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Sommarju eżekuttiv 
I Fl-Istrateġija Ewropa 2020 tagħha, il-Kummissjoni enfasizzat ir-rwol tar-riċerka u l-
innovazzjoni bħala motivatur ewlieni tal-prosperità soċjali u ekonomika u tas-
sostenibbiltà ambjentali fl-UE. L-UE ilha mill-1984 tipprovdi appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni permezz ta’ “programmi qafas” konsekuttivi. Orizzont 2020, it-tmien 
Programm Qafas, kopra l-perjodu 2014-2020 (baġit ta’ EUR 76.4 biljun). Issa ġie segwit 
minn Orizzont Ewropa (baġit ta’ EUR 95.5 biljun) għall-perjodu 2021-2027. 

II Hemm differenzi sinifikanti fost l-Istati Membri tal-UE f’termini ta’ prestazzjoni fir-
riċerka u l-innovazzjoni. Id-distakk ġie rifless ukoll f’livelli differenti ta’ parteċipazzjoni 
fil-programmi qafas, li għalihom l-allokazzjoni tal-finanzjament hija bbażata fuq l-
eċċellenza. Il-parteċipazzjoni baxxa, min-naħa tagħha, tillimita l-potenzjal tal-pajjiżi bi 
prestazzjoni insuffiċjenti biex jegħlbu n-nuqqasijiet fis-sistemi ta’ riċerka u innovazzjoni 
tagħhom. Biex jiġi indirizzat id-distakk fl-innovazzjoni u titjieb il-parteċipazzjoni, 
Orizzont 2020 assenja finanzjament ta’ EUR 935 miljun għal “miżuri ta’ twessigħ” li 
huma mmirati speċifikament lejn Stati Membri bi prestazzjoni baxxa. L-għan kien li 
tissaħħaħ il-kapaċità tal-istituzzjonijiet ta’ riċerka f’dawn l-Istati Membri, pereżempju 
billi jingħataw għajnuna f’dak li jirrigwarda networking, tisħib ma’ istituzzjonijiet 
ewlenin u attirazzjoni ta’ persunal li jkollu livell għoli ta’ ħiliet. Dawn il-miżuri ġew 
rinfurzati taħt Orizzont Ewropa u issa għandhom baġit ta’ EUR 2.95 biljun. 

III Iddeċidejna li nwettqu dan l-awditu biex ninfurmaw lil dawk li jfasslu l-politika 
dwar problemi li jaffettwaw it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ twessigħ, 
b’mod partikolari billi dawn il-miżuri qed ikomplu taħt Orizzont Ewropa. Dan ir-rapport 
speċjali huwa l-aktar wieħed reċenti f’sensiela ta’ pubblikazzjonijiet tal-QEA li 
jeżaminaw l-appoġġ ipprovdut minn Orizzont 2020. 

IV Ivvalutajna jekk il-miżuri ta’ twessigħ taħt Orizzont 2020 kinux adatti għall-użu. 
Għal dan il-fini, aħna eżaminajna t-tfassil kumplessiv tal-miżuri kif ukoll l-arranġamenti 
ta’ implimentazzjoni u ta’ monitoraġġ għal tnejn minnhom. Dawn huma l-Ħolqien ta’ 
timijiet (appoġġ għaċ-ċentri ta’ eċċellenza) u l-Presidenti taż-ŻER (jinġiebu akkademiċi 
eċċellenti fl-istituzzjonijiet tar-riċerka), li t-tnejn li huma kienu mfassla biex jiġġeneraw 
effetti dejjiema għall-benefiċjarji. 

V Ikkonkludejna li l-miżuri ta’ twessigħ kienu mfassla tajjeb biex jimmiraw ħafna mill-
fatturi li llimitaw il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni fi 
programmi qafas suċċessivi. Madankollu, bidla sostenibbli ġenwina tiddependi fil-biċċa 
l-kbira fuq investimenti u fuq riformi fir-riċerka u l-innovazzjoni, fil-livell nazzjonali. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&from=MT
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VI Il-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki hija parti minn sett ta’ strumenti li jintużaw mill-
UE biex trawwem riformi fl-ekosistemi nazzjonali. Mhux il-pajjiżi kollha tat-twessigħ 
tal-parteċipazzjoni għamlu użu mill-Faċilità fil-perjodu 2014-2020, u l-Kummissjoni 
kellha ddewwem xi proġetti minħabba nuqqas ta’ riżorsi. Sibna li, filwaqt li kienet ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri li jirreaġixxu għar-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-
attivitajiet tal-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki, il-Kummissjoni użat ukoll l-għarfien 
miksub dwar is-sistemi nazzjonali tar-riċerka u l-innovazzjoni, prinċipalment għall-
valutazzjonijiet tagħha tal-pajjiżi fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, u dan wassal għal 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż. 

VII Sibna li l-miżuri ta’ twessigħ kienu ta’ benefiċċju għal grupp ta’ pajjiżi b’livelli 
mhux uniformi ta’ prestazzjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni u fil-programm qafas. 
Għalkemm mhumiex bilfors kompletament korrelatati, dawn id-differenzi huma riflessi 
wkoll fil-parteċipazzjoni tal-pajjiżi fil-miżuri ta’ twessigħ. 

VIII Filwaqt li għadu kmieni wisq biex jiġi vvalutat l-impatt sħiħ tal-miżuri, aħna sibna 
li l-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet u tal-Presidenti taż-ŻER qed jibdew jipproduċu 
riżultati promettenti, speċifikament f’termini tal-għadd ta’ pubblikazzjonijiet, in-
networking u l-aċċess għal aktar finanzjar b’għotjiet. Madankollu, huma ffaċċjaw għadd 
ta’ sfidi fl-implimentazzjoni, bħall-garanzija ta’ finanzjament komplementari mingħand 
sorsi oħra minbarra Orizzont 2020, ir-reklutaġġ ta’ riċerkaturi internazzjonali u, l-aktar 
importanti, l-iżgurar tas-sostenibbiltà billi jiġi ġġenerat introjtu mill-isfruttament tar-
riżultati tar-riċerka. 

IX Sibna li kien hemm lok għal titjib fir-rigward tal-monitoraġġ tal-proġetti tal-
Ħolqien ta’ timijiet u tal-Presidenti taż-ŻER, b’mod partikolari fir-rigward tal-kejl tal-
impatt b’terminu twil taż-żewġ strumenti. 

X Nirrakkomandaw li l-Kummissjoni: 

o tqawwi l-użu tal-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki; 

o timmira lejn parteċipazzjoni aktar ibbilanċjata tal-pajjiżi tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni fil-miżuri ta’ twessigħ; 

o tiffaċilita d-disponibbiltà f’waqtha tal-finanzjament komplementari; 

o issaħħaħ il-kapaċità tal-benefiċjarji tal-proġetti biex jisfruttaw ir-riżultati tar-
riċerka tagħhom; u 

o issaħħaħ il-monitoraġġ tagħha tal-miżuri ta’ twessigħ. 
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Introduzzjoni 

Importanza tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-UE 

01 Fl-Istrateġija Ewropa 2020 tagħha, il-Kummissjoni stabbiliet tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv bħala objettiv u enfasizzat ir-rwol tar-riċerka u l-innovazzjoni 
(R&I) bħala motivatur ewlieni tal-prosperità soċjali u ekonomika u tas-sostenibbiltà 
ambjentali. L-importanza kontinwa tar-R&I għall-UE hija wkoll riflessa fis-sitt 
prijoritajiet għall-perjodu 2019-2024 tal-Kummissjoni, billi r-R&I għandhom rwol 
ewlieni f’mill-inqas erbgħa: Patt Ekoloġiku Ewropew, ekonomija li taħdem għan-nies, 
Ewropa lesta għall-era diġitali, u Ewropa aktar b’saħħitha fid-dinja. 

02 L-Istrateġija 2020 tal-UE stabbiliet ukoll l-għan li jiżdied l-infiq fuq ir-riċerka u l-
iżvilupp sabiex jiġi attirat investiment privat sa żewġ terzi tat-total tal-investimenti, u 
b’hekk jintlaħaq total kumulattiv ta’ 3 % tal-prodott domestiku gross (PDG) fil-livell tal-
UE sal-2020. L-Istati Membri stabbilew il-miri nazzjonali tagħhom stess li jvarjaw 
minn 0.5 % sa 4.0 %. 

