.4.3. It-Tabella 3.4.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta.
Tabella 3.4.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta
2021

2020

207.1

233.8

9.1

260.5

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

210.4

241.6

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

11.0

276.5

50

53

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

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

(1) Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li l-JU 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-JU.

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

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

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriża Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi superviżorji u ta’ kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol ġew issupplimentati minn evidenza li rriżultat mix-xogħol ta’ awdituri oħra u minn
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-JU.

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

opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur mill-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 147 tifforma parti integrali mill-opinjoni.
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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 IHI, li jinkludu r-rapporti finanzjarji 63 u r-rapporti
dwar l-implimentazzjoni tal-baġit64 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2021, 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 IHI għas-sena li ntemmet

fil-31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni
finanzjarja tal-Impriża Konġunta IHI fil-31 ta’ Diċembru 2021, 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.

63

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.

64

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 2021 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 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.4.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tagħna.
Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tattranżazzjonijiet
Il-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi tal-Impriża Konġunta għall-iskema
tal-pensjonijiet tal-UE

3.4.11. Minn Jannar 2016, jenħtieġ li l-JUs li huma biss parzjalment iffinanzjati mill-baġit

tal-UE jħallsu l-parti tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur għall-iskema tal-pensjoni tal-UE, li
tikkorrispondi għall-proporzjon tad-dħul issussidjat tagħhom mhux mill-UE mad-dħul totali
tagħhom65. Billi l-Kummissjoni la pprevediet din in-nefqa fil-baġits tal-JU, u lanqas ma talbet
formalment il-pagamenti, l-IHI (u l-predeċessur tagħha IMI 2) kienet għadha ma ħallsitx tali
kontribuzzjonijiet.

3.4.12. F’konformità mal-gwida tal-Kummissjoni lill-JUs, li tikkomunika l-pożizzjoni

tagħha dwar is-sejba, jenħtieġ li l-Uffiċċju Amministrazzjoni u Ħlas tal-Intitolamenti Individwali
65

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.
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tal-Kummissjoni jikkalkula l-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi għal kull JU bħala perċentwal taddħul mhux tal-UE relatat mad-dħul totali tal-JU, inkluż id-dħul mhux tal-UE għan-nefqa
operazzjonali 66. Għal IHI dan is-sehem perċentwali huwa ta’ 2.5 % jew madwar EUR 19 693 fissena (ibbażat fuq iċ-ċifri għall-2021). Din il-gwida tieħu kont biss tad-dispożizzjonijiet rispettivi
tar-Regolamenti tal-Persunal 67 biex tiddetermina l-metodu ta’ kalkolu għall-pagament mill-JUs
tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur lejn il-baġit tal-UE bbażat fuq id-dħul. Madankollu, l-Att
Bażiku Uniku68 jispeċifika li jenħtieġ li l-ispejjeż amministrattivi jiġu koperti b’mod indaqs, fuq
bażi annwali bejn l-UE u l-membri l-oħra, u għall-JU jissuġġerixxi madwar EUR 393 856 bħala
kontribuzzjoni tal-impjegatur fis-sena (ibbażat fuq iċ-ċifri għall-2021). L-eżistenza ta’ dawn iddispożizzjonijiet legali differenti toħloq ir-riskju tal-elaborazzjoni ta’ diversi interpretazzjonijiet
rigward il-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-impjegatur tal-JU b’impatt finanzjarju li jvarja.

Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja
Implimentazzjoni tal-FP7

3.4.13. It-Tabella 3.4.2 tippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet tal-membri

lill-JU għall-programm FP7, fi tmiem l-2021.

Tabella 3.4.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għall-FP7 (f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)

Membri
UE (DĠ RTD)
Membri privati
Total

Attivitajiet
Attivitajiet taladdizzjonali
JU
(1)
1 000.0
1 000.0
2 000.0

M/A
M/A
M/A

Total
1 000.0
1 000.0
2 000.0

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2021)

Flus kontanti
938.4
21.9
960.3

In natura
ivvalidati
0.0
766.7
766.7

In natura ,
irrappurtati
iżda mhux
ivvalidati
0.0
38.0
38.0

In natura ,
għal
attivitajiet
addizzjonali

Total

M/A
M/A
M/A

938.4
826.6
1 765.0

(1) L-attivitajiet addizzjonali jaqgħu barra mill-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-JU.

66

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-Kummissjoni pproponiet li tistma l-kontribuzzjonijiet talpensjoni tal-impjegaturi tal-JUs b’sehem perċentwali wieħed tul il-ħajja kollha tal-JU,
stabbilit fuq il-bażi tal-kontribuzzjonijiet rispettivi tal-UE u ta’ dawk li mhumiex membri talUE previsti mill-att legali rispettiv tal-JU.

67

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

68

L-Artikolu 13(1) tal-Anness 1 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 557/2014, ul-Artikolu 28
tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085.
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3.4.14. Fir-rigward tal-obbligi operazzjonali tal-Impriża Konġunta fi tmiem l-2021, l-

Impriża Konġunta kienet impenjat bis-sħiħ EUR 966 miljun mill-kontribuzzjoni massima tal-UE
għall-ftehimiet ta’ għotja ffirmati taħt l-FP7. Minn dawn, madwar EUR 84.3 miljun (jew 8.7 %)
għad iridu jitħallsu fis-snin li ġejjin. Il-membri privati pprovdew kontribuzzjonijiet in natura flistess livell. Ir-rata ta’ implimentazzjoni għall-baġit tal-pagamenti tal-Impriża Konġunta għall2021 disponibbli għall-proġetti FP7 kienet ta’ 80 %. L-Impriża Konġunta ma kellha kważi l-ebda
approprjazzjoni ta’ impenn operazzjonali tal-2021 peress li l-Impriża Konġunta kienet temmet
l-aħħar sejħa tagħha għal proposti sa tmiem l-2014.

Implimentazzjoni ta’ Orizzont 2020

3.4.15. It-Tabella 3.4.3 tippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet mill-membri

lill-JU għall-programm Orizzont 2020, fi tmiem l-2021.

Tabella 3.4.3 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għal Orizzont 2020
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)

Membri
UE (DĠ RTD)
EFPIA u Sħab Assoċjati
Total

Attivitajiet
Attivitajiet taladdizzjonali
JU
(1)
1 638.0
1 638.0
3 276.0

M/A
M/A
M/A

Total
1 638.0
1 638.0
3 276.0

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2021)

Flus kontanti
838.0
31.9
869.9

In natura
ivvalidati
0.0
606.3
606.3

In natura ,
irrappurtati
iżda mhux
ivvalidati
0.0
251.0
251.0

In natura ,
għal
attivitajiet
addizzjonali

Total

M/A
M/A
M/A

838.0
889.2
1 727.2

(1) L-attivitajiet addizzjonali jaqgħu barra mill-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-JU.

3.4.16. Biex tingħata stampa sħiħa tal-kisbiet tal-Impriża Konġunta, huwa meħtieġ li

jitqies ukoll il-livell attwali tal-obbligi operazzjonali tal-membri tal-Impriża Konġunta. Fi tmiem
l-2021, il-JU kienet impenjat EUR1 452.1 jew 91 % ta’ EUR 1 595.4 miljun tal-kontribuzzjoni
massima tal-UE għall-ftehimiet ta’ għotja ffirmati taħt Orizzont 2020. Din is-sitwazzjoni kienet
ikkawżata prinċipalment mill-fatt li s-sejħa għal proposti tal-2019 ma setgħetx tkopri s-suġġetti
kollha ppjanati u l-baġit tal-UE kien tnaqqas kif meħtieġ b’deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija. Minn
dan l-ammont impenjat, madwar EUR 616.8 miljun (jew 42.5 %) għad iridu jitħallsu fis-snin li
ġejjin. Min-naħa l-oħra, il-membri privati kienu impenjaw ruħhom legalment li jipprovdu
kontribuzzjonijiet in natura ta’ EUR 1 520.7 miljun.

3.4.17. Ir-rata ta’ implimentazzjoni għall-baġit tal-pagamenti tal-JU għall-2021

disponibbli għall-proġetti taħt Orizzont 2020 kienet ta’ 97 %. L-Impriża Konġunta ma kellha
kważi l-ebda approprjazzjoni ta’ impenn operazzjonali tal-2021 peress li l-Impriża Konġunta
kienet temmet l-aħħar sejħa tagħha għal proposti sa tmiem l-2020.
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Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll

3.4.18. Għall-pagamenti interim u finali tal-FP7, il-JU twettaq awditi ex post, filwaqt li

għall-pagamenti taħt Orizzont 2020, is-Servizz tal-Awditjar Komuni tad-DĠ RTD talKummissjoni huwa responsabbli mill-awditi ex post. Ibbażat fuq ir-riżultati tal-awditjar ex post
disponibbli fi tmiem l-2021, il-JU rrappurtat rata ta’ żball rappreżentattiva ta’ 1.9 % u rata taliżball residwu ta’ 0.8 % għall-proġetti tagħha taħt l-FP769, u rata ta’ żball rappreżentattiva ta’
0.97 % u rata tal-iżball residwu ta’ 0.6 % għall-proġetti taħt Orizzont 2020 (approvazzjonijiet u
pagamenti finali)70.

3.4.19. Biex nivvalutaw il-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali tal-JU, aħna awditjajna

b’mod aleatorju l-pagamenti taħt Orizzont 2020 li saru fl-2021, fil-livell tal-benefiċjarji finali,
biex nikkorroboraw ir-rati ta’ żball tal-awditjar ex post 71. F’każ wieħed, aħna sibna u
kkwantifikajna żball sistemiku relatat mal-ispejjeż tal-persunal li rriżultaw mill-użu ta’ rati fissiegħa ħżiena li ma kienux ibbażati fuq sena finanzjarja kompluta, u f’każ ieħor, żball li rriżulta
min-nuqqas ta’ evidenza ta’ sostenn xierqa għal spejjeż ta’ tagħmir u vvjaġġar iddikkjarati.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.4.20. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva meħuda b’reazzjoni għall-osservazzjonijiet

tagħna mis-snin preċedenti hija pprovduta fl-Anness.

69

Ir-Rapport Annwali tal-Attività Konsolidat 2021 tal-Impriża Konġunta IHI,, il-kapitolu 2.7.

70

Ir-Rapport Annwali tal-Attività Konsolidat 2021 tal-Impriża Konġunta IHI,, il-kapitolu 2.7.

71

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

2020

Kummenti tal-QEA
Il-baġit amministrattiv tal-Impriża Konġunta huwa mmaniġġjat bħala baġit diżassoċjat (jiġifieri li lammont tal-baġit ta’ impenn huwa differenti mill-ammont tal-baġit tal-pagamenti) u jenħtieġ li rriattivazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament mhux użati mis-snin preċedenti tkun limitata salpunt 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 talpandemija tal-COVID-19 fuq l-ispejjeż ippjanati għall-IT, il-komunikazzjoni, 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 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.

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

Ikkompletata
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.4.11. L-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva hija impenjata u ħerqana li ssolvi
din is-sitwazzjoni f’kooperazzjoni mill-qrib mas-servizzi tal-Kummissjoni.
Aħna se nsegwu l-linji gwida tal-Kummissjoni (l-aħħar verżjoni tal-20 ta’ Ġunju 2022) u se
nipproċessaw il-pagament hekk kif tasal in-nota ta’ debitu.
3.4.12. Għall-pagament tal-parti tal-impjegatur tal-kontribuzzjoni tal-pensjoni, l-Impriża
Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva taderixxi mal-gwida tal-Kummissjoni li tħejjiet midDĠ BUDG.
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3.5. L-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif
(Clean H2)
Introduzzjoni

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

dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH), li tinsab fi Brussell, twaqqfet f’Mejju 2008 taħt isSeba’ Programm Kwadru għar-Riċerka (FP7) għall-perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2017 72 (FCH 1).
F’Mejju 2014, il-Kunsill adotta regolament fundatur ġdid li jestendi t-tul tal-ħajja tal-JU taħt ilprogramm Orizzont 2020 għal perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2024 73 (FCH 2). F’Novembru 2021,
il-Kunsill adotta l-Att Bażiku Uniku, li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif (Clean
H2)biex tissostitwixxi l-FCH 2, taħt il-programm Orizzont Ewropa għall-perjodu li jintemm fil31 ta’ Diċembru 2031 74.

3.5.2. Clean H2 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 tagħha huma lUE, irrappreżentata mill-Kummissjoni, ir-Raggruppament Industrijali (Hydrogen Europe) u rRaggruppament tar-Riċerka (Hydrogen Europe Research).

72

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 521/2008.tat-30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu.

73

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.

74

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085 tad-19 ta’ Novembru 2021 li jistabbilixxi l-Impriżi
Konġunti taħt Orizzont Ewropa.
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3.5.3. It-Tabella 3.5.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta.
Tabella 3.5.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta
2021

2020

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

50.0

85.4

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

5.3

86.3

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

56.2

103.8

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

15.8

104.2

27

29

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

(1) Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li l-JU 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-JU.

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

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

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriża Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi superviżorji u ta’ kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol ġew issupplimentati minn evidenza li rriżultat mix-xogħol ta’ awdituri oħra u minn
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-JU.

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

opinjoni tagħna, 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 147 tifforma parti integrali mill-opinjoni.
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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 Clean H2, li jinkludu r-rapporti finanzjarji 75 u rrapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 76 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2021, 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 Clean H2 għas-sena li

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, ilpożizzjoni finanzjarja tal-Impriża Konġunta Clean H2 fil-31 ta’ Diċembru 2021, 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 tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards
tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

75

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.

76

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 2021 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 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.5.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tagħna.
Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tattranżazzjonijiet
Il-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi tal-Impriża Konġunta għall-iskema
tal-pensjonijiet tal-UE

3.5.11. Minn Jannar 2016, jenħtieġ li l-JUs li huma biss parzjalment iffinanzjati mill-baġit

tal-UE jħallsu l-parti tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur għall-iskema tal-pensjoni tal-UE, li
tikkorrispondi għall-proporzjon tad-dħul issussidjat tagħhom mhux mill-UE mad-dħul totali
tagħhom77. Billi l-Kummissjoni la pprevediet din in-nefqa fil-baġits tal-JU, u lanqas ma talbet
formalment il-pagamenti, Clean H2 (u l-predeċessur tagħha FCH 2) kienet għadha ma ħallsitx
tali kontribuzzjonijiet.

3.5.12. F’konformità mal-gwida tal-Kummissjoni lill-JUs, li tikkomunika l-pożizzjoni

tagħha dwar is-sejba, jenħtieġ li l-Uffiċċju Amministrazzjoni u Ħlas tal-Intitolamenti Individwali
77

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.
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tal-Kummissjoni jikkalkula l-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi għal kull JU bħala perċentwal taddħul mhux tal-UE relatat mad-dħul totali tal-JU, inkluż id-dħul mhux tal-UE għan-nefqa
operazzjonali 78. Għal Clean H2 dan is-sehem perċentwali huwa ta’ 2.9 % jew madwar
EUR 12 971 fis-sena (ibbażat fuq iċ-ċifri għall-2021). Din il-gwida tieħu kont biss taddispożizzjonijiet rispettivi tar-Regolamenti tal-Persunal 79 biex tiddetermina l-metodu ta’
kalkolu għall-pagament mill-JUs tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur lejn il-baġit tal-UE bbażat
fuq id-dħul. Madankollu, l-Att Bażiku Uniku80 jispeċifika li jenħtieġ li l-ispejjeż amministrattivi
jiġu koperti b’mod indaqs, fuq bażi annwali bejn l-UE u l-membri l-oħra, u għall-JU jissuġġerixxi
madwar EUR 223 642 bħala kontribuzzjoni tal-impjegatur fis-sena (ibbażat fuq iċ-ċifri għall2021). L-eżistenza ta’ dawn id-dispożizzjonijiet legali differenti toħloq ir-riskju tal-elaborazzjoni
ta’ diversi interpretazzjonijiet rigward il-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-impjegatur tal-JU
b’impatt finanzjarju li jvarja.

Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja
Implimentazzjoni tal-baġit tal-FP7

3.5.13. It-Tabella 3.5.2 tippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet mill-membri
lill-JU għall-programm FP7, fi tmiem l-2021.

Tabella 3.5.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għall-FP7 (f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur u ddeċiżjonijiet legali)
Membri
UE (DĠ RTD)
Membri privati
Total

Attivitajiet
Attivitajiet taladdizzjonali
JU
(1)
470.0
470.0
940.0

M/A
M/A
M/A

Total
470.0
470.0
940.0

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2021)

Flus kontanti
407.4
17.9
425.3

In natura
ivvalidati
19.1
443.9
463.0

In natura ,
irrappurtati
iżda mhux
ivvalidati
0.0
4.2
4.2

In natura ,
għal
attivitajiet
addizzjonali

Total

M/A
M/A
M/A

426.5
466.0
892.5

(1) L-attivitajiet addizzjonali jaqgħu barra mill-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-JU.

78

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-Kummissjoni pproponiet li tistma l-kontribuzzjonijiet talpensjoni tal-impjegaturi tal-JUs b’sehem perċentwali wieħed tul il-ħajja kollha tal-JU,
stabbilit fuq il-bażi tal-kontribuzzjonijiet rispettivi tal-UE u ta’ dawk li mhumiex membri talUE previsti mill-att legali rispettiv tal-JU.

79

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

80

L-Artikolu 15 tal-Anness 1 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 559/2014, ul-Artikolu 28 tarRegolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085.
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3.5.14. Fi tmiem l-2021, l-Impriża Konġunta kienet impenjat EUR 425.5 miljun jew 95%

ta’ EUR 450 miljun tal-kontribuzzjoni massima tal-UE għall-ftehimiet ta’ għotja ffirmati taħt lFP7. Minn dawn, madwar EUR 3 miljun (jew 0.7 %) għad iridu jitħallsu fis-snin li ġejjin. Is-sħab
privati pprovdew kontribuzzjonijiet in natura fl-istess livell. Ir-rata ta’ implimentazzjoni għallbaġit tal-pagamenti tal-Impriża Konġunta għall-2021 disponibbli għall-proġetti FP7 kienet ta’
97.8 %. L-Impriża Konġunta ma kellha kważi l-ebda approprjazzjoni ta’ impenn operazzjonali
tal-2021 peress li l-Impriża Konġunta kienet temmet l-aħħar sejħa tagħha għal proposti sa
tmiem l-2014.

Implimentazzjoni tal-baġit ta’ Orizzont 2020

3.5.15. It-Tabella 3.5.3 tippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet mill-membri

lill-JU għall-programm Orizzont 2020, fi tmiem l-2021.

Tabella 3.5.3 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għal Orizzont 2020
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur u ddeċiżjonijiet legali)
Membri
UE (DĠ RTD)
Membri privati
Total

Attivitajiet
Attivitajiet taladdizzjonali
JU
(1)
665.0
95.0
760.0

0.0
285.0
285.0

Total
665.0
380.0
1 045.0

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2021)

Flus kontanti
545.5
11.4
556.9

In natura
ivvalidati
0.0
38.6
38.6

In natura ,
irrappurtati
iżda mhux
ivvalidati
0.0
51.3
51.3

In natura ,
għal
attivitajiet
addizzjonali

Total

0.0
1 039.0
1 039.0

545.5
1 140.3
1 685.8

(1) L-attivitajiet addizzjonali jaqgħu barra mill-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-JU.

3.5.16. Il-livell baxx ta’ kontribuzzjonijiet in natura vvalidati tal-membri privati għal

attivitajiet operazzjonali, li jammontaw għal EUR 38.6 miljun, huwa dovut għall-fatt li l-JU
tiċċertifikahom aktar tard fil-programm Orizzont 2020, meta jsir il-pagament finali għallproġetti u meta jiġu ppreżentati ċ-ċertifikati tad-dikjarazzjoni finanzjarja (CFS).

3.5.17. Biex tingħata stampa sħiħa tal-kisbiet tal-Impriża Konġunta, huwa meħtieġ li

jitqies ukoll il-livell attwali tal-obbligi operazzjonali tal-membri tal-Impriża Konġunta. Fi tmiem
l-2021, il-JU kienet impenjat bis-sħiħ EUR 646 miljun mill-kontribuzzjoni massima tal-UE għallftehimiet ta’ għotja u kuntratti ffirmati taħt Orizzont 2020. Minn dawn, madwar EUR 112.6il miljun (jew 17.8 %) għad iridu jitħallsu fis-snin li ġejjin. Min-naħa l-oħra, il-membri privati
kienu impenjaw ruħhom legalment li jipprovdu kontribuzzjonijiet in natura ta’
EUR 158.3 miljun.

3.5.18. Ir-rata ta’ implimentazzjoni għall-baġit ta’ impenn u ta’ pagament tal-JU għall2021 disponibbli għall-proġetti taħt Orizzont 2020 kienet ta’ 98 % u 87.8 % rispettivament.
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Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll

3.5.19. Għall-pagamenti interim u finali tal-FP7, il-JU twettaq awditi ex post għand il-

benefiċjarji, filwaqt li għall-pagamenti taħt Orizzont 2020, is-Servizz tal-Awditjar Komuni tadDĠ RTD tal-Kummissjoni huwa responsabbli mill-awditi ex post. Ibbażat fuq ir-riżultati talawditjar ex post disponibbli fi tmiem l-2021, il-JU rrappurtat rata ta’ żball rappreżentattiva
ta’ 2.0 % u rata tal-iżball residwu ta’ 1.0 % għall-proġetti tagħha taħt l-FP7 81, u rata ta’ żball
rappreżentattiva ta’ 2.16 % u rata tal-iżball residwu ta’ 1.3 % għall-proġetti taħt Orizzont 2020
(approvazzjonijiet u pagamenti finali)82.

3.5.20. Biex nivvalutaw il-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali tal-JU, aħna awditjajna

b’mod aleatorju l-pagamenti taħt Orizzont 2020 li saru fl-2021, fil-livell tal-benefiċjarji finali,
biex nikkorroboraw ir-rati ta’ żball tal-awditjar ex post 83. F’każ wieħed, aħna sibna u
kkwantifikajna żball li rriżulta mill-fatt li l-ispejjeż tal-persunal ġew ikklejmjati żżejjed minħabba
żball klerikali, u f’każ ieħor, dgħufija sistemika mhux kwantifikabbli fil-kontroll relatata mannuqqas tal-proċedura ta’ validazzjoni tal-benefiċjarju għas-sigħat maħduma fuq il-proġett.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.5.21. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva meħuda b’reazzjoni għall-osservazzjonijiet

tagħna mis-snin preċedenti hija pprovduta fl-Anness.

81

Ir-Rapport Annwali tal-Attività 2021 tal-Impriża Konġunta Clean H2, kapitolu 4.3.

82

Ir-Rapport Annwali tal-Attività 2021 tal-Impriża Konġunta Clean H2, kapitolu 4.3.

83

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

84

Sena

Kummenti tal-QEA

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

2020

Il-baġit amministrattiv tal-Impriża Konġunta huwa mmaniġġjat bħala baġit diżassoċjat (jiġifieri li lammont tal-baġit ta’ impenn huwa differenti mill-ammont tal-baġit tal-pagamenti) u jenħtieġ li rriattivazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament mhux użati mis-snin preċedenti tkun limitata salpunt 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 talpandemija tal-COVID-19 fuq l-ispejjeż ippjanati għall-IT, il-komunikazzjoni, il-missjonijiet, illaqgħat, 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 lkomunikazzjoni taħt it-Titolu 2 tirrappreżenta madwar 3 % tal-baġit totali tal-Impriża Konġunta li
huwa disponibbli għall-pagamenti), li kienet ta’ 56 % fi tmiem l-2020.

Ikkompletata

2020

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)84. Għalkemm ilkonsorzju 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 għallimplimentazzjoni tat-tielet fażi tal-proġett. B’riżultat ta’ dan, konsorzju bl-istess koordinatur li kien

M/A

Id-Direttiva (UE) 2018/2001 (riformulazzjoni) dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.
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Sena

Kummenti tal-QEA

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

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 fl-ispeċifikazzjonijiet tal-offerta.
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 ilkompetizzjoni 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.

2020

L-Impriża Konġunta użat persunal interim għall-funzjoni ta’ “Ġestjoni tal-għarfien tas-servizz” għal
perjodu ta’ madwar 2.5 snin. Skont il-kuntratt 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. Ilprattika 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.

Ikkompletata
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.5.11. L-Impriżi Konġunti fittxew b’mod kollettiv kjarifiki u gwida mill-Kummissjoni fir-rigward
tas-sejba tal-QEA. Aħna lesti u għandna r-rieda li nsolvu l-kwistjoni billi nsegwu l-gwida li
rċevejna mis-servizzi tal-Kummissjoni.
3.5.12. Għall-pagament tal-parti tal-impjegatur tal-kontribuzzjoni tal-pensjoni, l-Impriża
Konġunta Idroġenu Nadif ser issegwi l-istruzzjonijiet tas-servizzi tal-Kummissjoni. Madankollu,
għandu jiġi nnotat li l-Impriżi Konġunti diġà stabbilixxew il-baġit pluriennali tagħhom abbażi taddħul ġenerali għan-nefqa amministrattiva kif stabbilit fl-Att Bażiku Uniku (SBA). Peress li dan iddħul huwa stabbilit f’livell massimu fl-SBA u ma jistax jinqabeż, id-deċiżjoni finali dwar l-ammont
li għandu jiġi pprovdut fir-rigward tal-kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjoni jista’ jkollha
implikazzjonijiet sinifikanti ħafna fuq il-kapaċità tal-Impriża Konġunta li twettaq l-attivitajiet
ippjanati tagħha u n-nefqa relatata.
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3.6. L-Impriża Konġunta Teknoloġiji
Diġitali Ewlenin (KDT)
Introduzzjoni

3.6.1. L-Impriża Konġunta tal-Komponenti u s-Sistemi Elettroniċi għat-Tmexxija Ewropea

(ECSEL), li tinsab fi Brussell, twaqqfet f’Mejju 2014 taħt il-programm Orizzont 2020, għal
perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2024 85. L-ECSEL issostitwiet u ssuċċediet il-JUs ENIAC u ARTEMIS, li
għalqu fis-26 ta’ Ġunju 2014. F’Novembru 2021, il-Kunsill adotta l-Att Bażiku Uniku, li
jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin (KDT)biex tissostitwixxi l-ECSEL, taħt
il-programm Orizzont Ewropa għall-perjodu li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2031 86.

3.6.2. L-Impriża Konġunta KDT hija sħubija pubblika-privata li tiġġestixxi programm ta’

riċerka u innovazzjoni li għandu l-għan li jsaħħaħ l-awtonomija strateġika tal-UE fis-settur talkomponenti u s-sistemi elettroniċi. Il-membri fundaturi tagħha huma l-UE, irrappreżentata
mill-Kummissjoni, l-Istati Parteċipanti u tliet assoċjazzjonijiet tal-industrija, l-Assoċjazzjoni
Ewropea dwar l-Integrazzjoni tas-Sistema Intelliġenti (EPoSS), l-Assoċjazzjoni għall-Attivitajiet
Elettroniċi Nano Ewropej (AENEAS), u l-Assoċjazzjoni tal-Industrija Interna, li jirrappreżentaw
lill-partijiet ikkonċernati fil-mikro- u nanoelettronika, is-sistemi intelliġenti integrati u s-sistemi
inkorporati/ċiberfiżiċi.

85

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 561/2014 tas-6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta ECSEL.

86

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085 tad-19 ta’ Novembru 2021 li jistabbilixxi l-Impriżi
Konġunti taħt Orizzont Ewropa.
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3.6.3. It-Tabella 3.6.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta.
Tabella 3.6.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta
2021

2020

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

155.8

137.4

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

212.4

209.0

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

199.3

215.8

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

214.0

218.3

29

29

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

(1) Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li l-JU 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-JU.

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

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

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriża Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi superviżorji u ta’ kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol ġew issupplimentati minn evidenza li rriżultat mix-xogħol ta’ awdituri oħra u minn
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-JU.

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

opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur mill-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 147 tifforma parti integrali mill-opinjoni.
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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 KDT, li jinkludu r-rapporti finanzjarji 87 u r-rapporti
dwar l-implimentazzjoni tal-baġit88 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2021, 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 KDT għas-sena li ntemmet

fil-31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni
finanzjarja tal-Impriża Konġunta KDT fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati taloperazzjonijiet 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 milluffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà
għas-settur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

87

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.

88

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 2021 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 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.6.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tagħna.
Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tattranżazzjonijiet
Il-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi tal-Impriża Konġunta għall-iskema
tal-pensjonijiet tal-UE

3.6.11. Minn Jannar 2016, jenħtieġ li l-JUs li huma biss parzjalment iffinanzjati mill-baġit

tal-UE jħallsu l-parti tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur għall-iskema tal-pensjoni tal-UE, li
tikkorrispondi għall-proporzjon tad-dħul issussidjat tagħhom mhux mill-UE mad-dħul totali
tagħhom89. Peress li l-Kummissjoni la pprevediet din in-nefqa fil-baġits tal-JU, u lanqas ma
talbet formalment il-pagamenti, il-KDT JU (u l-predeċessur tagħha l-ECSEL JU) kienet għadha
ma ħallsitx tali kontribuzzjonijiet.

3.6.12. F’konformità mal-gwida tal-Kummissjoni lill-JUs, li tikkomunika l-pożizzjoni

tagħha dwar is-sejba, jenħtieġ li l-Uffiċċju Amministrazzjoni u Ħlas tal-Intitolamenti Individwali
89

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.
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tal-Kummissjoni jikkalkula l-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi għal kull JU bħala perċentwal taddħul mhux tal-UE relatat mad-dħul totali tal-JU, inkluż id-dħul mhux tal-UE għan-nefqa
operazzjonali 90, il-kontribuzzjonijiet fi flus kontanti mill-Istati Parteċipanti, li ma jiġux jitwasslux
permezz tal-baġit tal-UE, meqjusa wkoll bħala dħul mhux tal-UE. Għal KDT dan is-sehem
perċentwali huwa ta’ 50.1 % jew madwar EUR 243 904 fis-sena (ibbażat fuq iċ-ċifri għall-2021).
Din il-gwida tieħu kont biss tad-dispożizzjonijiet rispettivi tar-Regolamenti tal-Persunal 91 biex
tiddetermina l-metodu ta’ kalkolu għall-pagament mill-JUs tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur
lejn il-baġit tal-UE bbażat fuq id-dħul. Madankollu, l-Att Bażiku Uniku 92 jispeċifika li jenħtieġ li lispejjeż amministrattivi jiġu koperti b’mod indaqs, fuq bażi annwali bejn l-UE u l-membri l-oħra,
u għall-JU jissuġġerixxi madwar EUR 243 417 bħala kontribuzzjoni tal-impjegatur fis-sena
(ibbażat fuq iċ-ċifri għall-2021). L-eżistenza ta’ dawn id-dispożizzjonijiet legali differenti toħloq
ir-riskju tal-elaborazzjoni ta’ diversi interpretazzjonijiet rigward il-kalkolu tal-kontribuzzjoni talimpjegatur tal-JU b’impatt finanzjarju li jvarja.

Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja
Implimentazzjoni tal-baġit tal-FP7

3.6.13. L-Impriża Konġunta ħadet post l-Impriżi Konġunti ENIAC u ARTEMIS fis-

26 ta’ Ġunju 2014 u ħadet f’idejha l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħhom tal-FP7.

3.6.14. Fi tmiem l-2021, l-Impriża Konġunta għalqet finanzjarjament il-proġetti kollha tal-

FP7 li kienu għaddejjin. Abbażi tal-ispejjeż totali tal-attivitajiet iffirmati tal-FP7 u l-pagamenti
attwali li saru mill-JU (u l-predeċessuri tagħha ENIAC, ARTEMIS, u ECSEL) għall-kofinanzjament
ta’ dawn l-attivitajiet, il-kontribuzzjonijiet finali tal-membri huma stmati kif ġej: UE:
EUR 564.3 miljun, Stati Parteċipanti: EUR 812.5-il miljun, u kontribuzzjonijiet in natura ta’
membri privati: EUR 2 202.4 miljun.

90

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-Kummissjoni pproponiet li tistma l-kontribuzzjonijiet talpensjoni tal-impjegaturi tal-JUs b’sehem perċentwali wieħed tul il-ħajja kollha tal-JU,
stabbilit fuq il-bażi tal-kontribuzzjonijiet rispettivi tal-UE u ta’ dawk li mhumiex membri talUE previsti mill-att legali rispettiv tal-JU.

91

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

92

L-Artikolu 28 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085.
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Implimentazzjoni tal-baġit ta’ Orizzont 2020

3.6.15. It-Tabella 3.6.2 tippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet mill-membri

lill-JU għall-programm Orizzont 2020, fi tmiem l-2021.

Tabella 3.6.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għal Orizzont 2020
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)

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

Attivitajiet
Attivitajiet taladdizzjonali
JU
(1)
1 185.0
1 657.5
1 170.0
4 012.5

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

Total

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2021)

Flus kontanti

1 185.0
1 657.5
1 170.0
4 012.5

1 058.1
22.2
450.2
1 530.5

In natura
ivvalidati
M/A
300.6
M/A
300.6

In natura ,
irrappurtati
iżda mhux
ivvalidati
M/A
968.2
M/A
968.2

In natura ,
għal
attivitajiet
addizzjonali

Total

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

1 058.1
1 291.0
450.2
2 799.3

(1) L-attivitajiet addizzjonali jaqgħu barra mill-ambitu tal-awditjar tal-QEA.
(2) L-Istati parteċipanti jħallsu l-kontribuzzjonijiet tagħhom direttament lill-benefiċjarji.

Sors: data pprovduta mill-JU.

3.6.16. Biex tingħata stampa sħiħa tal-kisbiet tal-Impriża Konġunta, huwa meħtieġ li

jitqies ukoll il-livell attwali tal-obbligi operazzjonali tal-membri tal-Impriża Konġunta. Fi tmiem
l-2021, il-JU kienet impenjat bis-sħiħ EUR 1 170 miljun mill-kontribuzzjoni massima tal-UE
għall-ftehimiet ta’ għotja ffirmati taħt Orizzont 2020. Minn dawn, madwar EUR 190.3 miljun
(jew 16.6 %) għad iridu jitħallsu fis-snin li ġejjin.

3.6.17. Ir-rata ta’ implimentazzjoni għall-baġit tal-pagamenti tal-JU għall-2021

disponibbli għall-proġetti taħt Orizzont 2020 kienet ta’ 85 %. Il-JU ma kellha kważi l-ebda
approprjazzjoni ta’ impenn operazzjonali tal-2021 billi l-JU kienet temmet l-aħħar sejħa tagħha
għal proposti sa tmiem l-2020.

3.6.18. Fi tmiem l-2021, il-kontribuzzjonijiet in natura potenzjali finali mill-membri

privati għall-attivitajiet operazzjonali ta’ Orizzont 2020 kienu stmati li kellhom valur ta’
EUR 1 594.2 miljun. Għandu jiġi osservat li l-JU tista’ tikkalkula u tivvalida l-ammont reali talkontribuzzjonijiet in natura tal-membri privati biss ladarba jsiru l-pagamenti kollha kemm millJU kif ukoll mill-Istati Parteċipanti u jkunu ġew irċevuti ċ-ċertifikati ta’ tmiem il-proġett u linformazzjoni relatata. F’dan il-kuntest u minħabba li fi tmiem l-2021 kien ġie ffinalizzat biss
għadd limitat ta’ proġetti taħt Orizzont 2020, il-kontribuzzjoni in natura vvalidati tal-industrija
ammontaw għal EUR 300.6 miljun. Fi tmiem l-2021, il-kumulattiv stmat u (ma kinux għadhom
ġew ivvalidati) il-kontribuzzjonijiet in natura mill-membri privati ammontaw EUR 968.2 miljun,
abbażi ta’ metodoloġija “pro rata temporis” adottata mill-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża
Konġunta.
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3.6.19. Fi tmiem l-2021, l-Istati Parteċipanti ffirmaw impenji kuntrattwali li jammontaw

għal EUR 1 106.2 miljun 93 u ddikjaraw kontribuzzjonijiet finanzjarji totali ta’ EUR 450.2 miljun, li
huma ħallsu direttament lill-benefiċjarji nazzjonali tal-proġetti taħt Orizzont 2020 li huma
appoġġaw. Id-differenza bejn l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Istati Parteċipanti u lkontribuzzjoni finanzjarja tal-UE ta’ EUR 1 058.1 miljun fi tmiem l-2021, hija dovuta għall-fatt li
l-biċċa l-kbira mill-Istati Parteċipanti jirrikonoxxu u jirrappurtaw biss l-ispejjeż tagħhom lill-JU
mal-ikkompletar tal-proġetti taħt Orizzont 2020 li huma jappoġġaw.

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll

3.6.20. Il-ftehimiet amministrattivi konklużi mill-JUs ARTEMIS u ENIAC mal-Awtoritajiet

Nazzjonali ta’ Finanzjament (NFAs) ikomplu japplikaw wara l-fużjoni tagħhom biex jiffurmaw lImpriża Konġunta ECSEL. Skont dawn il-ftehimiet, l-istrateġiji tal-awditjar ex post tal-JUs
ARTEMIS u ENIAC serrħu ħafna fuq l-NFAs għall-awditjar tat-talbiet dwar l-ispejjeż talproġetti 94. Minħabba l-varjazzjoni sinifikanti fil-metodoloġiji u fil-proċeduri li jintużaw millNFAs mhuwiex possibbli li l-Impriża Konġunta ECSEL tikkalkola rata unika ta’ żball ipponderata
li tkun affidabbli jew rata tal-iżball residwu għall-pagamenti taħt l-FP7. Peress li l-pagamenti
totali tal-Impriża Konġunta fl-2021 biex jingħalqu l-proġetti tal-FP7 li fadal, ammontaw biss
għal EUR 0.6 miljun jew 0.4 % tal-pagamenti operazzjonali totali, dawn ma rrappreżentawx
riskju għal żbalji materjali fl-2021.

3.6.21. Għall-pagamenti taħt Orizzont 2020, is-Servizz tal-Awditjar Komuni tad-DĠ RTD

tal-Kummissjoni jwettaq l-awditi ex post. Abbażi tar-riżultati tal-awditjar li wettqet fi tmiem l2021, il-JU rrappurtat rata ta’ żball rappreżentattiva ta’ 2.2 % għal Orizzont 2020 u rata taliżball residwu ta’ 1.2 % 95.

3.6.22. Biex nivvalutaw il-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali tal-JU, aħna awditjajna

b’mod aleatorju l-pagamenti taħt Orizzont 2020 li saru fl-2021, fil-livell tal-benefiċjarji finali,
biex nikkorroboraw ir-rati ta’ żball tal-awditjar ex post 96. F’żewġ każijiet, aħna sibna u
kkwantifikajna żbalji li rriżultaw mill-ispejjeż tal-persunal li ġew ikklejmjati żżejjed.

93

Dan l-ammont huwa stmat abbażi tad-deċiżjonijiet ta’ finanzjament tal-Bord tal-Awtoritajiet
Pubbliċi tal-Impriża Konġunta għas-sejħiet għal proposti mill-2014 sal-2020.

94

Skont l-istrateġiji tal-awditjar ex post adottati mill-ARTEMIS u l-ENIAC, il-JUs iridu 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.

95
96

Ir-Rapport Annwali tal-Attività 2021 tal-Impriża Konġunta KDT, kapitolu 8.2.3.
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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Is-sistema ċentralizzata l-ġdida għall-ġestjoni tal-kontribuzzjonijiet
finanzjarji tal-Istati Parteċipanti

3.6.23. Abbażi tar-Regolament Qafas ta’ Orizzont Ewropa u l-Att Bażiku Uniku, l-Impriża

Konġunta hija obbligata tintroduċi proċess ġdid ta’ ġestjoni ċentralizzata, is-sistema talĠestjoni Ċentrali tal-Kontribuzzjonijiet Finanzjarji (CFMC), biex tamministra l-kontribuzzjonijiet
finanzjarji tal-Istati Parteċipanti tagħha.

3.6.24. Taħt is-sistema ppjanata tas-CMFC, kull Stat Parteċipanti jista’ jagħżel li jħallas

lill-JU l-kontribuzzjonijiet finanzjarji rispettivi tiegħu fil-livell tal-proġett għall-benefiċjarji
stabbiliti fl-Istat tiegħu. Matul dan il-proċess, kull Stat Parteċipanti għandu wkoll id-dritt talveto fuq il-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw l-użu tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji nazzjonali
tiegħu stess, imħallsa lill-JU għall-applikanti stabbiliti fl-Istat tiegħu, f’konformità mar-regoli
finanzjarji u tal-kompetizzjoni tal-UE. Dan jippermetti li Stat Parteċipanti jiddeċiedi, fuq il-bażi
tal-prijoritajiet strateġiċi nazzjonali, jekk jappoġġax jew le benefiċjarju nazzjonali ta’ proġett ta’
riċerka u innovazzjoni magħżul u approvat.

3.6.25. Min-naħa l-oħra, il-JU se jkollha tesegwixxi l-pagamenti kofinanzjati għall-Istati

Parteċipanti kollha li jagħżlu li jafdaw lill-Impriża Konġunta bil-kontribuzzjonijiet finanzjarji
tagħhom. Se jkollha timmaniġġja u timmonitorja wkoll żewġ proċessi alternattivi ta’ ftehimiet
amministrattivi ta’ appoġġ mal-Istati Parteċipanti. L-Awtorità Nazzjonali ta’ Finanzjament (NFA)
ta’ kull Stat Parteċipanti trid tiffirma ftehim amministrattiv mal-Impriża Konġunta, biex jew
tafda lill-Impriża Konġunta bil-pagament tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali, jew biex tikkoordina
t-trasferiment nazzjonali tal-ftehimiet tal-fondi għall-pagamenti lill-benefiċjarji u r-rappurtar
dwar il-kontribuzzjonijiet.

3.6.26. Aħna nosservaw li l-ħtiġijiet ta’ riżorsi addizzjonali tal-Impriża Konġunta għall-

implimentazzjoni tas-sistema ppjanata ta’ CMFC la ġew ivvalutati mill-Kummissjoni u lanqas ma
ġew inklużi fl-istimi inizjali tar-riżorsi tal-persunal tal-Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni
tal-programm Orizzont Ewropa. Dan in-nuqqas ta’ ppjanar fl-introduzzjoni tas-sistema tasCMFC flimkien mas-sitwazzjoni tal-persunal, u n-nuqqas ta’ għodod tal-IT u appoġġ jista’
jaffettwa b’mod negattiv l-implimentazzjoni tal-programmi tal-Impriża Konġunta u l-kisba talkontribuzzjonijiet tal-membri l-oħra. Jekk is-CMFC trid tiġi ġestita manwalment, se tkun
intensiva fir-riżorsi umani.
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Osservazzjoni dwar kwistjonijiet oħra
Is-sitwazzjoni tar-riżorsi umani tal-Impriża Konġunta

3.6.27. Bil-proposta tal-Kummissjoni li temenda l-Att Bażiku Uniku

, l-Impriża Konġunta
KDT se tiġi ttrasformata fl-Impriża Konġunta futura dwar iċ-Ċipep, b’mandat ġdid relatat malimplimentazzjoni tal-“Inizjattiva Chips for Europe” taħt il-QFP 2021-2027 il-ġdid. F’dan ilkuntest, l-Impriża Konġunta se tappoġġa l-iżvilupp ta’ teknoloġiji innovattivi tas-semikondutturi
tal-ġenerazzjoni li jmiss li għandhom isaħħu l-kapaċitajiet tal-produzzjoni taċ-ċipep tal-UE.
Skont din il-proposta, l-Impriża Konġunta se timplimenta proġetti ta’ madwar EUR 10.9 biljun
taħt il-QFP 2021-2027 il-ġdid u għandha tirrekluta 19-il membru tal-persunal addizzjonali biex
tikseb il-50 membru tal-persunal statutorju ppjanati sal-2025. Billi l-Impriża Konġunta kellha
biss 29 membru tal-persunal (13-il membru tal-persunal temporanju u 16-il membru talpersunal kuntrattwali) fi tmiem l-2021, hija tista’ tiffaċċja sfidi konsiderevoli ta’ riżorsi umani
fil-ġestjoni ta’ dawn ir-reklutaġġi ġodda, minbarra l-proċessi amministrattivi u operazzjonali lġodda li għad iridu jiġu stabbiliti.
97

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.6.28. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva meħuda b’reazzjoni għall-osservazzjonijiet

tagħna mis-snin preċedenti hija pprovduta fl-Anness.

97

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2085 li jistabbilixxi
l-Impriżi Konġunti fil-qafas ta’ Orizzont Ewropa, fir-rigward tal-Impriża Konġunta dwar iċĊipep, COM (2022) 47 final tat-8.2.2022.
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Anness - Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti
Sena

2020

Kummenti tal-QEA
La l-kontijiet annwali proviżorji tal-Impriża Konġunta għall-2020 u lanqas ir-rapport tagħha dwar ilġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2020 ma jiddivulgaw l-istimi rigward:
— il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Parteċipanti għall-proġetti taħt l-FP7 tal-Artemis u talENIAC , u
— il-kontribuzzjonijiet in natura magħmula mill-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u żvilupp li
jipparteċipaw fil-proġetti taħt l-FP7 tal-Artemis u tal-ENIAC.