03 Il-baġit tal-UE ilu mill-1984 jagħti appoġġ lil programmi ta’ finanzjament speċifiċi 
għat-trawwim tar-R&I. It-tmien Programm Qafas (FP) għar-R&I, Orizzont 2020 (H2020), 
kopra l-perjodu 2014-2020 u kellu baġit ta’ EUR 76.4 biljun. Id-disa’ FP, Orizzont 
Ewropa, ikopri l-perjodu 2021-2027 u għandu baġit ta’ EUR 95.5 biljun. Fondi oħra tal-
UE wkoll jagħtu appoġġ lir-R&I, notevolment il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR), li huwa wieħed mill-fondi li jimplimentaw il-politika ta’ koeżjoni. 

04 L-evalwazzjoni finali tas-sitt FP (il-perjodu 2002-2006) u l-evalwazzjoni interim tas-
seba’ FP (2007-2013), it-tnejn li huma ġibdu l-attenzjoni għal-livelli baxxi rikorrenti ta’ 
parteċipazzjoni fl-FPs min-naħa ta’ ċerti Stati Membri. Din il-parteċipazzjoni baxxa 
tillimita l-involviment tal-atturi tar-R&I tagħhom fi proġetti u f’komunitajiet 
kollaborattivi fil-livell tal-UE u f’dak internazzjonali. 

05 Ir-Regolament H2020 irrikonoxxa fl-2013 li, “minkejja tendenza reċenti li l-
prestazzjonijiet ta’ innovazzjoni ta’ pajjiżi u reġjuni individwali jikkonverġu, għad baqa’ 
differenzi qawwija fost l-Istati Membri”. Billi l-allokazzjoni tal-finanzjament taħt l-FPs 
hija bbażata fuq l-eċċellenza (jiġifieri jintgħażlu biss l-aħjar proposti), l-Istati Membri bi 
prestazzjoni aktar baxxa ffaċċjaw diffikultajiet biex jikkompetu ma’ dawk aktar 
b’saħħithom. Il-Kummissjoni identifikat għall-ewwel darba xi raġunijiet għal dan fl-
2011, bħal investimenti nazzjonali insuffiċjenti fir-R&I u aċċess fqir għan-networks 

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_mt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_mt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj
https://si-per.eu/siper-wAssets/repository/2009-330.pdf
https://era.gv.at/horizon-europe/previous-framework-programmes/fp7-interim-evaluation/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&from=MT
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eżistenti. Għalhekk ir-Regolament introduċa fergħa speċifika “tixrid tal-eċċellenza u 
twessigħ tal-parteċipazzjoni” (għall-perjodu 2014-2020). Din kienet speċifikament 
assenjata għall-pajjiżi bi prestazzjoni baxxa, li issa jissejħu “pajjiżi tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni”. L-għan kien li hija tindirizza l-prestazzjoni mhux uniformi fir-R&I fost l-
Istati Membri u tikseb il-potenzjal tal-eċċellenza (jiġifieri tattiva oqsma ta’ eċċellenza 
eżistenti u tgħaqqadhom ma’ networks ta’ eċċellenza) f’pajjiżi bi prestazzjoni baxxa, u 
b’hekk tespandi l-parteċipazzjoni f’Orizzont 2020. 

06 Il-miżuri ta’ twessigħ kienu jikkonsistu minn firxa ta’ strumenti li jagħtu appoġġ 
lill-bini tal-kapaċitajiet, joħolqu rabtiet bejn istituzzjonijiet ta’ riċerka ewlenin u pajjiżi u 
reġjuni bi prestazzjoni baxxa, u jipprovdu appoġġ espert għall-politiki (ara l-Figura 1). 

Figura 1 – Miżuri ta’ twessigħ taħt Orizzont 2020 

 
Sors: il-QEA. 

07 Total ta’ EUR 935 miljun ġie impenjat għall-miżuri ta’ twessigħ (1.2 % tal-impenji 
kollha taħt H2020). L-akbar sehem mar għall-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet 
(EUR 390 miljun, jew 41 %, ara l-Figura 2). Il-miżuri qed ikomplu taħt Orizzont Ewropa, 
iżda jinkludu karatteristiċi ġodda u għandhom allokazzjoni sinifikattivament akbar ta’ 
EUR 2.95 biljun (3 % tal-baġit ta’ Orizzont Ewropa) (ara l-Anness I). Fuq il-bażi tal-

Ħolqien ta’ timijiet
Il-Ħolqien ta’ timijiet ta’ 

istituzzjonijiet ta’ riċerka 
eċċellenti u ta’ reġjuni bi 

prestazzjoni baxxa fir-R&I għandu 
l-għan li joħloq ċentri ta’ 
eċċellenza ġodda (jew l-

aġġornament sinifikanti ta’ dawk 
eżistenti) fi Stati Membri u reġjuni 

bi prestazzjoni baxxa fir-R&I.

Presidenti taż-ŻER
Il-Presidenti taż-ŻER 

għandhom l-għan li jattiraw 
akkademiċi eċċellenti lejn l-

istituzzjonijiet b’potenzjal ċar 
għall-eċċellenza fir-riċerka, 

sabiex jgħinu lil dawn l-
istituzzjonijiet jisfruttaw bis-

sħiħ dan il-potenzjal.

Faċilità ta’ Appoġġ 
għall-Politiki

Il-Faċilità ta’ Appoġġ għall-
Politiki (PSF) għandha l-għan li 

ttejjeb it-tfassil, l-
implimentazzjoni u l-

evalwazzjoni tal-politiki 
nazzjonali/reġjonali tar-R&I 
permezz ta’ pariri, għarfien 

espert, l-aħjar prattika, u 
gwida.

Ġemellaġġ
Il-ġemellaġġ ta’ istituzzjonijiet ta’ 

riċerka għandu l-għan li jqawwi 
b’mod sinifikanti qasam iddefinit ta’ 

riċerka f’istituzzjoni emerġenti 
permezz ta’ rabtiet ma’ mill-inqas 

żewġ istituzzjonijiet ewlenin 
internazzjonali. Dan jinvolvi skambji 

ta’ persunal għal terminu qasir, żjarat 
ta’ esperti, sessjonijiet ta’ ħidma, 
disseminazzjoni u attivitajiet ta’ 

sensibilizzazzjoni.

COST
Il-kooperazzjoni Ewropea fix-

Xjenza u t-Teknoloġija 
(COST) hija qafas ta’ 

kooperazzjoni li jirċievi 
finanzjament mill-UE u jkopri 

l-ispiża tal-
kollaborazzjoni/tan-

networking 
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evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 2020 u l-valutazzjoni tal-impatt ta’ Orizzont Ewropa li 
twettqu minnha, il-Kummissjoni kienet ipproponiet li żżid il-baġit għal EUR 2.1 biljun; 
dan imbagħad kompla jiżdied mill-koleġiżlaturi b’riżultat tal-proċess leġiżlattiv. 

Figura 2 – Impenji għal “tixrid tal-eċċellenza u twessigħ tal-
parteċipazzjoni” taħt H2020 (f’miljun EUR) 

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

08 Taħt H2020, il-miżuri ta’ twessigħ kienu jimmiraw: it-13-il Stat Membru li ssieħbu 
fl-UE mill-2004 ’l hawn (l-EU-13) bil-Lussemburgu u l-Portugall miżjuda magħhom (il-
Figura 3). L-istess pajjiżi huma fil-mira ta’ Orizzont Ewropa, ħlief li l-Lussemburgu ġie 
sostitwit mill-Greċja. Ir-reġjuni ultraperiferiċi ta’ Franza u Spanja wkoll ingħaqdu mal-
grupp. Ir-Regolament dwar Orizzont Ewropa jispeċifika li dan il-grupp se jkun validu 
matul id-durata ta’ Orizzont Ewropa. 

Ħolqien ta’ timijiet Ġemellaġġ Presidenti taż-ŻER COST Oħrajn

390 195 150 150 50

https://op.europa.eu/mt/publication-detail/-/publication/00d78651-a037-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-mt/format-PDF/source-77975709
https://ec.europa.eu/regional_policy/mt/policy/themes/outermost-regions/#:%7E:text=The%20European%20Union%20(EU)%20counts,the%20Canary%20Islands%20(Spain).
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Figura 3 – L-Istati Membri magħżula biex jibbenefikaw mill-miżuri ta’ 
twessigħ taħt H2020 

 
Sors: il-QEA. 

Rwoli u responsabbiltajiet 

09 Id-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (DĠ RTD) tal-Kummissjoni 
huwa d-DĠ prinċipali responsabbli għall-politika tal-UE dwar ir-riċerka, ix-xjenza u l-
innovazzjoni (inklużi t-tfassil u l-ġestjoni tal-FPs). H2020 ġie implimentat permezz ta’ 
programmi ta’ ħidma pluriennali li jistabbilixxu l-prijoritajiet tal-Kummissjoni, li 
sussegwentement ġew ikkonkretizzati f’sejħiet għal proposti ta’ proġetti. 

10 L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka (REA) timmaniġġja l-miżuri kollha ta’ 
twessigħ (b’mod partikolari l-għażla, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-proġetti) 
għajr il-PSF, li hija mmaniġġjata mid-DĠ RTD, u l-COST, li hija implimentata mill-
assoċjazzjoni tal-Kooperazzjoni Ewropea fix-Xjenza u t-Teknoloġija (COST). 

11 Il-proġetti ffinanzjati fil-kuntest tal-miżuri ta’ twessigħ jistgħu jibbenefikaw minn 
finanzjament komplementari mingħand sorsi oħra, bħall-FEŻR. Il-FEŻR jiġi implimentat 
abbażi ta’ programmi operazzjonali mħejjija mill-awtoritajiet nazzjonali/reġjonali u 
approvati mill-Kummissjoni. L-awtoritajiet maniġerjali inkarigati mill-programmi 

Il-Portugall

Il-Kroazja

Is-Slovenja

Is-Slovakkja
Il-Lussemburgu

Iċ-Ċekja

Il-Polonja

L-Ungerija

Ir-Rumanija

Il-Bulgarija

Ċipru

L-Estonja

Il-Latvja

Il-Litwanja

Malta

https://www.cost.eu/about/about-cost/
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kkonċernati jivvalutaw u jagħżlu l-proġetti eliġibbli għal finanzjament komplementari u 
jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tagħhom li ssir mill-benefiċjarji. 
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Ambitu u approċċ tal-awditjar 
12 L-objettiv ta’ dan l-awditu kien li jixħet dawl fuq it-tfassil tal-miżuri ta’ twessigħ u 
jiġbed l-attenzjoni għal problemi li jistgħu jdgħajfu l-implimentazzjoni b’suċċess 
tagħhom, b’mod partikolari billi dawn ġew rinfurzati taħt Orizzont Ewropa. Billi l-miżuri 
ta’ twessigħ kienu ġodda f’H2020 u l-biċċa l-kbira mill-proġetti tat-twessigħ għadhom 
għaddejjin, l-awditu ma ffukax fuq valutazzjoni tal-impatt tal-miżuri billi l-impatt huwa 
mistenni li jiżvolġi bis-sħiħ minn nofs is-snin 2020 biss. 

13 Ir-Rapporti Speċjali preċedenti tagħna dwar H20201 diġà indikaw il-livelli 
differenti ta’ parteċipazzjoni tal-Istati Membri tal-UE fl-FPs. Iddeċidejna li nwettqu dan 
l-awditu biex nindirizzaw il-miżuri ta’ twessigħ li għadhom kif ġew introdotti fit-
tmien FP u biex nikkomplementaw is-sett tagħna ta’ awditi dwar H2020. 

14 Iffukajna fuq il-Ħolqien ta’ timijiet u fuq il-Presidenti taż-ŻER, iż-żewġ miżuri ta’ 
twessigħ li huma mmirati lejn effetti dejjiema, u fuq ir-rwol tal-Faċilità ta’ Appoġġ 
għall-Politika. Dan ir-rapport ma jivvalutax is-sinerġiji bejn H2020 u l-fondi li 
jimplimentaw il-politika ta’ koeżjoni, li attwalment huma ppjanati li jiġu koperti 
f’rapport li se joħroġ aktar tard. 

15 Staqsejna jekk il-miżuri ta’ twessigħ taħt H2020 kinux adatti biex jindirizzaw id-
distakk fir-R&I. Biex inwieġbu din il-mistoqsija, ivvalutajna jekk: 

o il-miżuri ta’ twessigħ kinux imfassla tajjeb; 

o il-miżuri ta’ twessigħ kinux fit-triq it-tajba biex jilħqu l-objettivi tagħhom; 

o il-Kummissjoni għandhiex sistema effettiva biex timmonitorja l-impatt tal-miżuri 
ta’ twessigħ. 

16 Eżaminajna evidenza minn firxa ta’ sorsi: 

o analiżi mhux fuq il-post ta’ dokumenti rilevanti; 

o kwestjonarji u intervisti mal-Kummissjoni, mar-REA, kif ukoll mal-awtoritajiet 
maniġerjali u mal-punti ta’ kuntatt nazzjonali għall-miżuri ta’ twessigħ fil-Kroazja, 
il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija u s-Slovenja; 

                                                        
1 Ir-Rapport Speċjali 02/2020 (il-paragrafu 41) u r-Rapport Speċjali 04/2016 (il-paragrafu 86). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_02/SR_Innovation_SMEs_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_04/SR_EIT_MT.pdf
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o analiżi statistika tad-data dwar H2020 u d-data dwar l-investimenti fir-R&I mill-
Istati Membri; 

o analiżi approfondita ta’ kampjun determinat ta’ ħames proġetti tal-Presidenti taż-
ŻER u ta’ sitt proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet – erbgħa ffinanzjati taħt l-ewwel 
sejħa (programm ta’ ħidma 2016-2017) u tnejn taħt it-tieni sejħa (2018-2020). L-
analiżi tal-proġetti kienet ibbażata fuq data li kienet inġabret sa nofs l-2021. Ara l-
Anness II għal aktar dettalji dwar il-metodoloġija tagħna; 

o analiżi dettaljata tal-finanzjament komplementari għall-proġetti kollha tal-Ħolqien 
ta’ timijiet. 
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Osservazzjonijiet 

Filwaqt li t-tfassil tal-miżuri ta’ twessigħ kien fil-biċċa l-kbira 
xieraq, dawn jistgħu biss jagħtu spinta lill-progress fil-
prestazzjoni fir-R&I 

17 L-objettiv tal-miżuri ta’ twessigħ kien li jiġu indirizzati d-distakk fir-R&I u l-
parteċipazzjoni baxxa rikorrenti fl-FPs billi jiġi sfruttat il-potenzjal tal-eċċellenza f’pajjiżi 
ddefiniti bħala bi prestazzjoni baxxa (ara l-paragrafu 05). 

18 Il-Kummissjoni identifikat problemi strutturali (eż. governanza u istituzzjonijiet 
dgħajfa u/jew frammentazzjoni ta’ ekosistemi nazzjonali tar-R&I u/jew rabtiet neqsin 
bejn l-edukazzjoni u r-riċerka) bħala waħda mir-raġunijiet għalfejn ċerti Stati Membri 
għadhom lura fil-prestazzjoni tal-innovazzjoni. L-UE għandha sett ta’ strumenti biex 
tixpruna r-riformi, fosthom il-PSF (ara l-paragrafu 06). 

19 Ivvalutajna jekk: 

o il-miżuri ta’ twessigħ kinux tfasslu biex jindirizzaw il-kawżi tal-prestazzjoni baxxa 
fir-R&I; 

o il-miżuri ta’ twessigħ kinux koerenti ma’ miżuri oħra tal-UE li jixprunaw ir-riformi 
fl-Istati Membri; u 

o il-miżuri ta’ twessigħ kinux immirati lejn il-pajjiżi bi prestazzjoni baxxa. 
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Il-kawżi tal-prestazzjoni baxxa fir-R&I ġew fil-biċċa l-kbira indirizzati mill-
miżuri iżda huwa meħtieġ impenn nazzjonali biex jiżdiedu l-investimenti 
fir-R&I 

20 Diversi dokumenti ta’ riċerka2 analizzaw il-kawżi tal-prestazzjoni baxxa fir-R&I tal-
pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni u l-parteċipazzjoni limitata tagħhom f’H2020. Il-
kawżi identifikati jinkludu tali problemi bħal: ekosistemi inadegwati tar-R&I 
(governanza frammentata jew investimenti limitati), rabtiet aktar dgħajfa man-
networks ta’ kollaborazzjoni internazzjonali, defiċits fil-kapital uman, eżodu ta’ mħuħ, 
kollaborazzjoni limitata bejn il-korpi pubbliċi u dawk privati involuti fl-innovazzjoni, u 
internazzjonalizzazzjoni limitata tal-istituzzjonijiet tar-R&I. 

21 Ivvalutajna jekk il-miżuri ta’ twessigħ kinux speċifikament immirati lejn dawn il-
kawżi. Ir-riżultati tagħna huma ppreżentati fit-Tabella 1. 