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

Ikkompletata
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.6.11. & 3.6.12. L-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin hija lesta li ssolvi l-kwistjoni u
tagħmilha konformi mar-regolamenti rispettivi kollha f’kooperazzjoni mas-servizzi rilevanti talKummissjoni. Wara talba komuni mill-Impriżi Konġunti kollha lis-servizzi tal-Kummissjoni,
f’Ġunju 2022 il-Kummissjoni ħarġet gwida għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni talimpjegatur tal-Impriżi Konġunti. L-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin bħalissa
qiegħda teżamina l-proposta u l-kalkolu tal-Kummissjoni skont il-gwida maħruġa u għaddejjin
diskussjonijiet mal-membri tagħha fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati Parteċipanti,
peress li dawn il-kontribuzzjonijiet jitħallsu direttament lill-benefiċjarji u mhux lill-Impriża
Konġunta u mhumiex relatati mal-ispejjeż amministrattivi. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jiġi
infurmat fi żmien xieraq.
3.6.26. L-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin ma għandha l-ebda riżors uman
addizzjonali għall-ġestjoni tas-sistema tas-CFM (il-kompitu kumpless il-ġdid) u l-Impriża
Konġunta semmiet b’mod konsistenti dan ir-riskju ta’ riżorsi inadegwati fl-eżerċizzju annwali
tal-valutazzjoni tar-riskju. L-Impriża Konġunta talbet żieda fir-riżorsi. L-Impriża Konġunta qed
tistabbilixxi proċeduri interni biex tiżgura l-funzjonament xieraq tas-sistema tas-CFM u qiegħda
tivvaluta l-allokazzjoni tar-riżorsi meħtieġa. L-implimentazzjoni tas-sistema tas-CFM tista’ tibda
l-aktar kmieni mas-sejħa għall-proġetti tal-2023.
3.6.27. L-Impriża Konġunta tirrikonoxxi li r-reklutaġġ ta’ 19-il membru tal-persunal addizzjonali
sal-2025 hija sfida li se titwettaq b’mod parallel mal-proċessi amministrattivi u operazzjonali li
għandhom jiġu stabbiliti. Huwa importanti li jiġi kkjarifikat t-twaqqit, peress li kien hemm
dewmien fil-proċess u l-adozzjoni tal-Att dwar iċ-Ċipep issa ppjanata għat-tieni nofs tal-2023.
Meta jitqies dan il-perjodu ta’ żmien, l-ewwel reklutaġġi mhux se jseħħu qabel l-aħħar tal2023.
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3.7. L-Impriża Konġunta Ewropa
Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika (CBE)
Introduzzjoni

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

twaqqfet f’Mejju 2014 taħt il-programm Orizzont 2020 għal perjodu sal31 ta’ Diċembru 2024 98. F’Novembru 2021, il-Kunsill adotta l-Att Bażiku Uniku, li jistabbilixxi lImpriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika (CBE) , biex tissostitwixxi l-BBI, taħt ilprogramm Orizzont Ewropa għall-perjodu li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2031 99.

3.7.2. CBE hija sħubija pubblika-privata fis-settur tal-industriji b’bażi bijoloġika. Il-membri

fundaturi tagħha huma l-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.
Tabella 3.7.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-JU
2021

2020

127.1

191.2

4.6

72.2

174.8

196.6

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

5.3

111.7

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

22

23

Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ pagament ġodda (miljun EUR)
Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ impenn ġodda (miljun EUR)
Baġit disponibbli għall-pagamenti (miljun EUR) (1)

(1) Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li l-JU 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-JU.

98

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

99

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085 tad-19 ta’ Novembru 2021 li jistabbilixxi l-Impriżi
Konġunti fil-qafas ta’ Orizzont Ewropa.

106
L-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika (CBE)

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

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

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriża Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi superviżorji u ta’ kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol ġew issupplimentati minn evidenza li rriżultat mix-xogħol ta’ awdituri oħra u minn
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-JU.

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

opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur mill-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 147 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 CBE, li jinkludu r-rapporti finanzjarji 100 u r-rapporti
dwar l-implimentazzjoni tal-baġit101 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2021, 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).

100

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.

101

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 CBE għas-sena li ntemmet

fil-31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni
finanzjarja tal-Impriża Konġunta CBE fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati taloperazzjonijiet 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 milluffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà
għas-settur 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 2021 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 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.7.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tagħna.
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Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tattranżazzjonijiet
Il-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi tal-Impriża Konġunta għall-iskema
tal-pensjonijiet tal-UE

3.7.11. Minn Jannar 2016, jenħtieġ li l-JUs li huma biss parzjalment iffinanzjati mill-baġit

tal-UE jħallsu l-parti tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur għall-iskema tal-pensjoni tal-UE, li
tikkorrispondi għall-proporzjon tad-dħul issussidjat tagħhom mhux mill-UE mad-dħul totali
tagħhom102. Billi l-Kummissjoni la pprevediet din in-nefqa fil-baġits tal-JU, u lanqas ma talbet
formalment il-pagamenti, is-CBE (u l-predeċessur tagħha BBI) kienet għadha ma ħallsitx tali
kontribuzzjonijiet.

3.7.12. F’konformità mal-gwida tal-Kummissjoni lill-JUs, li tikkomunika l-pożizzjoni

tagħha dwar is-sejba, jenħtieġ li l-Uffiċċju Amministrazzjoni u Ħlas tal-Intitolamenti Individwali
tal-Kummissjoni jikkalkula l-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi għal kull JU bħala perċentwal taddħul mhux tal-UE relatat mad-dħul totali tal-JU, inkluż id-dħul mhux tal-UE għan-nefqa
operazzjonali 103. Għal CBE dan is-sehem perċentwali huwa ta’ 2.3 % jew madwar EUR 8 085 fissena (ibbażat fuq iċ-ċifri għall-2021). Din il-gwida tieħu kont biss tad-dispożizzjonijiet rispettivi
tar-Regolamenti tal-Persunal 104 biex tiddetermina l-metodu ta’ kalkolu għall-pagament mill-JUs
tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur lejn il-baġit tal-UE bbażat fuq id-dħul. Madankollu, l-Att
Bażiku Uniku105 jispeċifika li jenħtieġ li l-ispejjeż amministrattivi jiġu koperti b’mod indaqs, fuq
bażi annwali bejn l-UE u l-membri l-oħra, u għall-JU jissuġġerixxi madwar EUR 175 756 bħala
kontribuzzjoni tal-impjegatur fis-sena (ibbażat fuq iċ-ċifri għall-2021). L-eżistenza ta’ dawn iddispożizzjonijiet legali differenti toħloq ir-riskju tal-elaborazzjoni ta’ diversi interpretazzjonijiet
rigward il-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-impjegatur tal-JU b’impatt finanzjarju li jvarja.

102

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

103

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-Kummissjoni pproponiet li tistma l-kontribuzzjonijiet talpensjoni tal-impjegaturi tal-JUs b’sehem perċentwali wieħed tul il-ħajja kollha tal-JU,
stabbilit fuq il-bażi tal-kontribuzzjonijiet rispettivi tal-UE u ta’ dawk li mhumiex membri talUE previsti mill-att legali rispettiv tal-JU.

104

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

105

L-Artikolu 12 tal-Anness 1 għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 560/2014, u l- Artikolu 28
tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085.
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Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja
Implimentazzjoni tal-baġit ta’ Orizzont 2020

3.7.13. It-Tabella 3.7.2 tippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet mill-membri

lill-JU għall-programm Orizzont 2020, fi tmiem l-2021.

Tabella 3.7.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għal Orizzont 2020
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur u d-deċiżjonijiet legali)

Membri

Attivitajiet
Attivitajiet taladdizzjonali
JU (1)
(2)

Tnaqqis

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2021)

Flus kontanti

Total

In natura
ivvalidati

In natura ,
irrappurtati
iżda mhux
ivvalidati

In natura ,
għal
attivitajiet
addizzjonali

Total

UE (DĠ RTD)

975.0

M/A

-140.0

835.0

728.2

M/A

M/A

M/A

728.2

Membri privati
(kontribuzzjonijiet
in natura u
kontribuzzjonijiet fi flus
kontanti għall-ispejjeż
amministrattivi)

462.1

2 225.4

M/A

2 687.5

14.6

52.2

79.9

1 646.5

1 793.2

182.5

M/A

-140.0

42.5

3.3

M/A

M/A

M/A

3.3

1 619.6

2 225.4

-280.0

3 565.0

746.0

52.2

79.9

1 646.5

2 524.6

Membri privati
(kontribuzzjonijiet fi flus
kontanti għall-ispejjeż
operazzjonali)
Total

(1) IKOP u miri għall-kontribuzzjonijiet tal-ispejjeż amministrattivi kif maqbula fil-pjanijiet ta’ ħidma annwali tal-JU.
(2) L-attivitajiet addizzjonali jaqgħu barra mill-ambitu tal-awditjar tal-QEA. Il-mira minima tagħhom ta’ EUR 1 755 miljun żdiedet għal EUR 2 225.4 għall-membri privati biex
jintlaħaq l-obbligu ta’ kontribuzzjoni minima totali ta’ mill-inqas EUR 2 730 miljun.

Sors: data pprovduta mill-JU.

3.7.14. Fir-rigward tal-obbligi operazzjonali tal-JU fi tmiem l-2021, il-JU kienet kważi

impenjat bis-sħiħ EUR 815.8-il miljun mill-kontribuzzjoni massima tal-UE għall-ftehimiet ta’
għotja ffirmati taħt Orizzont 2020. Minn dawn, madwar EUR 159.6 miljun (jew 19.6 %) għad
iridu jitħallsu fis-snin li ġejjin. Min-naħa l-oħra, il-membri privati kienu legalment ħadu limpenn li jipprovdu kontribuzzjonijiet in natura u finanzjarji ta’ EUR 266.5 miljun jew 56 % talmira indikattiva ta’ EUR 475.3 miljun stabbilita fil-programmi ta’ ħidma annwali adottati tal-JU.
Billi s-sejħiet kollha taħt H2020 kienu ġew magħluqa fi tmiem l-2020, il-JU mhux se tilħaq ilmira indikattiva għall-membri privati tagħha sa tmiem il-perjodu ta’ programmazzjoni.

3.7.15.

Ir-rata ta’ implimentazzjoni għall-baġit tal-pagamenti tal-JU għall-2021
disponibbli għall-proġetti taħt Orizzont 2020 kienet ta’ 71 %. Dan huwa prinċipalment spjegat
mis-sospensjonijiet u/jew l-estensjonijiet tal-proġetti reċenti taħt Orizzont 2020, meħtieġa
minħabba l-pandemija tal-COVID-19, kif ukoll it-terminazzjoni mhux mistennija ta’ proġett kbir
taħt Orizzont 2020 wara li l-benefiċjarju prinċipali falla fl-2021. Il-JU ma kellha l-ebda
approprjazzjoni ta’ impenn operazzjonali tal-2021 billi kienet temmet l-aħħar sejħa tagħha għal
proposta sa tmiem l-2020.
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3.7.16. Fi tmiem l-2021, il-membri tal-industrija rrappurtaw kontribuzzjonijiet in natura

totali għal attivitajiet addizzjonali ta’ EUR 1 646.5 miljun jew 74 % tal-mira ta’
EUR 2 225.4 miljun. Madankollu, għal EUR 715.6-il miljun jew 43 % tal-ammont irrappurtat, ilproċess ta’ ċertifikazzjoni ma ġiex konkluż. Biex jiżgura l-ilħuq tal-mira sa tmiem il-programm,
il-Bord ta’ Tmexxija tal-JU approva fi Frar 2022, EUR 658 miljun addizzjonali ta’ investimenti talmembri tal-industrija f’attivitajiet tal-2022 marbuta mill-qrib mal-objettivi strateġiċi tal-JU. Dan
l-impenn tal-membri privati jista’ jimmitiga r-riskju tal-JU li ma tilħaqx il-mira għallkontribuzzjonijiet in natura għal attivitajiet addizzjonali sa tmiem il-programm Orizzont 2020.

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll

3.7.17. Għall-pagamenti taħt Orizzont 2020, is-Servizz tal-Awditjar Komuni tad-DĠ RTD

tal-Kummissjoni huwa responsabbli mill-awditu ex post. Ibbażat fuq ir-riżultati tal-awditjar
ex post disponibbli sa tmiem l-2021, il-JU rrappurtat rata ta’ żball rappreżentattiva ta’ 1.9 % u
rata tal-iżball residwu ta’ 1.2 % għall-proġetti taħt Orizzont 2020 (approvazzjonijiet u
pagamenti finali) 106.

3.7.18. Biex nivvalutaw il-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali tal-JU, aħna awditjajna

b’mod aleatorju l-pagamenti taħt Orizzont 2020 li saru fl-2021, fil-livell tal-benefiċjarji finali,
biex nikkorroboraw ir-rati ta’ żball tal-awditjar ex post 107. F’każ wieħed, aħna sibna u
kkwantifikajna żball relatat mal-ispejjeż diretti tal-persunal iddikjarati għal persuna li la kienet
impjegata mill-benefiċjarju u lanqas ikkuntrattata direttament għall-proġett.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.7.19. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva meħuda b’reazzjoni għall-osservazzjonijiet
tagħna mis-snin preċedenti hija pprovduta fl-Anness.

106

Ir-Rapport Annwali tal-Attività 2021 tal-Impriża Konġunta CBE, il-Kapitolu 4.3.

107

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

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 għall2019, iżda li għalihom il-proċess ta’ ċertifikazzjoni ma kienx ġie kkompletat minħabba l-pandemija talCOVID-19.

2020

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 l-Impriża 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 lill-Impriża
Konġunta. Dan it-tnaqqis sinifikanti fil-kontribuzzjonijiet mill-membri ppreżenta riskju għall-kisba talaġenda ta’ riċerka u innovazzjoni tal-Impriża Konġunta għall-programm Orizzont 2020.

M/A

2020

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 tal-industrija rrappurtaw
EUR 95.7 miljun ta’ kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet operazzjonali mit-total ta’
EUR 433 miljun impenjati wara li kienu tniedu s-sejħiet kollha taħt 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 tal-membri tal-industrija tagħha kif stabbiliti fir-regolament
fundatur tagħha u fil-pjanijiet ta’ ħidma annwali adottati.

Għadha għaddejja

Ikkompletata
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Sena

Kummenti tal-QEA

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

2020

It-tfassil tas-sejħa għal proposti tal-Impriża Konġunta għall-2020 ma żgurax l-aktar kopertura sħiħa talerba’ suġġetti strateġiċi ta’ dimostrazzjoni, f’konformità mal-aġenda ta’ riċerka tal-Impriża Konġunta filpjan 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 diversi proposti ġew
aċċettati għal kofinanzjament.

M/A
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.7.11. u 3.7.12. L-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b'Bażi Bijoloġika hija miftuħa u lesta li
ssolvi l-kwistjoni u f’kooperazzjoni mas-servizzi tal-Kummissjoni. L-Impriżi Konġunti fittxew
b’mod kollettiv kjarifiki u gwida mill-Kummissjoni fir-rigward tas-sejba mill-QEA.
3.7.14. Il-livell aktar baxx li jirriżulta ta’ IKOP impenjat fil-ftehimiet ta’ għotja meta mqabbel mallivelli mistennija stipulati fil-Programmi ta’ Ħidma Annwali huwa prinċipalment dovut għall-fatt
li l-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b'Bażi Bijoloġika tista’ timplimenta biss sejħiet miftuħa
għall-proposti, li maż-żmien irriżulta f’aktar kofinanzjament ta’ benefiċjarji li mhumiex parti millkonsorzju BIC ta’ membri privati tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b'Bażi Bijoloġika. Peress
li l-benefiċjarji li jkollhom suċċess mhumiex obbligati li jissieħbu fil-konsorzju BIC, l-Impriża
Konġunta Ewropa Ċirkolari b'Bażi Bijoloġika ma setgħetx tikkunsidra l-kontribuzzjonijiet
tagħhom għall-kisba tal-mira IKOP tal-Impriża Konġunta.
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3.8. L-Impriża Konġunta Sistema
Ferrovjarja Ewropea (EU-Rail)
Introduzzjoni

3.8.1. L-Impriża Konġunta Shift2Rail (S2R), li tinsab fi Brussell, twaqqfet f’Ġunju 2014 taħt

il-programm Orizzont 2020 għal perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2024 108. F’Novembru 2021, ilKunsill adotta l-Att Bażiku Uniku, li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Ferrovjarja tal-UE (EU-Rail)
biex tissostitwixxi l-S2R, taħt il-programm Orizzont Ewropa għall-perjodu li jintemm fil31 ta’ Diċembru 2031 109.

3.8.2. EU-Rail hija sħubija pubblika-privata għar-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur

ferrovjarju. Il-membri fundaturi tagħha huma l-UE, irrappreżentata mill-Kummissjoni, u s-sħab
tal-industrija ferrovjarja (il-partijiet ikkonċernati ewlenin, inklużi l-manifatturi tat-tagħmir
ferrovjarju, il-kumpaniji ferrovjarji, il-maniġers tal-infrastruttura u ċ-ċentri tar-riċerka).

3.8.3. It-Tabella 3.8.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta.
Tabella 3.8.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-JU
2021

2020

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

42.7

72.5

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

1.2

77.9

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

68.4

75.8

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

13.6

84.1

19

24

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

(1) Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li l-JU 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-JU.

108

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 642/2014 tas-16 ta’ Ġunju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta Shift2Rail.

109

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085 tad-19 ta’ Novembru 2021 li jistabbilixxi l-Impriżi
Konġunti fil-qafas ta’ Orizzont Ewropa.
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

3.8.4. L-approċċ tal-awditjar tagħna jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriża Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi superviżorji u ta’ kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol ġew issupplimentati minn evidenza li rriżultat mix-xogħol ta’ awdituri oħra u minn
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-JU.

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

opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur mill-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 147 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 EU-Rail, li jinkludu r-rapporti finanzjarji 110 u rrapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 111 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2021, 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).

110

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.

111

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 EU-Rail għas-sena li

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, ilpożizzjoni finanzjarja tal-Impriża Konġunta EU-Rail fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati taloperazzjonijiet 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 milluffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà
għas-settur 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 2021 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 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.8.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tagħna.
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Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tattranżazzjonijiet
Il-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi tal-Impriża Konġunta għall-iskema
tal-pensjonijiet tal-UE

3.8.11. Minn Jannar 2016, jenħtieġ li l-JUs li huma biss parzjalment iffinanzjati mill-baġit

tal-UE jħallsu l-parti tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur għall-iskema tal-pensjoni tal-UE, li
tikkorrispondi għall-proporzjon tad-dħul issussidjat tagħhom mhux mill-UE mad-dħul totali
tagħhom 112. Billi l-Kummissjoni la pprevediet din in-nefqa fil-baġits tal-JU, u lanqas ma talbet
formalment il-pagamenti, EU-Rail (u l-predeċessur tagħha S2R) kienet għadha ma ħallsitx tali
kontribuzzjonijiet.

3.8.12. F’konformità mal-gwida tal-Kummissjoni lill-JUs, li tikkomunika l-pożizzjoni

tagħha dwar is-sejba, jenħtieġ li l-Uffiċċju Amministrazzjoni u Ħlas tal-Intitolamenti Individwali
tal-Kummissjoni jikkalkula l-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi għal kull JU bħala perċentwal taddħul mhux tal-UE relatat mad-dħul totali tal-JU, inkluż id-dħul mhux tal-UE għan-nefqa
operazzjonali 113. Għal EU-Rail dan is-sehem perċentwali huwa ta’ 3.8 % jew madwar
EUR 10 445 fis-sena (ibbażat fuq iċ-ċifri għall-2021). Din il-gwida tieħu kont biss taddispożizzjonijiet rispettivi tar-Regolamenti tal-Persunal 114 biex tiddetermina l-metodu ta’
kalkolu għall-pagament mill-JUs tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur lejn il-baġit tal-UE bbażat
fuq id-dħul. Madankollu, l-Att Bażiku Uniku115 jispeċifika li jenħtieġ li l-ispejjeż amministrattivi
jiġu koperti b’mod indaqs, fuq bażi annwali bejn l-UE u l-membri l-oħra, u għall-JU jissuġġerixxi
madwar EUR 137 435 bħala kontribuzzjoni tal-impjegatur fis-sena (ibbażat fuq iċ-ċifri għall2021). L-eżistenza ta’ dawn id-dispożizzjonijiet legali differenti toħloq ir-riskju tal-elaborazzjoni
ta’ diversi interpretazzjonijiet rigward il-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-impjegatur tal-JU
b’impatt finanzjarju li jvarja.

112

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

113

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-Kummissjoni pproponiet li tistma l-kontribuzzjonijiet talpensjoni tal-impjegaturi tal-JUs b’sehem perċentwali wieħed tul il-ħajja kollha tal-JU,
stabbilit fuq il-bażi tal-kontribuzzjonijiet rispettivi tal-UE u ta’ dawk li mhumiex membri talUE previsti mill-att legali rispettiv tal-JU.

114

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

115

L-Artikolu 15 tal-Anness 1 għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 642/2014, u l-Artikolu 28
tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085.
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Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja
Implimentazzjoni tal-baġit ta’ Orizzont 2020

3.8.13. It-Tabella 3.8.2 tippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet mill-membri

lill-JU għall-programm Orizzont 2020, fi tmiem l-2021.

Tabella 3.8.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għal Orizzont 2020
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)

Membri
UE (DĠ Move)
Membri privati
Total

Attivitajiet
Attivitajiet taladdizzjonali
JU
(1)
398.0
350.0
748.0

0.0
120.0
120.0

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2021)

Total
398.0
470.0
868.0

Flus kontanti
339.2
10.5
349.7

In natura
ivvalidati
0.0
179.1
179.1

In natura ,
irrappurtati
iżda mhux
ivvalidati
0.0
96.4
96.4

In natura ,
għal
attivitajiet
addizzjonali

Total

0.0
208.8
208.8

339.2
494.8
834.0

(1) L-attivitajiet addizzjonali jaqgħu barra mill-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-JU.

3.8.14. F’April 2021, il-JU nediet sejħa miftuħa finali għall-programm Orizzont 2020,

wara l-emenda finali tal-pjan ta’ ħidma annwali tal-Impriża Konġunta għall-2021, biex jiġi
kkompletat il-Programm ta’ Innovazzjoni tal-Impriża Konġunta għal “Teknoloġiji għal
Merkanzija Ewropea Sostenibbli u Attrattiva”. B’din is-sejħa, fi tmiem l-2021, il-JU kienet kważi
impenjat bis-sħiħ EUR 385.5 miljun mill-kontribuzzjoni massima tal-UE għall-ftehimiet ta’
għotja ffirmati taħt Orizzont 2020. Minn dawn, madwar EUR 96.4 miljun (jew 25 %) għad iridu
jitħallsu fis-snin li ġejjin. Min-naħa l-oħra, il-membri privati kienu impenjaw ruħhom legalment
li jipprovdu kontribuzzjonijiet in natura ta’ EUR 572.6 miljun.

3.8.15. Il-JU implimentat 100 % tal-baġit ta’ impenn tagħha għall-2021 disponibbli għall-

proġetti taħt Orizzont 2020. Ir-rata ta’ implimentazzjoni għall-baġit operazzjonali tal-pagamenti
disponibbli, inklużi l-approprjazzjonijiet operazzjonali li ma ntużawx jew li kienu riallokati, niżlet
għal 61 % (2020: 76 %). Din is-sitwazzjoni kienet ikkawżata prinċipalment mill-kwalità fqira tarrapporti tekniċi tal-benefiċjarji u/jew mill-ħtieġa li tintalab mingħand il-benefiċjarji, evidenza
addizzjonali li tikkonferma l-kisba tar-riżultati tal-proġett. Il-biċċa l-kbira tal-pagamenti talImpriża Konġunta huma somom f’daqqa mħallsa għal pakketti ta’ ħidma ta’ proġetti li ġew
implimentati kif xieraq minn benefiċjarji multipli. Konsegwentement, id-dewmien ta’
benefiċjarju wieħed jaffettwa l-pagament tal-ammont sħiħ ta’ somma f’daqqa relatat malpakkett ta’ ħidma.
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Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll

3.8.16. Għall-pagamenti taħt Orizzont 2020, is-Servizz tal-Awditjar Komuni tad-DĠ RTD

tal-Kummissjoni huwa responsabbli mill-awditu ex post. Ibbażat fuq ir-riżultati tal-awditjar
ex post disponibbli sa tmiem l-2021, l-Impriża Konġunta rrappurtat rata ta’ żball
rappreżentattiva ta’ 2.3 % u rata tal-iżball residwu ta’ 1.6 % għall-proġetti taħt Orizzont 2020
(approvazzjonijiet u pagamenti finali) 116.

3.8.17. Biex nivvalutaw il-kontrolli tal-pagamenti operazzjonali tal-Impriża Konġunta,

aħna awditjajna b’mod aleatorju l-pagamenti taħt Orizzont 2020 li saru fl-2021, fil-livell talbenefiċjarji finali, biex nikkorroboraw ir-rati ta’ żball tal-awditjar ex post117. Aħna ma sibna lebda żball jew dgħufija fil-kontroll tal-benefiċjarji tal-Impriża Konġunta kkampjunati.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.8.18. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva meħuda b’reazzjoni għall-osservazzjonijiet

tagħna mis-snin preċedenti hija pprovduta fl-Anness.

116

Ir-Rapport Annwali tal-Attività Konsolidat 2021 tal-Impriża Konġunta EU-Rail, kapitolu 4.3.

117

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

2020

Kummenti tal-QEA
Id-Deċiżjoni 7/2018 tal-Bord ta’ Tmexxija li tadotta r-regoli dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni talkunflitti ta’ interess, applikabbli għall-korpi tal-Impriża Konġunta, tirrikjedi li s-CVs aġġornati u ddikjarazzjonijiet ta’ kunflitt ta’ interess tal-membri tal-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta jiġu
ppubblikati fuq is-sit web tal-Impriża Konġunta. Madankollu, billi ftit biss mill-membri tal-Bord ta’
Tmexxija ppreżentaw 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.

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

Ikkompletata
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Risposta tal-Impriża Konġunta
3.8.12. EU-Rail taqbel li tħallas il-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni tal-impjegatur tagħha
f’konformità mal-kalkolu li għandu jiġi pprovdut mis-servizzi tal-Kummissjoni, ladarba l-aspetti
de-jure jiġu aċċertati, u l-fatturi jinħarġu mill-PMO. Għalkemm ma għandna l-ebda mandat biex
naċċettaw li teżisti kontradizzjoni bejn l-approċċ ta’ stima pprovdut mis-servizzi tal-Kummissjoni
u d-dispożizzjonijiet imsemmija tal-Att Bażiku Uniku (SBA), EU-Rail hija miftuħa u lesta li ssolvi lkwistjoni f’kooperazzjoni mas-servizzi tal-Kummissjoni.
L-Artikolu 28 tal-SBA jiddefinixxi li l-ispejjeż operazzjonali ta’ Impriża Konġunta għandhom ikunu
koperti permezz tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-UE u mill-membri privati. Fil-fehma talImpriża Konġunta, dan jikkontradixxi l-Artikolu 83(2) tar-Regolamenti tal-Persunal li jibbaża lkalkolu tal-kontribuzzjoni tal-impjegaturi tal-korpi tal-UE (tal-aġenziji) għall-iskema tal-pensjoni
tal-UE fuq id-dħul.

3.8.15. Fl-2021, l-Impriża Konġunta għamlet b’suċċess aktar minn 70 pagament relatati ma’
offerti operazzjonali u ftehimiet ta’ għotja għal ammont totali ta’ EUR 39.3 miljun. L-impriża
Konġunta enfasizzat lill-Bord tat-Tmexxija (GB) l-importanza tal-kwalità tar-rapportar talbenefiċjarji u l-ħtieġa li l-benefiċjarji u/jew il-kuntratturi jikkonformaw mal-iskadenzi. Hija
informat lill-Bord tat-Tmexxija f’Novembru 2021 li, minħabba d-dewmien tal-benefiċjarji fissottomissjoni tat-talbiet għal pagament u d-dokumenti sottostanti, l-approprjazzjonijiet ta’
pagament ta’ madwar EUR 17.5 miljun kienu se jibqgħu ma jintużawx fi tmiem is-sena. Fl-aħħar
nett, l-Impriża Konġunta kellha tittrasferixxi dan l-ammont għall-approprjazzjonijiet mhux użati
sabiex jerġa’ jiddaħħal fl-approprjazzjonijiet ta’ pagament għall-2022. Hija l-fehma tal-Impriża
Konġunta li b’din ir-riallokazzjoni kisbet implimentazzjoni għal pagamenti operazzjonali (Titolu
3) ta’ 84 %.
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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 118.
Hija bdiet topera b’mod awtonomu fit-23 ta’ Settembru 2020. F’Lulju 2021, il-Kunsill adotta
regolament fundatur ġdid li jestendi l-ħajja tal-Impriża Konġunta taħt il-Programm tal-Qafas
Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027, għall-perijodu li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2033 119.

3.9.2. EuroHPC hija sħubija pubblika-privata, li tippermetti l-aggregazzjoni ta’ riżorsi mill-

UE, il-pajjiżi parteċipanti u s-sħab privati għall-iżvilupp ta’ computing ta’ prestazzjoni għolja flEwropa. Il-membri fundaturi tagħha huma l-UE, irrappreżentata mill-Kummissjoni, l-Istati
Parteċipanti, u żewġ sħab privati, irrappreżentati mill-Pjattaforma Ewropea tat-Teknoloġija
għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja (ETP4HPC) u l-assoċjazzjonijiet tal-Valur tal-Big Data
(BDVA). Fi tmiem l-2021, il-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta aċċetta t-talba għal sħubija
ta’ sieħeb privat terz, il-Konsorzju Ewropew tal-Industrija Quantum (QuIC).

118

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/1488 tat-28 ta’ Settembru 2018 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew.

119

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/1173 tat-13 ta’ Lulju 2021 li jistabbilixxi l-Impriża
Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew u li jħassar ir-Regolament
(UE) 2018/1488.
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3.9.3. It-Tabella 3.9.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-Impriża Konġunta.
Tabella 3.9.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-JU
2021

2020

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

207.5

181.5

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

722.4

509.1

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

348.2

181.5

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

753.4

509.1

15

11

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

(1) Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li l-JU 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-JU.

Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

3.9.4. L-approċċ tal-awditjar tagħna jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fl-Impriża Konġunta u l-benefiċjarji, u valutazzjoni talkontrolli ewlenin tas-sistemi superviżorji u ta’ kontroll tal-Impriża Konġunta. Ir-riżultati ta’ dan
ix-xogħol ġew issupplimentati minn evidenza li rriżultat mix-xogħol ta’ awdituri oħra u minn
analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-maniġment tal-JU.

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

opinjoni tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur mill-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 147 tifforma parti integrali mill-opinjoni.
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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 EuroHPC, li jinkludu r-rapporti finanzjarji 120 u rrapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 121 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2021, 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 EuorHPC għas-sena li

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, ilpożizzjoni finanzjarja tal-Impriża Konġunta EuroHPC fil-31 ta’ Diċembru 2021, 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 tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards
tal-kontabbiltà għas-settur pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment.

120

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.

121

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 2021 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 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

3.9.10. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tagħna.
Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tattranżazzjonijiet
Il-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi tal-Impriża Konġunta għall-iskema
tal-pensjonijiet tal-UE

3.9.11. Minn Jannar 2016, jenħtieġ li l-JUs li huma biss parzjalment iffinanzjati mill-baġit

tal-UE jħallsu l-parti tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur għall-iskema tal-pensjoni tal-UE, li
tikkorrispondi għall-proporzjon tad-dħul issussidjat tagħhom mhux mill-UE mad-dħul totali
tagħhom122. Billi l-Kummissjoni la pprevediet din in-nefqa fil-baġits tal-JU, u lanqas ma talbet
formalment il-pagamenti, l-EuroHPC kienet għadha ma ħallsitx tali kontribuzzjonijiet.