                                                        
2 Final report of the MIRRIS project, Ġunju 2016; “MLE on National Practices in Widening 

Participation and Strengthening Synergies: Summary Report”, il-Kummissjoni Ewropea, 
2018; “Overcoming innovation gaps in EU-13 Member States”, is-Servizz ta’ Riċerka tal-
Parlament Ewropew, Marzu 2018; “Mobilising European Structural and Investment Funds 
and Horizon 2020 in support of innovation in less developed regions”, iċ-Ċentru Konġunt 
tar-Riċerka, Novembru 2018. 

https://cordis.europa.eu/project/id/320209/reporting
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/sites/default/files/rio/report/MLE%20Widenning_Summary%20Report.pdf
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/sites/default/files/rio/report/MLE%20Widenning_Summary%20Report.pdf
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/sites/default/files/rio/report/MLE%20Widenning_Summary%20Report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614537/EPRS_STU(2018)614537_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7ff7f696-ee19-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7ff7f696-ee19-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
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Tabella 1 – Kawżi tal-prestazzjoni baxxa fir-R&I li ġew indirizzati permezz 
tal-miżuri ta’ twessigħ 

Kawżi tal-prestazzjoni 
baxxa fir-R&I 

Ħolqien 
ta’ 

timijiet 

Presidenti 
taż-ŻER Ġemellaġġ COST PSF 

1.
 E

ko
si

st
em

a 

1.1. Investiment 
nazzjonali baxx fir-R&I 

     

1.2. Investiment 
privat limitat fir-R&I      

1.3. Problemi 
strutturali li 
jaffettwaw l-
ekosistemi nazzjonali 
tar-R&I 
(eż. frammentazzjoni 
tal-governanza tar-
R&I) 

X X   X 

2. Aċċess limitat għan-
networks internazzjonali X X X X  

3. Viżibbiltà internazzjonali 
limitata tal-universitajiet u 
ċ-ċentri ta’ riċerka 

X X X X  

4. Kollaborazzjoni limitata 
bejn iċ-ċentri tar-riċerka u 
n-negozju 

X     

5. Disparitajiet fis-
salarji/eżodu ta’ mħuħ X X    

6. Esperjenza limitata f’FPs 
preċedenti X X X   

7. Sinerġiji limitati bejn l-
FPs u l-fondi li 
jimplimentaw il-politika ta’ 
koeżjoni 

X    X 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Regolament u l-programmi ta’ ħidma ta’ H2020. 

22 Il-kawżi kollha minbarra l-livelli tal-investimenti nazzjonali (pubbliċi u privati) fir-
R&I ġew indirizzati minn waħda jew aktar mill-miżuri ta’ twessigħ. Minkejja dan, il-
miżuri ta’ twessigħ ma ffukawx fuq l-innovazzjoni u offrew biss appoġġ limitat lin-
network ta’ punti ta’ kuntatt nazzjonali, li jipprovdu informazzjoni u assistenza dwar l-
FP lill-benefiċjarji. Fir-Rapport Speċjali 28/2018 tagħna, ikkonkludejna li dan l-appoġġ 
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kien meħtieġ. Nieħdu nota tal-fatt li taħt Orizzont Ewropa, il-miżuri issa jinkludu dan it-
tip ta’ appoġġ kif ukoll appoġġ biex jiġi indirizzat l-eżodu ta’ mħuħ u biex titrawwem l-
eċċellenza fl-universitajiet u fl-ekosistemi ta’ innovazzjoni bbażati fuq il-post (ara l-
Anness I). 

23 Il-Kaxxa 1 tispjega kif iż-żewġ miżuri li fuqhom iffukajna l-analiżi li wettaqna tal-
implimentazzjoni tal-proġetti (il-Ħolqien ta’ timijiet u l-Presidenti taż-ŻER) indirizzaw il-
kawżi tad-distakk fir-R&I. 

Kaxxa 1 

Spjegazzjonijiet dwar kif il-Ħolqien ta’ timijiet u l-Presidenti taż-ŻER 
indirizzaw il-kawżi tad-distakk fir-R&I 

Ħolqien ta’ timijiet 

Il-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet (ara l-Figura 1) jinvolvu organizzazzjoni ta’ riċerka 
(“ċentru ta’ eċċellenza fir-R&I”) f’pajjiż tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni, li taġixxi 
bħala koordinatur, u istituzzjoni waħda jew aktar ta’ eċċellenza internazzjonali 
rinomata, li jipparteċipaw bħala sħab tal-proġetti. Jenħtieġ li dan jipprovdi l-bażi 
biex jingħelbu d-Dgħufijiet 2, 3 u 6 (ara t-Tabella 1). 

Iċ-ċentri ta’ eċċellenza appoġġati huma mistennija li jieħdu impenn għal perkors 
ta’ tkabbir strateġiku f’termini ta’ żvilupp ekonomiku; għalhekk, fil-pjanijiet ta’ 
direzzjoni tan-negozju ppreżentati mal-proposta tagħhom għal proġett, iridu 
jinkludu kif se joħolqu rabtiet man-negozju u jisfruttaw ir-riżultati tar-riċerka (id-
Dgħufija 4). Huma mistennija wkoll jikkontribwixxu għal titjib sinifikanti fl-
ekosistema nazzjonali tar-R&I (id-Dgħufija 1.3). 

Kull proġett tal-Ħolqien ta’ timijiet jista’ jikseb massimu ta’ EUR 15-il miljun 
f’finanzjament taħt H2020, prinċipalment biex ikopri l-ispiża tas-salarji u l-ispejjeż 
ġenerali (id-Dgħufija 5). L-awtoritajiet pubbliċi jew l-entitajiet privati jridu jagħtu 
appoġġ lill-proġett permezz ta’ finanzjament komplementari li jkun mill-inqas 
ugwali għal dak ipprovdut minn H2020. Dan il-finanzjament jista’ jiġi pprovdut 
permezz ta’ programmi operazzjonali, u b’hekk jinħolqu sinerġiji bejn H2020 u l-
fondi li jimplimentaw il-politika ta’ koeżjoni (id-Dgħufija 7). 

Presidenti taż-ŻER 

Il-proġetti tal-Presidenti taż-ŻER (ara l-Figura 1) jinvolvu l-għoti ta’ finanzjament 
taħt H2020 biex b’hekk organizzazzjoni ta’ riċerka f’pajjiż tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni (“ospitant” tal-Presidenza) tkun tista’ taħtar riċerkatur ta’ profil 
għoli (“detentur” tal-Presidenza). Il-finanzjament ikopri prinċipalment is-salarji 
tad-detentur tal-Presidenza u ta’ tim ta’ riċerkaturi stabbilit minnu. L-għan huwa li 
tiżdied l-attraenza tal-organizzazzjoni ospitanti għar-riċerkaturi internazzjonali, 
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filwaqt li tingħata wkoll għajnuna lill-ospitant biex jimplimenta bidliet strutturali, 
jikseb eċċellenza fuq bażi sostenibbli u japplika b’aktar suċċess għal finanzjament 
kompetittiv. B’hekk, il-Presidenti taż-ŻER jindirizzaw id-Dgħufijiet 1.3, 2, 3, 5 u 6. 

24 Il-miżuri ta’ twessigħ taħt H2020 ma indirizzawx speċifikament il-livelli ta’ 
investimenti nazzjonali (pubbliċi u privati) fir-R&I. Fil-fatt, id-daqs tal-baġit tal-miżuri ta’ 
twessigħ (ara l-paragrafu 07) jimplika li dawn il-miżuri kienu primarjament intenzjonati 
biex ikollhom effett katalitiku fuq il-prestazzjoni fir-R&I b’mod ġenerali u fuq il-
parteċipazzjoni f’H2020 b’mod partikolari. 

25 Minkejja dan, jeżistu miżuri oħra tal-UE biex jagħtu spinta lil-livelli ta’ investiment, 
kemm taħt H2020 jew programmi oħra tal-UE kif ukoll permezz tal-proċess tas-
Semestru Ewropew, jiġifieri ċ-ċiklu annwali tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u 
fiskali fi ħdan l-UE (ara wkoll ir-Rapport Speċjali 16/2020 tagħna dwar is-Semestru 
Ewropew). 

26 Barra minn hekk, l-Istati Membri huma primarjament responsabbli għal-livell ta’ 
investimenti pubbliċi. Il-prestazzjoni fir-R&I u l-parteċipazzjoni f’H2020 jiġu 
influwenzati b’mod qawwi mil-livell ta’ investiment (pubbliku u privat) nazzjonali fir-
R&I u mis-saħħa tal-ekosistemi nazzjonali tar-R&I. Għal aktar informazzjoni dwar din il-
korrelazzjoni, ara l-Anness III. 

27 Fl-2020, l-UE investiet 2.3 % tal-PDG tagħha fir-R&I. Ir-rati ta’ investiment fir-R&I 
jvarjaw ħafna fost l-Istati Membri tal-UE (ara l-Figura 4) iżda l-ebda wieħed mill-pajjiżi 
tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni ma investa daqs il-medja tal-UE u tnejn biss (is-
Slovenja u ċ-Ċekja) investew aktar minn 2.0 %. Barra minn hekk, fi tmiem l-2020, il-
biċċa l-kbira mill-Istati Membri, u b’mod aktar speċifiku l-pajjiżi tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni, kienu għadhom ’il bogħod milli jilħqu l-miri tagħhom (ara l-
paragrafu 02), li fil-biċċa l-kbira mill-każijiet kienu taħt il-medja tal-UE (ara l-Figura 4). 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=54357
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_MT.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TSC00001/default/table
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Figura 4 – Investiment nazzjonali fir-R&I bħala perċentwal tal-PDG, 
tmiem l-2020, vs il-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Eurostat għaċ-ċifri reali, u fuq l-Istrateġija Ewropa 2020 
għall-miri. 

Kien hemm limitu ta’ kemm il-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki setgħet 
tħeġġeġ il-bidliet meħtieġa fis-sistemi nazzjonali tar-R&I billi hija 
tiddependi wkoll fuq il-livell ta’ impenn tal-Istati Membri, iżda 
tikkontribwixxi għal miżuri oħra tal-UE li jindirizzaw ir-riformi 

28 Għall-perjodu 2014-2020, b’rispons għall-ħtieġa rikonoxxuta għal riformi fl-Istati 
Membri (ara l-paragrafu 18), il-Kummissjoni adottat strumenti ġodda biex tistimola l-
proċess ta’ riforma u tgħin lill-Istati Membri jindirizzaw il-problemi sottostanti. Xi wħud 
minn dawk l-istrumenti ġew introdotti fl-oqsma tar-riċerka u tal-politika ta’ koeżjoni. 
Taħt H2020, dan seħħ fil-għamla tal-PSF imsemmija qabel (ara l-paragrafu 06). 

29 Eżaminajna jekk il-PSF kinitx koerenti ma’ miżuri oħra ta’ appoġġ mill-UE u jekk il-
Kummissjoni kinitx irreaġiet b’mod xieraq għar-riżultati tal-evalwazzjoni li wettqet fl-
2019 tal-PSF. 

30 Is-servizzi varji offruti taħt il-PSF u l-għadd ta’ proġetti ffinanzjati fil-pajjiżi tat-
twessigħ tal-parteċipazzjoni jidhru fil-Kaxxa 2. It-total tal-baġit kien relattivament żgħir 
(EUR 5.7 miljun biss) u xi proġetti bdew tard minħabba nuqqas ta’ persunal fil-
Kummissjoni. 

% tal-PDG allokat għar-R&I fl-2020 f’:

Pajjiżi “tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni”
Pajjiżi “mhux tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni”

Mira ta’ Ewropa 2020

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %
SE BE AT DE DK FI FR NL IT EL ES IE SI CZ EE HU PT PL HR LT LU CY BG SK LV MT RO

Investimenti aktar baxxi fir-R&I fil-pajjiżi tat-
twessigħ tal-parteċipazzjoni u miri aktar baxxi
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Kaxxa 2 

Servizzi tal-PSF u implimentazzjoni ta’ proġetti (il-perjodu 2014-2020) 

o Evalwazzjoni bejn il-pari tas-sistemi nazzjonali tar-R&I: bordijiet ta’ esperti u 
pari ta’ politika għamlu valutazzjonijiet approfonditi tas-sistemi nazzjonali tar-
R&I u pprovdew rakkomandazzjonijiet operazzjonali dwar ir-riformi meħtieġa 
biex iqawwuhom. Ġew implimentati tmien proġetti (inklużi ħamsa fil-pajjiżi 
tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni). 

o Eżerċizzju ta’ tagħlim reċiproku: bosta pajjiżi skambjaw prattiki tajbin, 
tagħlimiet meħuda u fatturi ta’ suċċess. 
Ġew implimentati 12-il proġett (ipparteċipaw il-pajjiżi kollha tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni għajr 3). 

o Attività ta’ appoġġ speċifiku: gruppi ta’ esperti pprovdew pariri mfassla 
apposta lil pajjiżi individwali u għenuhom ifasslu jew jimplimentaw riformi 
speċifiċi relatati mar-R&I (bħall-ekosistema ta’ negozji ġodda, il-governanza 
tar-R&I jew ir-rabtiet bejn ir-riċerka u n-negozju). 
Ġew implimentati 14-il proġett (inklużi 8 fil-pajjiżi tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni). 

31 L-Istati Membri pparteċipaw fl-attivitajiet tal-PSF fuq bażi volontarja. Sibna li, 
matul il-perjodu 2014-2020, erba’ pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni (il-Kroazja, iċ-
Ċekja, il-Lussemburgu u l-Portugall) ma pparteċipawx fl-attivitajiet li mmiraw 
direttament ir-riformi fis-sistemi tar-R&I (evalwazzjoni bejn il-pari u appoġġ speċifiku). 

32 F’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, il-pajjiżi parteċipi jiddeċiedu huma 
stess jekk u kif imexxu ’l quddiem ir-rakkomandazzjonijiet li jkunu saru fil-kuntest ta’ 
dawn l-attivitajiet. L-evalwazzjoni tal-PSF, li l-Kummissjoni wettqet fl-2019, 
ikkonkludiet li l-Kummissjoni ma kinitx qed tagħmel enfasi biżżejjed fuq is-segwitu u l-
monitoraġġ tal-bidliet reali fil-politika. Għalhekk huwa importanti li jiġi żgurat li l-fehim 
approfondit rigward ir-riformi nazzjonali meħtieġa ma jintilifx iżda jintuża b’effett 
tajjeb fil-kuntest tas-Semestru Ewropew. Il-ħidma rigward is-Semestru Ewropew 
tirriżulta fl-approvazzjoni annwali mill-Kunsill tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż abbażi ta’ proposta tal-Kummissjoni. 

33 Analizzajna l-valutazzjonijiet annwali tal-pajjiżi li jiffurmaw il-bażi għar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u sibna li kien biss fl-2019 li l-Kummissjoni 

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility/peer-reviews
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility/mutual-learning
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/policy-support-facility/specific-support
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bdiet tirreferi b’mod espliċitu għall-fehim approfondit miksub mill-attivitajiet tal-PSF3. 
Dawn ir-referenzi kollha kienu selettivi, jiġifieri kien fihom il-punti l-aktar importanti li 
ħarġu mill-PSF. 

34 Bl-istess mod, kien biss fl-2019 li l-Kummissjoni bdiet tindirizza b’mod aktar 
sistematiku r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar ir-R&I lill-Istati Membri. L-
analiżi li wettaqna tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż li saru l-2019 dwar ir-
R&I wriet li dawn kienu ta’ natura ġenerali u ffukaw fuq l-investiment aktar milli fuq ir-
riformi. Bejn l-2015 u l-2018 xi pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni ma rċevew l-ebda 
rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż dwar ir-R&I (għal aktar dettalji, ara l-Anness IV). 
Fir-Rapport Speċjali 16/2020 tagħna dwar is-Semestru Ewropew, diġà kkonkludejna li l-
Kummissjoni ma għamlitx rakkomandazzjonijiet suffiċjenti biex tindirizza r-riċerka. 

35 Minkejja dan, huma l-Istati Membri li huma responsabbli għall-istat tas-sistemi 
tagħhom tar-R&I, u dan jinkludi li jieħdu l-passi meħtieġa biex jimplimentaw ir-riformi 
meħtieġa. The Commission’s analysis of the implementation of the 2019 country-
specific recommendations showed that one year after the recommendation were 
issued, more than half of the widening countries showed limited or no progress. 

36 L-implimentazzjoni tar-riformi hija wkoll aspett ewlieni tal-Faċilità għall-Irkupru u 
r-Reżiljenza (RRF). Ir-Regolament dwar l-RRF jiddikjara li jenħtieġ li l-Faċilità 
tikkontribwixxi “biex jiġu indirizzati b’mod effettiv l-isfidi kollha jew subsett sinifikanti 
minnhom, identifikati fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiż”. Il-
Kummissjoni trid tivvaluta din il-kundizzjoni qabel ma tapprova pjan għall-irkupru u r-
reżiljenza ppreżentat minn kull Stat Membru. Fiż-żmien meta sar l-awditu, kien kmieni 
wisq biex jiġi vvalutat sa liema livell l-implimentazzjoni tar-riformi ppjanati taħt l-RRF se 
tkun ta’ suċċess fil-prattika, jiġifieri tiġi kkonvertita minn impenji fuq karti (bħall-
adozzjoni ta’ att legali) għal progress reali. 

37 L-importanza akbar tar-riformi fil-kuntest tal-RRF, u l-progress limitat li sar fl-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż (ara l-paragrafu 32) 
jenfasizzaw is-sinifikat tal-appoġġ għall-politiki mogħti mill-Kummissjoni. 