3.9.12. F’konformità mal-gwida tal-Kummissjoni lill-JUs, li tikkomunika l-pożizzjoni

tagħha dwar is-sejba, jenħtieġ li l-Uffiċċju Amministrazzjoni u Ħlas tal-Intitolamenti Individwali
tal-Kummissjoni jikkalkula l-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi għal kull JU bħala perċentwal tad122

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.
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dħul mhux tal-UE relatat mad-dħul totali tal-JU, inkluż id-dħul mhux tal-UE għan-nefqa
operazzjonali 123, il-kontribuzzjonijiet fi flus kontanti mill-Istati Parteċipanti, li ma jiġux
jitwasslux permezz tal-baġit tal-UE, meqjusa wkoll bħala dħul mhux tal-UE. Għal EuroHPC dan
is-sehem perċentwali huwa ta’ 41.2 %. Din il-gwida tieħu kont biss tad-dispożizzjonijiet
rispettivi tar-Regolamenti tal-Persunal 124 biex tiddetermina l-metodu ta’ kalkolu għallpagament mill-JUs tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur lejn il-baġit tal-UE bbażat fuq id-dħul.
Madankollu, l-Istatuti tal-EuroHPC 125 jiddikjaraw li jenħtieġ li l-UE tkopri 100 % tal-ispejjeż
amministrattivi tal-Impriża Konġunta. L-eżistenza ta’ dawn id-dispożizzjonijiet legali differenti
toħloq ir-riskju tal-elaborazzjoni ta’ diversi interpretazzjonijiet rigward il-kalkolu talkontribuzzjoni tal-impjegatur tal-JU b’impatt finanzjarju li jvarja.

Osservazzjonijiet dwar il-ġestjoni baġitarja
Implimentazzjoni tal-baġit ta’ Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw lEwropa (FNE)

3.9.13. It-Tabella 3.9.2 tippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjonijiet mill-membri

lill-JU għall-programmi Orizzont 2020 u FNE, fi tmiem l-2021.

Tabella 3.9.2 – Kontribuzzjonijiet mill-membri għal Orizzont 2020 u FNE
(f’miljun EUR)
Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)

Membri
UE (DĠ CNECT)
Stati parteċipanti
Membri privati
Total

Attivitajiet
Attivitajiet taladdizzjonali
JU (1)
(2)
536.0
486.0
422.0
1 444.0

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

Total
536.0
486.0
422.0
1 444.0

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2021)

Flus kontanti
307.0
120.3
0.0
427.3

In natura
ivvalidati
0.0
0.0
0.0
0.0

In natura ,
irrappurtati
iżda mhux
ivvalidati
0.0
13.0
4.2
17.2

In natura ,
għal
attivitajiet
addizzjonali

Total

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

307.0
133.3
4.2
444.5

(1) Il-kontribuzzjoni mill-UE tinkludi EUR 100 miljun mill-programm FNE.
(2) L-attivitajiet addizzjonali jaqgħu barra mill-ambitu tal-awditjar tal-QEA.

Sors: data pprovduta mill-JU.

123

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-Kummissjoni pproponiet li tistma l-kontribuzzjonijiet talpensjoni tal-impjegaturi tal-JUs b’sehem perċentwali wieħed tul il-ħajja kollha tal-JU,
stabbilit fuq il-bażi tal-kontribuzzjonijiet rispettivi tal-UE u ta’ dawk li mhumiex membri talUE previsti mill-att legali rispettiv tal-JU.
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L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

125

Il-Premessa 22 u l-Artikolu 15 tal-Anness 1 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/1173.
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3.9.14. Fi tmiem l-2021, il-membri privati kienu rrappurtaw biss EUR 4.2 miljun ta’

kontribuzzjonijiet in natura. Madankollu, f’din id-data, il-JU kienet diġà impenjat bis-sħiħ
EUR 180 miljun għall-kofinanzjament ta’ 50 % tal-għotjiet għar-riċerka u l-innovazzjoni taħt
Orizzont 2020, iffissati bħala l-mira minima fir-regolament fundatur tal-JU 126. L-Istati
Parteċipanti jiffinanzjaw il-50 % li jifdal tal-ispejjeż totali tal-proġett u s-sħab privati
jikkontribwixxu biss b’mod addizzjonali għall-ispejjeż massimi eliġibbli tal-azzjonijiet iffinanzjati
permezz ta’ għotjiet. Konsegwentement, hemm riskju għoli li l-JU mhux se tilħaq l-objettiv ta’
EUR 420 miljun għall-kontribuzzjonijiet mill-membri privati, kif stabbiliti fir-regolament
fundatur tal-JU, sa tmiem l-implimentazzjoni tal-proġetti ta’ għotja.

3.9.15. F’Lulju 2021, il-Kunsill adotta r-regolament fundatur il-ġdid tal-EuroHPC. Skont

dan ir-regolament, il-JU se jkollha timplimenta proġetti li jammontaw għal EUR 7 biljun, li
minnhom EUR 3.1 biljun jenħtieġ li jiġu ingranati mill-Istati Parteċipanti u EUR 900 miljun minn
membri privati fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet fi flus u in natura. Dan jirrappreżenta żieda
sinifikanti meta mqabbel mal-programm preċedenti tal-QFP li taħtu l-JU trid timplimenta
proġetti ta’ madwar EUR 1.4 biljun. Għalhekk, ir-riskju li l-JU ma tilħaqx il-miri ta’ kontribuzzjoni
tal-membri l-oħra skont ir-regolament fundatur il-ġdid jiżdied b’mod sinifikanti.

3.9.16. Rigward il-baġit tal-JU għall-2021 disponibbli għall-proġetti operazzjonali, ir-rati

ta’ implimentazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament operazzjonali
(Titolu 3) kienu ta’ 2 % u 47 % rispettivament. Ir-rata baxxa ħafna ta’ implimentazzjoni għallapproprjazzjonijiet ta’ impenn hija spjegata fil-biċċa l-kbira minħabba d-dewmien fil-bidu talImpriża Konġunta taħt il-QFP 2021-2027 il-ġdid f’Lulju 2021 u t-trasferiment mill-Kummissjoni
u l-Istati Parteċipanti ta’ EUR 700 miljun ta’ fondi lill-Impriża Konġunta f’Diċembru 2021.
Dewmien mill-Entitajiet Ospitanti u problemi ta’ provvista għal komponenti ewlenin ikkawżati
mis-sitwazzjoni ta’ pandemija globali fil-kostruzzjonijiet tal-bini (ċentri tad-data), neċessarji
biex jospitaw u joperaw is-supercomputers diġà akkwistati, jikkontribwixxu wkoll għar-rata
baxxa ta’ implimentazzjoni.

3.9.17. Ir-rata baxxa ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament

operazzjonali kienet ikkawżata prinċipalment mid-dewmien fil-bidu ta’ xi proġetti ġodda ta’
infrastruttura, li rriżulta f’dewmien fil-pagamenti ta’ prefinanzjament ippjanati għall-2021, kif
ukoll miż-żmien addizzjonali mhux mistenni meħtieġ għall-ħidma ta’ kontroll ex ante fuq irriżultati tanġibbli, fir-rigward tal-ewwel pagamenti interim ta’ għotjiet għall-proġetti taħt
Orizzont 2020.

3.9.18. Fir-rigward tal-approprjazzjonijiet amministrattivi ta’ impenn u ta’ pagament (it-

Titoli 1 u 2), fl-ippjanar tal-baġit amministrattiv tagħha għall-2021, il-JU ma qisitx
suffiċjentement ir-riallokazzjoni tal-ammonti sinifikanti ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament
126

L-Artikolu 4(2) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/1488.
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mhux użati tas-snin preċedenti. Barra minn hekk, fir-rigward tat-titoli baġitarji kollha, lapproprjazzjonijiet tal-baġit riallokati mis-snin preċedenti ma ntużawx qabel lapproprjazzjonijiet il-ġodda tas-sena.

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll
Il-qafas ta’ kontroll intern tal-JU

3.9.19. Fl-2020, il-JU żviluppat pjan ta’ azzjoni biex timplimenta l-azzjonijiet li fadal tas-

17-il prinċipju ta’ kontroll intern tal-qafas ta’ kontroll intern tal-Kummissjoni fl-2021.
Madankollu, minħabba l-assenza ta’ persunal amministrattiv ewlieni (bħal pereżempju, il-kap
tal-finanzi u l-amministrazzjoni u l-kap tal-kapaċità tal-awditjar intern), il-JU kienet għadha ma
approvatx diversi azzjonijiet importanti ta’ kontroll intern fi ħdan l-iskadenzi tal-2021 stabbiliti
fil-pjan ta’ azzjoni tagħha. Minkejja r-riskji li qed tiffaċċja l-JU minħabba l-baġit ikbar tagħha,
hija wettqet biss eżerċizzju ssimplifikat ta’ valutazzjoni tar-riskju annwali. Sa tmiem l-2021, il-JU
ma kinitx ikkompletat bis-sħiħ l-iżvilupp ta’ strateġija ta’ kontroll u monitoraġġ u lanqas pjan ta’
kontinwità tal-operat u pjan għas-sigurtà tal-IT. Dan id-dewmien żied ir-riskju ta’ kontroll intern
tal-JU għall-2021.

Is-sistema ċentralizzata l-ġdida għall-ġestjoni tal-kontribuzzjonijiet
finanzjarji tal-Istati Parteċipanti

3.9.20. Abbażi tar-Regolament Qafas ta’ Orizzont Ewropa u tar-regolament fundatur il-

ġdid tal-EuroHPC għall-QFP 2021-2027 il-ġdid, il-JU hija obbligata tintroduċi proċess ta’ ġestjoni
ċentralizzata ġdid, is-sistema ta’ Ġestjoni Ċentrali ta’ Kontribuzzjonijiet Finanzjarji (CMFC), biex
timmaniġġja l-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Parteċipanti tagħha.

3.9.21.

Taħt is-sistema ppjanata tas-CMFC, kull Stat Parteċipanti jista’ jagħżel li jħallas
lill-JU l-kontribuzzjonijiet finanzjarji rispettivi tiegħu fil-livell tal-proġett għall-benefiċjarji
stabbiliti fl-Istat tiegħu. Matul dan il-proċess, kull Stat Parteċipanti għandu wkoll id-dritt talveto fuq il-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw l-użu tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji nazzjonali
tiegħu stess, imħallsa lill-JU għall-applikanti stabbiliti fl-Istat tiegħu, f’konformità mar-regoli
finanzjarji u tal-kompetizzjoni tal-UE. Dan jippermetti li Stat Parteċipanti jiddeċiedi, fuq il-bażi
tal-prijoritajiet strateġiċi nazzjonali, jekk jappoġġax jew le benefiċjarju nazzjonali ta’ proġett ta’
riċerka u innovazzjoni magħżul u approvat.

3.9.22. Min-naħa l-oħra, il-JU se jkollha tesegwixxi l-pagamenti kofinanzjati għall-Istati

Parteċipanti kollha li għażlu li jafdaw lill-Impriża Konġunta bil-kontribuzzjonijiet finanzjarji
tagħhom. Se jkollha timmaniġġja u timmonitorja wkoll żewġ proċessi alternattivi ta’ ftehimiet
amministrattivi ta’ appoġġ mal-Istati Parteċipanti. L-Awtorità Nazzjonali ta’ Finanzjament (NFA)
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ta’ kull Stat Parteċipanti trid tiffirma ftehim mal-JU, biex jew tafda lill-JU bil-pagament talkontribuzzjonijiet nazzjonali, jew biex tikkoordina t-trasferiment nazzjonali tal-ftehimiet talfondi għall-pagamenti lill-benefiċjarji u r-rappurtar dwar il-kontribuzzjonijiet. Skont l-iskeda ta’
żmien tal-JU, il-ftehimiet jenħtieġ li jiġu ffirmati qabel ma l-JU tiffirma l-ewwel ftehimiet ta’
għotja mudell tagħha għal sejħiet imnedija taħt il-QFP il-ġdid tard fl-2022.

3.9.23. Aħna nosservaw li l-ħtiġijiet ta’ riżorsi addizzjonali għall-implimentazzjoni tas-

sistema ppjanata ta’ CMFC la ġew ivvalutati mill-Kummissjoni u lanqas ma ġew inklużi fl-istimi
inizjali tar-riżorsi tal-persunal tal-JU għall-implimentazzjoni tal-aġenda l-ġdida ta’ riċerka u
innovazzjoni tal-JU. Dan in-nuqqas ta’ ppjanar fl-introduzzjoni tas-sistema tas-CMFC flimkien
mas-sitwazzjoni tal-persunal, u n-nuqqas ta’ għodod tal-IT u appoġġ jista’ jaffettwa b’mod
negattiv l-implimentazzjoni tal-programmi tal-JU u l-kisba tal-kontribuzzjonijiet tal-membri loħra. Jekk is-CMFC trid tiġi mmaniġġjata manwalment, se tkun intensiva fir-riżorsi umani.

Osservazzjonijiet dwar kwistjonijiet oħra
Is-sitwazzjoni tar-riżorsi umani tal-JU

3.9.24. Is-sitwazzjoni prekarja tal-persunal tal-JU fl-2020 marret għall-agħar fl-2021

minħabba żieda fil-piż tax-xogħol u minkejja l-fatt li l-għadd ta’ persunal żdied minn 11 għal 15
matul is-sena. Bil-ħsieb li tikseb pożizzjoni minn ta’ quddiem fit-teknoloġiji innovattivi talcomputing ta’ prestazzjoni għolja u tal-computing kwantistiku, l-EuroHPC tkabbret b’mod
sinifikanti taħt il-QFP 2021-2027 il-ġdid. Skont ir-regolament fundatur il-ġdid adottat
f’Lulju 2021, il-JU se jkollha timplimenta aktar minn EUR 7 biljun ta’ fondi taħt il-QFP 20212027 il-ġdid. Għal dan il-għan, jeħtieġ li tirrekluta 39 membru tal-persunal addizzjonali sal2023. Minħabba d-dewmien fl-adozzjoni tar-regolament fundatur il-ġdid, il-JU setgħet tniedi lproċeduri ta’ reklutaġġ meħtieġa biss tard fl-2021 u ma setgħetx iżżid il-persunal tagħha matul
l-2021. Billi l-JU kellha biss 15-il membru tal-persunal (4 membri tal-persunal temporanju u 11il membru tal-persunal kuntrattwali) fi tmiem l-2021, hija tista’ tiffaċċja sfidi konsiderevoli ta’
riżorsi umani fil-ġestjoni ta’ dawn ir-reklutaġġi ġodda, minbarra l-proċessi amministrattivi u
operazzjonali l-ġodda li għad iridu jiġu stabbiliti.