38 Fl-evalwazzjoni li l-Kummissjoni wettqet fl-2019 tal-PSF, ġie rrappurtat li l-
maġġoranza l-kbira tal-partijiet ikkonċernati li wieġbu għal stħarriġ kienu pożittivi 

                                                        
3 “Research and Innovation analysis in the European Semester 2020 Country Reports”, il-

Kummissjoni Ewropea, Mejju 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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ħafna dwar il-benefiċċji tal-iskema. Minkejja dan, l-evalwazzjoni kienet tinkludi għadd 
ta’ rakkomandazzjonijiet rigward: 

(a) it-titjib tar-rwol tal-PSF bħala motivatur tar-riformi (eż. billi tintuża wkoll biex 
jitħeġġeġ djalogu aktar sistematiku u estiż fost l-Istati Membri, kif ukoll 
bejniethom u l-Kummissjoni); 

(b) l-espansjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tat-tfassil tal-PSF (eż. l-estensjoni tal-perjodu 
ta’ validità tagħha u l-introduzzjoni ta’ qafas għas-segwitu biex tiġi appoġġata l-
implimentazzjoni u jiġi mmonitorjat l-impatt); 

(c) it-titjib tal-mekkaniżmi tal-PSF (eż. isir sforz aktar fid-disseminazzjoni u l-
komunikazzjoni biex tissaħħaħ il-viżibbiltà u jiġi żgurat li r-riżultati jkollhom impatt 
akbar fil-pajjiżi involuti). 

39 Madankollu, tliet snin wara, il-Kummissjoni għadha ma implimentatx bis-sħiħ 
dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Il-Kummissjoni infurmatna li, filwaqt li tibni fuq l-
esperjenzi eżistenti ma’ Stati Membri magħżula, hija biħsiebha tkompli tiżviluppa 
djalogu bilaterali approfondit dwar ir-R&I mal-Istati Membri li lesti jieħdu sehem fil-
proċess (il-punt a), u li attwalment qed isiru sforzi biex jitjiebu d-disseminazzjoni, il-
komunikazzjoni u l-viżibbiltà (il-punt c). 

40 Is-segwitu mill-Kummissjoni tar-rakkomandazzjonijiet għall-Istati Membri li 
jirriżultaw mill-PSF (il-punt b) attwalment iseħħ prinċipalment permezz tal-proċess tas-
Semestru, u fil-futur anki permezz tal-monitoraġġ tal-pjanijiet għall-irkupru u r-
reżiljenza (ara l-paragrafu 36). Barra minn hekk, b’rispons għal dan il-punt tal-
evalwazzjoni tal-2019, taħt il-PSF ta’ Orizzont Ewropa, ġiet introdotta karatteristika 
ġdida, il-“PSF Miftuħa”. Din il-karatteristika tippermetti li l-Istati Membri li diġà 
bbenefikaw minn attività tal-PSF jirċievu appoġġ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-PSF. Madankollu, il-PSF tibqa’ faċilità mmotivata mid-
domanda. Ma konniex f’pożizzjoni li nivvalutaw ix-xerqien tal-PSF Miftuħa, billi l-aspetti 
prattiċi relatati mal-implimentazzjoni tagħha għadhom ma ġewx iddefiniti. 

41 Il-membri tal-persunal taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka li intervistajna enfasizzaw 
l-importanza ta’ miżuri ta’ akkumpanjament biex jgħinu lill-Istati Membri jirriformaw is-
sistemi tagħhom tar-R&I. Huma semmew l-għoti ta’ appoġġ kontinwu, gwida għall-
investiment u pariri dwar l-aktar għodod u azzjonijiet adatti, li l-ebda minnhom ma ġiet 
ipprovduta mill-PSF taħt H2020. 
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Xi wħud mill-pajjiżi mmirati bbenefikaw mill-miżuri ta’ twessigħ 
sinifikattivament inqas minn oħrajn 

42 Għal H2020, id-deċiżjoni dwar il-pajjiżi li kellhom jibbenefikaw mill-miżuri ta’ 
twessigħ ittieħdet fil-kuntest tal-adozzjoni tal-programmi ta’ ħidma. Dan isir mill-
Kummissjoni permezz tal-proċedura ta’ “komitoloġija”, jiġifieri tinvolvi kumitat ta’ 
rappreżentanti tal-Istati Membri. Għal Orizzont Ewropa, il-pajjiżi tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni ġew deċiżi mill-koleġiżlaturi u ssemmew fir-regolament innifsu. 

43 Għalkemm ma kellha l-ebda kompetenza diretta għall-għażla tal-pajjiżi 
benefiċjarji, il-Kummissjoni pprovdiet analiżi biex ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet 
ibbażati fuq l-evidenza f’konformità mal-prinċipji ta’ regolamentazzjoni aħjar tagħha. 
Din l-analiżi kienet ibbażata fuq għadd ta’ indikaturi magħżula biex jirriflettu l-kawżi tal-
prestazzjoni baxxa. 

44 Wara li rrieżaminat l-indikaturi li ntużaw għal H2020, il-Kummissjoni applikat sett 
differenti għall-analiżi tagħha ta’ Orizzont Ewropa (ara l-Anness V għad-dettalji tal-
indikaturi għaż-żewġ perjodi). Din l-analiżi, li ġiet ipprovduta fil-forma ta’ dokument 
informali lill-koleġiżlaturi għall-għażla tal-pajjiżi għal Orizzont Ewropa, ma kinitx tinkludi 
informazzjoni dwar: 

1. il-parteċipazzjoni ta’ pajjiż f’FPs preċedenti. Dan l-indikatur huwa rilevanti 
minħabba li l-objettiv immedjat tal-miżuri ta’ twessigħ huwa li tiżdied il-
parteċipazzjoni (ara l-Artikolu 7.5 tar-Regolament dwar Orizzont Ewropa); u 

2. il-pożizzjoni ta’ pajjiż f’networks ta’ riċerka tranżnazzjonali u multidixxiplinari. Dan 
huwa indikatur rilevanti minħabba li pożizzjoni ċentrali fin-networks u 
għaldaqstant konnettività b’saħħitha jirriflettu l-livell ta’ parteċipazzjoni ta’ pajjiż 
fl-FP. Il-maġġoranza tal-baġit tal-FPs jintefaq fuq proġetti kollaborattivi tar-R&I 
biex jiġi promoss, fost oħrajn, il-ħolqien ta’ networks tranżnazzjonali u 
multidixxiplinari meqjusa mill-Kummissjoni bħala valur miżjud ewlieni tal-FPs. 

45 Għalhekk analizzajna dawn iż-żewġ indikaturi. Fir-rigward tal-parteċipazzjoni 
f’H2020, il-pajjiżi kollha tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni juru livell aktar baxx ta’ 
parteċipazzjoni f’H2020 meta mqabbla ma’ pajjiżi mhux tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni (ara l-Figura 5). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts/comitology_mt
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_mt
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Figura 5 – Finanzjament taħt H2020 impenjat skont il-pajjiż f’termini 
assoluti u relattivi (fi tmiem il-programm) 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-bażi ta’ data ta’ H2020. 

46 Madankollu, din l-istatistika hija influwenzata bil-kbir mid-daqs ta’ kull pajjiż. Jekk 
jittieħed kont tad-daqs tal-pajjiż, toħroġ stampa differenti u aktar sinifikattiva. 
Normalizzajna d-data skont il-popolazzjoni (il-finanzjament impenjat per capita) u 
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skont l-għadd ta’ riċerkaturi (f’ekwivalenti full-time). Biex nevitaw li tiġi injorata 
kwalunkwe distorsjoni potenzjali marbuta ma’ skali differenti tas-salarji, aħna 
normalizzajna wkoll id-data skont il-PDG (ara l-Figura 6). 

Figura 6 – Finanzjament taħt H2020 skont il-pajjiż, normalizzat skont: il-
popolazzjoni (per capita), l-ekwivalenti full-time ta’ riċerkaturi, u l-PDG 
(fi tmiem il-programm) 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Eurostat u fuq il-bażi ta’ data ta’ H2020. 

47 Il-Figura 6 turi differenzi importanti fost il-pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni. 
Il-biċċa l-kbira minnhom huma kklassifikati f’livell baxx. Madankollu, il-pajjiżi tat-
twessigħ tal-parteċipazzjoni aktar b’saħħithom għandhom livell ta’ parteċipazzjoni 
simili għal dak tal-pajjiżi mhux tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni li għandhom l-aħjar 
prestazzjoni. Minkejja dan, il-pajjiżi kollha tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni taħt H2020, 
għajr il-Lussemburgu, żammew l-istatus tagħhom taħt Orizzont Ewropa (ara l-
paragrafu 08). 

0

Ċipru

Pajjiżi “tat-twessigħ 
tal-parteċipazzjoni”

Pajjiżi “mhux tat-
twessigħ tal-
parteċipazzjoni”

Fondi per capita
(f’EUR)

Għal kull riċerkatur
(f’elf EUR)

Bħala % tal-PDG
(2014-2020)

100 200 300 400 0 40 80 120 160 0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

Id-Danimarka
Il-Lussemburgu
In-Netherlands
Il-Belġju
Il-Finlandja
L-Irlanda
L-Iżvezja
L-Awstrija
L-Estonja
Is-Slovenja
Il-Greċja
Spanja
Il-Ġermanja
Franza
Il-Portugall
L-Italja
Malta
Il-Latvja
Iċ-Ċekja
L-Ungerija
Il-Litwanja
Il-Kroazja
Is-Slovakkja
Il-Bulgarija
Il-Polonja
Ir-Rumanija



 25 

 

48 Differenzi simili huma viżibbli f’termini ta’ parteċipazzjoni tal-pajjiżi fin-networks 
tar-riċerka (ara l-Figura 7). Fir-rapport From Horizon 2020 to Horizon Europe - 
Monitoring Flash (2018) tal-Kummissjoni ġie osservat li diversi pajjiżi tal-EU-13 jinsabu 
b’mod konsistenti fil-qiegħ tal-klassifikazzjoni matul il-perjodu. 

Figura 7 – Indikatur tan-network normalizzat skont id-daqs tal-pajjiż (fi 
tmiem il-programm) 

 
Sors: id-dashboard ta’ H2020. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_112018_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_112018_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_112018_0.pdf
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Figura 8 – Finanzjament tat-twessigħ taħt H2020 skont il-pajjiż (fi tmiem 
il-programm) 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-bażi ta’ data ta’ H2020. 

Figura 9 – Finanzjament tat-twessigħ taħt H2020 per capita (fi tmiem il-
programm) 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-bażi ta’ data ta’ H2020. 
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50 Meta ffukajna fuq iż-żewġ miżuri li analizzajna (ara l-paragrafu 14) sibna li: 

o Aktar minn 60 % tal-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet iffinanzjati taħt H2020 qed 
jiġu implimentati minn biss erba’ pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni. Ċipru 
jinsab fuq quddiem nett b’sitt (24 %) proġetti. Ħames pajjiżi ma kellhom l-ebda 
proġett tal-Ħolqien ta’ timijiet (ara l-Anness VI għal aktar dettalji). 

o Madwar 51 % tal-proġetti tal-Presidenti taż-ŻER huma kkonċentrati f’biss żewġ 
pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni. Tliet pajjiżi ma ospitaw l-ebda proġett tal-
Presidenti taż-ŻER u erbgħa kellhom proġett wieħed biss (ara l-Anness VI għal 
aktar dettalji). 

51 L-istess raġunijiet li spjegaw għalfejn kien hemm parteċipazzjoni baxxa tal-pajjiżi 
fil-passat (ara l-paragrafi 05, 20-21) jispjegaw għalfejn hemm id-distakk fil-grupp ta’ 
pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni. Filwaqt li l-esperjenza fl-FPs, u fil-miżuri ta’ 
twessigħ b’mod partikolari, hija maħsuba biex tgħin lill-pajjiżi jtejbu l-kapaċità tagħhom 
li jħejju proposti kompetittivi għal proġetti u li jistabbilixxu kollaborazzjonijiet, dan l-
effett se jiżvolġi biss fis-snin li ġejjin (ara l-paragrafu 12). 

L-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ twessigħ iffaċċjat sfidi iżda turi 
l-ewwel riżultati 

52 Identifikajna aspetti li huma ta’ importanza għal implimentazzjoni bla xkiel. Dawn 
l-aspetti kienu: 

o il-wasla f’waqtha ta’ finanzjament komplementari għall-proġetti tal-Ħolqien ta’ 
timijiet billi normalment ikopri l-ispejjeż tal-infrastruttura u tat-tagħmir. Barra 
minn hekk, infrastruttura u tagħmir tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku huma fatturi 
ewlenin biex jiġu attirati riċerkaturi internazzjonali; 

o ir-reklutaġġ ta’ riċerkaturi internazzjonali biex iġibu eċċellenza fir-R&I ġewwa l-
pajjiż; 

o il-kisba tas-sostenibbiltà. Biex jinkiseb impatt dejjiemi, jeħtieġ li ċ-ċentri ta’ 
eċċellenza tal-Ħolqien ta’ timijiet isiru awtosostenibbli fit-terminu twil, u huma 
meħtieġa juru dan l-għan fi pjan ta’ direzzjoni tan-negozju mehmuż mal-proposta 
tagħhom għal proġett. Jeħtieġ li l-proġetti tal-Presidenti taż-ŻER iwasslu għal 
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bidliet strutturali fl-istituzzjoni ospitanti jekk iridu jiksbu l-eċċellenza fuq bażi 
sostenibbli4. 

53 Wettaqna intervisti mal-benefiċjarji tal-proġetti, mal-awtoritajiet maniġerjali u 
mal-punti ta’ kuntatt nazzjonali, u analizzajna d-dokumentazzjoni ta’ appoġġ (ftehimiet 
ta’ għotja u rapporti ta’ monitoraġġ) biex nivvalutaw jekk dawn l-aspetti ġewx ittrattati 
b’suċċess mill-proġetti li awditjajna. L-ebda proġett tal-Ħolqien ta’ timijiet ma kien ġie 
kkompletat fiż-żmien meta wettaqna l-awditu, iżda erba’ proġetti tal-Presidenti taż-ŻER 
kienu għadhom kif intemmu. Ivvalutajna wkoll jekk il-miżuri ta’ twessigħ kinux bdew 
jikkontribwixxu biex jingħalaq id-distakk fl-innovazzjoni. 

Spiss il-finanzjament komplementari wasal b’dewmien 

54 Skont il-ftehimiet ta’ għotja, il-valur tal-finanzjament komplementari għall-
24 proġett tal-Ħolqien ta’ timijiet li kienu jinsabu għaddejjin kien ta’ EUR 784 miljun, 
aktar mid-doppju tal-allokazzjoni taħt H2020. Il-programmi operazzjonali tal-FEŻR 
ipprovdew 44 % tal-finanzjament komplementari kollu. Ir-riżorsi nazzjonali (kemm 
pubbliċi kif ukoll privati), il-kontribuzzjonijiet in natura, l-għotjiet u d-dħul iġġenerat 
miċ-ċentri ta’ eċċellenza jipprovdu s-56 % li jifdal. 

55 Wettaqna analiżi dokumentarja u analiżi dettaljata tal-proġetti kollha tal-Ħolqien 
ta’ timijiet, li wrew li 55 % tal-benefiċjarji mill-ewwel sejħa u mill-inqas 28 % mit-tieni 
sejħa kienu esperjenzaw dewmien fil-kisba ta’ finanzjament komplementari, b’mod 
partikolari minn programmi operazzjonali (il-FEŻR flimkien ma’ kofinanzjament 
nazzjonali). L-informazzjoni dwar l-iżborżi ta’ finanzjament komplementari mit-tieni 
sejħa hija limitata peress li l-proġetti kollha kienu ilhom għaddejjin għal inqas minn 
sena u nofs meta ġbarna d-data. 

56 Dan id-dewmien twil – f’każ wieħed kważi sentejn (ara l-Kaxxa 3) – kif ukoll il-
proċeduri amministrattivi kumplessi biex jinkiseb finanzjament komplementari (il-FEŻR 
u/jew fondi nazzjonali) kienu fost ir-raġunijiet mogħtija għad-dewmien, esperjenzat 
minn erbgħa mis-sitt proġetti, biex jinbena jew jiġi restawrat il-bini. Stħarriġ tal-
benefiċjarji tal-24 proġett tal-Ħolqien ta’ timijiet li r-REA wettqet b’appoġġ għar-
rapport tagħha tal-2021 dwar l-impatt tal-politiki wasal għal konklużjonijiet simili dwar 
id-dewmien. L-istħarriġ żvela wkoll li, fil-bidu tal-2021, il-bini ta’ 60 % tal-benefiċjarji 
mis-sejħa tal-2016 kien għadu ma ġiex kompletament mibni jew rinnovat. 