3.9.25. Fi tmiem l-2021, u kif osservajna fir-Rapport tal-Awditjar 2020 tagħna

, irresponsabbiltà minn żewġ pożizzjonijiet ewlenin (kap tal-programmi u kap tal-amministrazzjoni
u tal-finanzi) kompliet tiġi assunta minn persuna waħda, l-Uffiċjal Anzjan tal-Programm. Barra
minn hekk, il-JU kienet għadha ma bdietx il-proċedura ta’ reklutaġġ għall-kap talamministrazzjoni u l-pożizzjoni finanzjarja. Miżjud ma’ dan, il-JU kellha uffiċjal tal-proġett
wieħed biss b’esperjenza fit-tħejjija u l-ġestjoni tal-proġetti infrastrutturali kbar kollha
(akkwiżizzjoni u installazzjoni ta’ superkompjuters) taħt il-QFP preċedenti u attwali. Uffiċjal
127

127

Ir-Rapport Annwali 2020 tal-QEA dwar l-Impriżi Konġunti tal-UE, il-paragrafu 3.9.17.
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esperjenzat ieħor immaniġġja l-azzjonijiet li kienu għaddejjin, relatati mas-sejħiet taħt
Orizzont 2020 mill-2019 sal-2021 u mas-sejħiet il-ġodda tal-edukazzjoni għolja għal proposti
taħt Orizzont Ewropa. L-assenza ta’ persunal ewlieni jista’ jkollha effetti avversi fuq ilkontinwità tan-negozju tal-JU u l-ilħuq tal-objettivi tagħha, b’mod partikolari, minħabba nnatura teknika ħafna tal-proġetti ta’ infrastruttura għas-superkompjuters, u r-rekwiżit għal
persunal bi kwalifiki għolja b’għarfien speċifiku ħafna.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.9.26. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva meħuda b’reazzjoni għall-osservazzjonijiet

tagħna mis-snin preċedenti hija pprovduta 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)

2020

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, il-missjonijiet, il-laqgħat, lavvenimenti u servizzi oħra, naqqsu b’mod sinifikanti r-rati ta’ implimentazzjoni tal-baġit għallpagamenti amministrattivi (li jirrappreżenta madwar 1.5 % tal-baġit totali disponibbli) għal 16.5 %.

Għadha għaddejja

2020

Għall-2020, il-baġit għall-pagamenti operazzjonali tal-Impriża Konġunta kien ippjanat għallprefinanzjament relatat mal-akkwiżizzjoni tat-tliet prekursuri ta’ supercomputers u ta’ ħames
supercomputers (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. Dawn irriżultaw f’rata baxxa ta’ implimentazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta’
pagament operazzjonali ta’ 22.6 %.

Ikkompletata

2020

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, filbiċċa l-kbira, il-qafas ta’ kontroll intern tal-Kummissjoni, li huwa bbażat fuq 17-il prinċipju ta’
kontroll intern. Madankollu, għall-prinċipji ta’ kontroll relatati mal-valutazzjoni tar-riskju u malattivitajiet ta’ kontroll u monitoraġġ, l-Impriża Konġunta għad trid tikkompleta diversi azzjonijiet
biex tiżgura l-funzjonament effettiv tagħhom.

Għadha għaddejja
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Sena

Kummenti tal-QEA

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

2020

Fi tmiem l-2020, l-Impriża Konġunta la kienet żviluppat proċeduri affidabbli għall-validazzjoni u ċċertifikazzjoni tal-kontribuzzjonijiet in natura ddikjarati mill-membri privati tagħha u mill-Istati
Parteċipanti, u lanqas kienet stabbiliet proċedura kontabilistika xierqa għar-rikonoxximent ta’
dawn il-kontribuzzjonijiet in natura. Din is-sitwazzjoni ma tippermettix li l-Impriża 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.

Għadha għaddejja

2020

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 tal-kontroll 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 tal-persunal, kif ukoll fil-proċessi ta’
kontroll intern għall-pagamenti operazzjonali u l-kontribuzzjonijiet in natura. Fl-aħħar nett, ilproporzjon għoli ta’ persunal kuntrattwali (74 %) jista’ jirriżulta f’livell sinifikanti ta’ dawran talimpjegati fil-futur qrib, u dan ikompli jżid il-pressjoni fuq is-sitwazzjoni prekarja tal-Impriża
Konġunta fir-rigward tal-persunal.

Għadha għaddejja
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Risposta tal-Impriża Konġunta
L-Impriża Konġunta ħadet nota tar-rapport tal-Qorti.

134

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 għar-Reattur Termonukleari Sperimentali

Internazzjonali (ITER) u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (F4E)twaqqfet f’April 2007 għal
perjodu ta’ 35 snin 128. Wieħed mill-kompiti prinċipali tal-JU huwa li tipprovdi l-kontribuzzjoni
tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom) lill-Organizzazzjoni Internazzjonali għallEnerġija mill-Fużjoni ITER (ITER-IO), inkarigata mill-implimentazzjoni tal-proġett ITER. Filwaqt li
l-faċilitajiet prinċipali tal-fużjoni jinsabu f’Cadarache fi Franza, il-JU tinsab f’Barċellona.

3.10.2. Il-membri fundaturi tagħha huma l-Euratom, irrappreżentata mill-Kummissjoni, l-

Istati Membri tal-Euratom kif ukoll ir-Renju Unit, u l-Iżvizzera, li kkonkludew ftehim ta’
kooperazzjoni mal-Euratom sal-2020.

3.10.3. It-Tabella 3.10.1 tippreżenta ċ-ċifri ewlenin għall-JU.
Tabella 3.10.1 – Iċ-ċifri ewlenin għall-JU
Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ pagament ġodda (miljun EUR)
Baġit f’approprjazzjonijiet ta’ impenn ġodda (miljun EUR)
Baġit disponibbli għall-pagamenti (miljun EUR) (1)
Baġit disponibbli għall-impenji (miljun EUR) (1)
Total tal-persunal fil-31 ta’ Diċembru (2)

2021

2020

742.7

794.8

1 048.7

878.0

764.8

816.5

1 069.9

885.7

441

435

(1) Il-baġit disponibbli jinkludi l-approprjazzjonijiet mhux użati mis-snin preċedenti, li l-JU 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-JU.

128

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/198/Euratom tas-27 ta’ Marzu 2007 li tistabbilixxi l-Impriża
Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni u li tikkonferixxilha
vantaġġi.
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Informazzjoni li tappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

3.10.4. L-approċċ tal-awditjar tagħna jinkludi proċeduri analitiċi tal-awditjar, ittestjar

sostantiv dirett tat-tranżazzjonijiet fil-JU u l-benefiċjarji, u valutazzjoni tal-kontrolli ewlenin tassistemi superviżorji u ta’ kontroll tal-JU. Ir-riżultati ta’ dan ix-xogħol ġew issupplimentati minn
evidenza li rriżultat mix-xogħol ta’ awdituri oħra u minn analiżi tal-informazzjoni pprovduta
mill-maniġment tal-JU.
Jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima 3.1 tar-rapport għad-deskrizzjoni tal-bażi għall-opinjoni
tagħna, ir-responsabbiltajiet tal-maniġment u ta’ dawk inkarigati mill-governanza, u rresponsabbiltajiet tal-awditur mill-awditjar tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-firma
fil-paġna 147 tifforma parti integrali mill-opinjoni.

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

Opinjoni
3.10.5. Aħna awditjajna:
(a)

il-kontijiet tal-Impriża Konġunta F4E, li jinkludu r-rapporti finanzjarji 129 u r-rapporti
dwar l-implimentazzjoni tal-baġit130 għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2021, 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).

129

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.

130

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

3.10.6. Fl-opinjoni tagħna, il-kontijiet tal-Impriża Konġunta F4E għas-sena li

ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, ilpożizzjoni finanzjarja tal-Impriża Konġunta F4E fil-31 ta’ Diċembru 2021, ir-riżultati taloperazzjonijiet 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 milluffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà
għas-settur 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

3.10.7. Fl-opinjoni tagħna, id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet għas-sena li
ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huwa legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

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

3.10.8. Fl-opinjoni tagħna, il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-

sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2021 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

Osservazzjonijiet

3.10.9. Mingħajr ma nixħtu dubju fuq l-opinjoni espressa fil-paragrafi 3.10.6 u

3.10.8, aħna niġbdu l-attenzjoni għall-paragrafi3.10.12 sa 3.10.13, li jiddikjaraw li lkontijiet annwali tal-Impriża Konġunta F4E għas-sena finanzjarja 2021 jiddivulgaw l-istima
tal-F4E JU tal-ispiża totali għat-tlestija tal-obbligi ta’ konsenja tagħha għall-proġett ITER,
ivvalutata għal EUR 18.3-il biljun (f’valuri tal-2021). 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.
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Kwistjonijiet oħra

3.10.10. Mingħajr ma nixħtu dubju fuq l-opinjoni espressa fil-paragrafu 3.10.6,

niġbdu l-attenzjoni għall-fatt li r-Russja hija membru tal-ITER-IO, bl-obbligi li twassal lis-sit
tal-assemblaġġ tal-ITER fi Franza (Cadarache) diversi komponenti għall-proġetti ITER u li
tipprovdi kontribuzzjonijiet annwali lill-ITER-IO. Għalhekk, dan jippreżenta riskju ta’ aktar
dewmien u spejjeż akbar għall-proġett ITER.

3.10.11. L-osservazzjonijiet li ġejjin ma jixħtux dubju fuq l-opinjoni tagħna.
Osservazzjonijiet dwar l-istima tal-ispejjeż fl-ikkompletar għallITER

3.10.12. Il-JU żżomm stima tal-ispiża totali tal-ikkompletar tal-obbligi tat-twassil tagħha

għall-proġett ITER, l-hekk imsejħa stima fl-ikkompletar (EaC). Din tinkludi l-ispejjeż tal-fażi ta’
kostruzzjoni u operazzjonali sal-2035, kif ukoll il-fażi ta’ dekummissjonar u diżattivazzjoni sal2042. Fi tmiem l-2021, il-JU vvalutat din l-ispiża totali għal EUR 18.3-il biljun (fil-valuri tal-2021).
Dan jikkonsisti mill-pagamenti totali li saru fi tmiem l-2021, li jammontaw għal EUR 8.3 biljun u
l-istima tal-pagamenti futuri, ivvalutati għal EUR 10 biljun (fil-valuri tal-2021).

3.10.13. Bidliet fis-suppożizzjonijiet ewlenin għall-istima ta’ hawn fuq u fl-esponiment

għar-riskju, madankollu, jistgħu jwasslu għal aktar żidiet fl-ispejjeż u dewmien fil-proġett.
Għall-2021, l-avveniment li ġej jista’ jkollu impatt sinifikanti fuq l-EaC:
o

Linja bażi ġdida għall-proġett ITER: L-EaC hija bbażata fuq il-linja bażi applikabbli talproġett ITER approvata mill-Kunsill tal-ITER f’Novembru 2016. Il-Kunsill tal-ITER,
madankollu, qed jippjana li jadotta linja bażi ġdida fl-ewwel kwart tal-2023, li hija
mistennija li jkollha impatt sinifikanti fuq l-aktar data bikrija possibbli li tista’ tintlaħaq fuq
livell tekniku u konsegwentement fuq l-istima tal-EaC.

o

Rekwiżiti tas-sikurezza nukleari: L-awtorità Franċiża għas-Sikurezza Nukleari (ASN)
għandha l-awtorità aħħarija li tapprova kwalunkwe bidla futura fid-disinni li jaffettwaw irrekwiżiti tas-sikurezza nukleari. F’dan il-kuntest, fil-bidu tal-2021, l-Impriża Konġunta
applikat formalment għall-approvazzjoni tal-NSA tad-disinn u t-teknoloġija l-ġodda taliwweldjar relatati mal-assemblaġġ tal-komponenti tal-pit ta’ tokamak, bħala proċess
irriversibbli. Kien biss f’Jannar 2022 li l-NSA talbet informazzjoni addizzjonali mill-Impriża
Konġunta biex tiffinalizza l-analiżi tagħha. Filwaqt li l-approvazzjoni tal-NSA hija parti millproċess normali ta’ assemblaġġ tal-ITER-IO, din tista’, madankollu, tirriżulta f’dewmien
addizzjonali ta’ diversi xhur u b’hekk taffettwa l-EaC; u

139
L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (F4E)
o

Stima tal-ispejjeż għall-Kumpless taċ-Ċellula Taħraq: Dan ma ġiex rivedut, u l-istadju ta’
maturità attwali tar-rekwiżiti tad-disinn ITER-IO ma jippermettix lill-F4E tħejji stima
affidabbli tal-kostijiet.

Osservazzjonijiet dwar il-legalità u r-regolarità tattranżazzjonijiet
Il-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi tal-Impriża Konġunta għall-iskema
tal-pensjonijiet tal-UE

3.10.14. Minn Jannar 2016, jenħtieġ li l-JUs li huma biss parzjalment iffinanzjati mill-

baġit tal-UE jħallsu l-parti tal-kontribuzzjonijiet tal-impjegatur għall-iskema tal-pensjoni tal-UE,
li tikkorrispondi għall-proporzjon tad-dħul issussidjat tagħhom mhux mill-UE mad-dħul totali
tagħhom 131. Billi l-Kummissjoni la pprevediet din in-nefqa fil-baġits tal-JU, u lanqas ma talbet
formalment il-pagamenti, l-F4E kienet għadha ma ħallsitx tali kontribuzzjonijiet.

3.10.15. F’konformità mal-gwida tal-Kummissjoni lill-JUs, li tikkomunika l-pożizzjoni

tagħha dwar is-sejba, jenħtieġ li l-Uffiċċju Amministrazzjoni u Ħlas tal-Intitolamenti Individwali
tal-Kummissjoni jikkalkula l-kontribuzzjonijiet tal-impjegaturi għal kull JU bħala perċentwal taddħul mhux tal-UE relatat mad-dħul totali tal-JU, inkluż id-dħul mhux tal-UE għan-nefqa
operazzjonali 132. Għal F4E dan is-sehem perċentwali huwa stabbilit għal 21.6 % għallperjodu 2017-2020 jew madwar EUR 5.8 miljun, u 19.8 % għas-sena 2021 jew madwar
EUR 1.5 miljun. Din il-gwida tieħu kont biss tad-dispożizzjonijiet rispettivi tar-Regolamenti talPersunal 133 biex tiddetermina l-metodu ta’ kalkolu għall-pagament mill-JUs talkontribuzzjonijiet tal-impjegatur lejn il-baġit tal-UE bbażat fuq id-dħul. Madankollu, iddispożizzjonijiet rispettivi tal-Istatuti tal-F4E 134 jeħtieġu li l-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet
ta’ sħubija ma għandhomx jaqbżu 10 % tal-ispejjeż amministrattivi annwali tal-Impriża
131

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

132

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, il-Kummissjoni pproponiet li tistma l-kontribuzzjonijiet talpensjoni tal-impjegaturi tal-JUs b’sehem perċentwali wieħed tul il-ħajja kollha tal-JU,
stabbilit fuq il-bażi tal-kontribuzzjonijiet rispettivi tal-UE u ta’ dawk li mhumiex membri talUE previsti mill-att legali rispettiv tal-JU.

133

L-Artikolu 83a tar-Regolament Nru 31 (EEC), 11 (EAEC) li jistabbilixxi r-Regolamenti talPersunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra talKomunità Ekonomika Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

134

L-Artikolu 12 tal-Istatuti tal-F4E JU annessi mar-Regolament Fundatur tal-F4E JU, u lArtikoli 2 u 3 tal-Anness II tal-Istatuti tal-F4E.
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Konġunta, u jissuġġerixxu, għall-JU, madwar EUR 740 013 fis-sena (ibbażat fuq ċifri għall-2021).
L-eżistenza ta’ dawn id-dispożizzjonijiet legali differenti toħloq ir-riskju tal-elaborazzjoni ta’
diversi interpretazzjonijiet rigward il-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-impjegatur tal-JU b’impatt
finanzjarju li jvarja.

Osservazzjonijiet dwar is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll

3.10.16. Fl-2021, il-JU għamlet bidliet fl-istruttura organizzattiva tagħha, b’mod

partikolari fl-istruttura tal-ġestjoni tal-proġett tal-programm Antennas.

3.10.17. Matul l-2020 u l-2021, il-JU kienet suġġetta wkoll għal valutazzjonijiet annwali

regolari minn esperti esterni u awditi interni intensivi li jkopru l-biċċa l-kbira mill-oqsma kritiċi
tal-attivitajiet tagħha. L-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ta' rimedju b’rispins għall-awditi u lvalutazzjonijiet, sabiex jiġu indirizzati r-riskji identifikati, irriżultat f’żieda fil-piż amministrattiv,
filwaqt li ma kienx evidenti li l-kontrolli miżjuda kienu effiċjenti u tejbu s-sistema.

3.10.18. F’Novembru 2021, il-persunal tal-F4E għamel strajk. Skont valutazzjonijiet tal-

ġestjoni interni u esterni u diversi stħarriġiet interni, ir-raġunijiet prinċipali għaddeterjorazzjoni tal-ambjent tax-xogħol fil-JU kienu nuqqasijiet fil-livell tal-maniġment superjuri
(eż. teħid ta’ deċiżjonijiet mhux trasparenti u li ma jiffunzjonax tajjeb u nuqqas ta’ djalogu
soċjali). Barra minn hekk, l-użu mhux proporzjonat tar-riżorsi ta’ persunal estern żied l-isfidi u
r-riskji għall-ambjent tax-xogħol, li kien ikkonfermat mir-rappreżentanti tal-persunal tal-JU u littri formali tagħhom, li ntbagħtu lill-Kummissarji responsabbli. Il-Kummissjoni (DĠ ENER), firrisposta tagħha għall-ittri, iddikjarat li l-valutazzjoni tal-2022 tal-F4E se tiffoka esklużivament
fuq problemi ta’ ġestjoni tar-riżorsi umani u ħeġġet lill-F4E biex tuża valutazzjoni komprensiva
tal-ġestjoni għat-tim ta’ ġestjoni tagħha.

3.10.19. Bi tweġiba għas-sitwazzjoni, l-Impriża Konġunta nediet diversi azzjonijiet biex

ittejjeb l-ambjent tax-xogħol u l-benessri tal-persunal. Dawk l-azzjonijiet kienu integrati
f’Aġenda ta’ Trasformazzjoni, li timmira ammont eċċessiv ta’ xogħol, atmosfera tax-xogħol
ħażina, u nuqqas ta’ komunikazzjoni mill-maniġment dwar il-bidliet organizzattivi ppjanati.

Segwitu għall-osservazzjonijiet mis-snin preċedenti

3.10.20. Ħarsa ġenerali lejn l-azzjoni korrettiva meħuda b’reazzjoni għall-

osservazzjonijiet tagħna mis-snin preċedenti hija pprovduta 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

L-Impriża Konġunta tiġi vvalutata kull sena minn bord ta’ esperti esterni. Il-bord ta’ esperti
identifika diversi problemi u riskji fil-livell ta’ maniġment superjuri u ta’ kultura korporattiva. Issitwazzjoni, jekk tibqa’ mhux solvuta, tista’ taffettwa b’mod negattiv il-prestazzjoni tal-persunal.

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 % tal-persunal 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 talobbligu ta’ rendikont, tilwim ġudizzjarju possibbli, u effiċjenza aktar baxxa tal-persunal minħabba
ġestjoni deċentralizzata.

Pendenti

2020

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 flispejjeż ta’ madwar EUR 47 miljun (fil-valuri tal-2008) għall-proġett ITER kollu kemm hu. Jista’ jkun
hemm aktar riperkussjonijiet jekk il-pandemija tmur għall-agħar fl-2021.

Għadha għaddejja

2020

Kuntrarju għall-fluss tax-xogħol tal-ABAC, l-applikazzjoni tal-Emendi tad-Devjazzjonijiet u tal-Bidliet
fil-Kuntratt tal-Impriża Konġunta ma tistax turi li l-persunal kien fehem kif xieraq il-kontenut ta’
dokument u qabel li jiffirmah bil-firma personali tiegħu.

Ikkompletata

Għadhom għaddejjin
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Sena

Kummenti tal-QEA

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

2020

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. Madankollu, sa tmiem l-2020, ilkont funzjonali tal-grupp maħluq għad-Direttur tal-F4E ntuża wkoll biex jiġu approvati u ffirmati
varjetà ta’ dokumenti importanti. Din il-prattika 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.

Ikkompletata

2020

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-delegazzjonijiet fl-applikazzjonijiet tal-IT lokali tal-Impriża Konġunta ma stabbiliex
awtomatikament delegazzjonijiet tekniċi (bħala tali, drittijiet tal-utenti li jawtorizzaw
tranżazzjonijiet) iżda minflok, ibbaża fuq kull RAO biex jagħżel il-persuna korretta li għandha
tiddelega lilu, abbażi tal-qafas approvat mid-Direttur tal-Impriża Konġunta. Barra minn hekk, issetgħat ta’ delega li huma pprovduti mill-kuntratti (bħala tali, biex jiġu ffirmati deċiżjonijiet
vinkolanti taħt ċerti kundizzjonijiet) jingħataw lill-persunal tal-Impriża Konġunta, għajr ir-RAO (fissens strett tal-kelma, l-uffiċjali responsabbli mill-kuntratt). Dan mhuwiex rifless fil-qafas ta’ delegi
tal-Impriża Konġunta.

Ikkompletata
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Sena

Kummenti tal-QEA

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

2020

Fl-aħħar nett, għall-kuntrarju tal-fluss tax-xogħol tal-ABAC, l-applikazzjoni tal-Emendi tadDevjazzjonijiet u tal-Bidliet fil-Kuntratt qatt ma kienet suġġetta għal awditu ta’ kontroll intern, biex
tiġi żgurata l-konformità tad-drittijiet tal-utenti li jawtorizzaw tranżazzjonijiet mad-delegazzjonijiet
assenjati lill-persunal. Konsegwentement, hemm riskju għoli li n-nuqqas ta’ konformità minħabba
ksur tal-politika ta’ delega tal-Impriża Konġunta jista’ jkun li la ġie identifikat u lanqas immitigat.

Ikkompletata

2020

Għalkemm fl-2016, l-Impriża Konġunta bdiet tuża l-applikazzjoni tal-Emendi tad-Devjazzjonijiet u
tal-Bidliet fil-Kuntratt għall-impenn legali jew il-ġestjoni tal-kuntratti (fl-2020 inkluż għall-kuntratti
inizjali), u għalhekk bħala sors addizzjonali għad-data kontabilistika u finanzjarja, ma twettqet lebda validazzjoni tas-sistema kontabilistika tal-Impriża Konġunta mill-2013'il hawn. Din issitwazzjoni tmur kontra r-regolament finanzjarju tal-Impriża Konġunta, li jirrikjedi validazzjoni tassistema kontabilistika, kull meta sseħħ bidla kbira.

Ikkompletata

2020

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.

Ikkompletata

2020

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.

Ikkompletata
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Sena

Kummenti tal-QEA

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

2020

L-Impriża Konġunta tuża l-għodda ta’ akkwist elettroniku tagħha stess, li mhijiex sinkronizzata bissħiħ 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.

M/A

145
L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (F4E)

Risposta tal-Impriża Konġunta
3.10.9. Jekk jogħġbok ara t-tweġiba għall-paragrafu 3.10.13.
3.10.10. L-F4E qed issegwi s-sitwazzjoni bir-reqqa. Huwa mifhum li r-Russja se tagħmel l-almu
tagħha biex issib soluzzjoni biex tipprovdi kemm il-kontribut tagħha in natura kif ukoll ilkontribuzzjoni tagħha fi flus għall-ITER. L-impatt potenzjali fuq l-iskeda u l-ispiża ma jistax jiġi
kkwantifikat f’dan l-istadju.
3.10.13. It-tliet oqsma kollha identifikati jkomplu jġorru kemm riskju tal-iskeda kif ukoll dak talispejjeż li huma ġestiti b’mod attiv mill-F4E. Kwalunkwe bidla fir-riskju tiġi traċċata u
kkomunikata lill-Bord ta’ Tmexxija tal-F4E. Jibqa’ li hemm riskju ta’ aktar dewmien relatat
mad-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom l-iwweldjar tas-setturi tar-Reċipjenti Vakwu, li huma
barra mir-reżistenzi): prinċipalment id-dewmien fir-rilaxx mill-NSA ta’ Hold Point għall-bidu talattivitajiet tal-iwweldjar u d-dewmien fl-operazzjoni tal-iwweldjar innifisha jekk ma ssir l-ebda
tiswija xierqa. Għall-Hot Cell (HC), l-F4E flimkien mal-Kummissjoni, bħalissa qed taħdem biex
tnaqqas kemm jista’ jkun aċċettabbli r-rekwiżiti u l-ispeċifikazzjonijiet tal-binjiet HC. L-ispiża
tkun magħrufa biss bi preċiżjoni suffiċjenti (Klassi 3) wara li jkun twettaq id-disinn preliminari.
3.10.14. Mill-2016, l-F4E ma kkontribwietx għall-iskema tal-pensjonijiet tal-UE peress li ġie
preżunt li r-rekwiżit ta’ kontribuzzjoni japplika biss għall-korpi tal-UE, li huma ffinanzjati millġbir ta’ tariffi jew li jirċievu kontribuzzjonijiet mis-settur privat.
3.10.15. L-F4E se tikkalkula l-ammont tal-kontribuzzjoni tal-impjegatur għall-iskema talpensjonijiet abbażi tal-linji gwida tad-DĠ Baġit, u wara li tkun ikkonsultat lid-DĠ Baġit u lid-DĠ
Enerġija.
3.10.16. L-implimentazzjoni ta’ organizzazzjoni tal-matriċi orjentata lejn il-proġetti nbdiet fl2011 b’rispons għat-talbiet tal-Kunsill Kompetittività tal-Unjoni Ewropea. L-organizzazzjoni
evolviet matul l-aħħar għaxar snin, bl-estensjoni ulterjuri tal-istruttura tal-matriċi fl-2016 u lħolqien tad-Dipartimenti tal-Ġestjoni tal-Proġetti, tal-Kummerċ u tat-Twettiq ITER. Fl-2019, listruttura tal-matriċi ġiet ikkonsolidata u ottimizzata bl-introduzzjoni tal-Maniġer Kummerċjali,
il-Maniġer tal-Proġetti u l-funzjonijiet tal-Maniġer tal-Programmi. Il-Bord ta’ Tmexxija tal-F4E
waqqaf grupp ta’ ħidma bil-għan li janalizza l-ottimizzazzjoni possibbli tal-istruttura
organizzazzjonali li għandha tiġi ppreżentata lid-Direttur il-ġdid tal-F4E għall-kunsiderazzjoni.
3.10.17. Tabilħaqq, mill-2015, l-F4E implimentat 711-il azzjoni, li ġejjin minn awditi interni (IAC
u IAS), awdituri esterni (QEA) u azzjonijiet b’rispons għall-valutazzjoni annwali tal-Bord ta’
Tmexxija. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet dan kien ifisser kontrolli addizzjonali u aktar kumplessi,
iżda dejjem b’rispons għar-rakkomandazzjonijiet tal-fornituri indipendenti tal-aċċertament.
Barra minn hekk, is-sistema ta’ kontroll intern u l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet
dejjem ġew sorveljati mill-Kumitat tal-Awditjar tal-F4E f’isem il-Bord ta’ Tmexxija. L-istrateġija
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ta’ Kontroll Intern attwali, ippreżentata lill-Kumitat tal-Awditjar f’Ġunju 2021, tagħti dettalji
dwar is-sistema u l-elementi tagħha.
Il-monitoraġġ imtejjeb tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar u talvalutazzjoni jsir permezz tal-integrazzjoni tiegħu fl-għodda RAPID li ġiet introdotta fl-2014.
RAPID tiċċentralizza s-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet kollha li ġejjin mid-diversi fornituri talassigurazzjoni u tevita d-duplikazzjoni u r-rekwiżiti konfliġġenti.
Minħabba l-koordinazzjoni mtejba u r-rispons għar-rakkomandazzjonijiet u l-osservazzjonijiet
mid-diversi fornituri tal-assigurazzjoni, l-għadd ta’ rakkomandazzjonijiet u azzjonijiet “li
għadhom għaddejjin” naqas b’mod sinifikanti matul is-snin, u dan juri progress filfunzjonament tas-sistema ta’ kontroll intern u l-livell ta’ maturità tagħha. L-azzjonijiet ta’ titjib
huma mmonitorjati wkoll mill-Kumitat ta’ Tmexxija għat-Titjib tal-F4E, li ġie introdott fl-2016,
bil-għan li jiġu żviluppati inizjattivi ta’ titjib koerenti u kkoordinati u l-ottimizzazzjoni.
3.10.19. Huwa importanti li jiġi enfasizzat li n-novità tal-isforz ta’ trasformazzjoni tagħna tinsab
fl-approċċ olistiku għall-bidla meħtieġa.
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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-laqgħa tagħha tal-20 ta’ Settembru 2022.
Għall-Qorti tal-Awdituri

Klaus-Heiner LEHNE
Il-President
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Abbrevjazzjonijiet
AE

Aġenzija Eżekuttiva

Artemis

L-Impriża Konġunta Artemis għall-implimentazzjoni ta’ Inizjattiva
Teknoloġika Konġunta f’Sistemi Inkorporati tal-Kompjuter

BBI

L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika

CA

L-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa

CAS

Is-Servizz tal-Awditjar Komuni tad-DĠ RTD tal-Kummissjoni

CBE

L-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika

CFS

Ċertifikat dwar ir-Rapporti Finanzjarji

Clean H2

L-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif

CMFC

Ġestjoni Ċentrali tal-Kontribuzzjonijiet FinanzjarjI

CS

L-Impriża Konġunta “Clean Sky”

DĠ CNECT

Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għan-Networks talKomunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija

DĠ ENER

Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Enerġija

DĠ MOVE

Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Mobilità u t-Trasport

DĠ RTD

Id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

ECCC

Iċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà

ECSEL

L-Impriża Konġunta Komponenti u Sistemi Elettroniċi

ENIAC

Il-Kunsill Konsultattiv Ewropew dwar l-Inizjattiva fin-Nanoelettronika

EU-Rail

L-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea

Euratom

Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

EuroHPC

L-Impriża Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew

F4E

L-Impriża Konġunta Fużjoni għall-Enerġija

FCH

L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu

FNE

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

FP7

Is-Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku (20072013)

FTE

Ekwivalenti għall-full time
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GH

L-Impriża Konġunta Saħħa Globali (suċċessur tas-Sħubija għall-Provi
Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw 3)

IHI

L-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva

IKAA

Kontribuzzjonijiet in natura għal Attivitajiet Addizzjonali

IKOP

Kontribuzzjonijiet in natura għal Attivitajiet Operazzjonali

IMI

L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva dwar il-Mediċini Innovattivi

ISAs

L-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar tal-IFAC

ISSAIs

L-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar talOrganizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar
(INTOSAI)

ITER

Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali

ITER-IO

L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Enerġija mill-Fużjoni ITER

JU

Impriża Konġunta

KDT

L-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin

NFA

L-Awtorità Nazzjonali ta’ Finanzjament

NSA

L-Awtorità Franċiża għas-Sikurezza Nukleari

OLAF

L-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi

QFP

Qafas finanzjarju pluriennali

S2R

L-Impriża Konġunta Shift2Rail (Inizjattiva Ferrovjarja Ewropea)

SESAR

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

SNE

Espert Nazzjonali Sekondat

SNS

L-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti

TEN-T

Programm tan-Network trans-Ewropew tat-Trasport

TFUE

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

UPPE

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
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