                                                        
4 L-għan (il-kisba ta’ eċċellenza fuq bażi sostenibbli) ġie ddikjarat fl-H2020 Work Programme 

on Spreading Excellence and Widening Participation. 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
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57 Minbarra d-dewmien diskuss hawn fuq, erbgħa mis-sitt proġetti tal-Ħolqien ta’ 
timijiet fil-kampjun tagħna kellhom diffikultajiet fil-ġestjoni ta’ finanzjament 
komplementari, prinċipalment minħabba problemi ta’ twaqqit jew problemi 
regolatorji. Eżempji ta’ dawn il-problemi, li identifikajna permezz ta’ analiżijiet 
differenti, huma: 

o F’termini ta’ żmien, is-sejħiet taħt il-FEŻR għall-għoti ta’ finanzjament 
komplementari ma kinux ikkoordinati mas-sejħiet korrispondenti għall-Ħolqien ta’ 
timijiet. Din il-problema diġà ġiet enfasizzata f’rapport tekniku tal-2018 miċ-
Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni. 

o Il-proġetti taħt H2020 jistgħu jibqgħu għaddejjin sal-2026, u l-ispejjeż jiġu 
aċċettati sa dik id-data. Madankollu, huma biss l-ispejjeż imġarrba qabel tmiem l-
2023 li huma eliġibbli għall-finanzjament taħt il-FEŻR. Il-benefiċjarji jilmentaw li se 
jkun diffiċli li jonfqu l-finanzjament komplementari tagħhom taħt il-FEŻR sa din id-
data ta’ skadenza. Dan huwa ta’ tħassib partikolari għall-proġetti ffinanzjati taħt 
it-tieni sejħa għall-Ħolqien ta’ timijiet (ftehimiet ta’ għotja ffirmati fil-
perjodu 2019-2020) (ara l-Kaxxa 3). Aħna sibna li 8 minn 10 proġetti li ġew 
iffinanzjati taħt is-sejħa tal-2016 diġà esperjenzaw dewmien u talbu estensjonijiet. 
Sibna li l-pandemija tal-COVID-19 ukoll kellha impatt fuq l-iskeda ta’ żmien. 
Għalhekk, saħansitra aktar proġetti ffinanzjati taħt it-tieni sejħa x’aktarx li 
jiffaċċjaw l-istess problema, u dan iqiegħed l-implimentazzjoni tagħhom f’riskju, 
b’mod partikolari jekk ma jiġux ipprovduti fondi nazzjonali biex ipattu għat-telf 
tal-finanzjament mingħand il-FEŻR. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC111888
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Kaxxa 3 

Eżempju ta’ diffikultajiet iffaċċjati minn proġett tal-Ħolqien ta’ 
timijiet b’finanzjament komplementari taħt il-FEŻR 

Il-benefiċjarju ffirma l-ftehim ta’ għotja taħt H2020 f’Ottubru 2019. Il-ftehim kien 
jinkludi ittra ta’ impenn minn awtorità maniġerjali biex tipprovdi finanzjament taħt 
il-FEŻR. Fi Frar 2020, l-awtorità maniġerjali nediet sejħa ad hoc għal dan il-proġett, 
fejn talbet għadd kbir ta’ dokumenti. Minn dak iż-żmien ’il hawn, hija estendiet 
tliet darbiet id-data ta’ skadenza għall-preżentazzjoni tad-dokumenti u talbet 
dokumenti addizzjonali f’sitt okkażjonijiet (l-aktar reċentement f’Mejju 2021) biex 
tikkompleta l-proċess ta’ evalwazzjoni estensiv tagħha. Wara l-proċess ta’ 
evalwazzjoni diffiċli tal-awtorità maniġerjali, li dam ħafna, il-ftehim ta’ għotja taħt 
il-FEŻR ġie ffirmat f’Ġunju 2021, kważi sentejn wara l-ftehim ta’ għotja taħt H2020. 

Is-sejħa taħt il-FEŻR inkludiet il-possibbiltà li 20 % tal-għotja jintużaw għar-
rinnovazzjoni tal-bini. L-awtorità maniġerjali rrevokat din il-klawżola f’Jannar 2021, 
billi qieset li l-ispejjeż tal-infrastruttura ma setgħux jiġu ffinanzjati taħt il-
programm operazzjonali. Is-soluzzjoni proposta kienet li titnaqqas l-għotja u li 
titnieda sejħa ġdida taħt miżura oħra biex jiġu koperti l-ispejjeż tal-infrastruttura. 
Fi tmiem Ġunju 2021, it-tieni sejħa kienet għad trid titnieda. 

L-ispejjeż relatati mal-għotja taħt il-FEŻR iridu jiġġarrbu sa tmiem Settembru 2023 
minkejja li, skont il-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju li kien anness mal-ftehim ta’ 
għotja, saret dipendenza fuq il-fatt li l-finanzjament taħt il-FEŻR kien se jintuża 
matul il-perjodu ta’ implimentazzjoni tal-proġett (sa tmiem l-2026). Il-benefiċjarju 
ddikjara li huwa improbabbli li l-finanzjament se jiġi assorbit f’perjodu ta’ żmien 
daqshekk qasir (minn Ġunju 2021 sa Settembru 2023).  

58 Il-proġetti tal-Presidenti taż-ŻER jistgħu jibbenefikaw ukoll minn finanzjament 
addizzjonali taħt il-FEŻR. Tnejn mill-ħames proġetti fil-kampjun tagħna rċevew dan il-
finanzjament, iżda għal darba oħra dan ukoll kien sar b’dewmien konsiderevoli – f’każ 
wieħed erba’ snin wara l-għoti tal-għotja taħt H2020. 

59 Ir-REA, li hija responsabbli għall-għażla tal-proġetti u għall-implimentazzjoni 
tagħhom, ma kinitx f’pożizzjoni li twettaq (i) valutazzjoni ex ante bir-reqqa tal-
finanzjament komplementari impenjat għall-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet jew 
(ii) monitoraġġ ex post li l-finanzjament realment kien ġie żborżat. Dan jillimita 
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l-kapaċità tar-REA li tieħu azzjonijiet korrettivi jekk ikun meħtieġ. Bħalma hija 
enfasizzat fir-rapport tagħha tal-2021 dwar l-impatt tal-politiki: 

o Il-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet mhux dejjem jirrappurtaw dwar il-finanzjament 
komplementari b’mod uniformi u armonizzat, u dan jagħmilha diffiċli li l-
finanzjament riċevut jitqabbel mal-impenji indikati fil-proposti għal proġetti, u 

o it-twassil tal-finanzjament komplementari jirrikjedi monitoraġġ aktar strett. 

60 Analizzajna d-data dwar il-finanzjament komplementari fil-ftehimiet ta’ għotja 
għall-proġetti kollha tal-Ħolqien ta’ timijiet u sibna li din mhijiex ippreżentata b’mod 
ċar jew konsistenti. Ir-rapport tar-REA dwar l-impatt tal-politiki wasal għal 
konklużjonijiet simili. B’mod partikolari, sibna li: 

o 28 % tal-proposti kollha għal proġetti kienu jinkludu kemm finanzjament 
komplementari garantit kif ukoll finanzjament mhux garantit (għotjiet 
kompetittivi, introjtu minn proġetti ta’ riċerka, eċċ.), mingħajr ma saret distinzjoni 
bejniethom. 

o 56 % tal-proposti kollha għal proġetti kienu jinkludu finanzjament komplementari 
fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet in natura, iżda naqsu milli jiddeskrivu b’mod 
adegwat kif il-kontribuzzjonijiet in natura ġew evalwati. 

o 36 % tal-proġetti kienu jinkludu finanzjament komplementari li jestendi lil hinn 
mill-perjodu ta’ seba’ snin tal-proġett tal-Ħolqien ta’ timijiet. Il-proposti għal 
proġetti mhux dejjem ipprovdew informazzjoni suffiċjenti biex jiġi kkalkulat liema 
proporzjon tal-impenn kien jaqa’ fi ħdan il-perjodu tas-seba’ snin. Barra minn 
hekk, mhuwiex possibbli li r-REA tivverifika jekk il-finanzjament komplementari 
realment jiġix żborżat wara t-tmiem ta’ proġett. 

61 Nosservaw li r-REA u/jew il-Kummissjoni ħadu azzjoni inizjali b’rispons għall-
konklużjonijiet fir-rapport tal-2021 tar-REA dwar l-impatt tal-politiki. B’mod partikolari, 
huma standardizzaw (i) l-informazzjoni dwar il-finanzjament komplementari li għandha 
tiġi pprovduta mal-proposta għal proġett u (ii) ir-rappurtar dwar il-progress tal-
finanzjament komplementari (biex b’hekk l-impenji jkunu jistgħu jitqabblu mal-
ammonti realment riċevuti), u l-kontribuzzjonijiet in natura ma jistgħux jibqgħu jitqiesu 
bħala finanzjament komplementari. 
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62 Fir-rigward tad-diffikultajiet li jaffettwaw il-monitoraġġ (ara l-paragrafu 59), sibna 
li dawn huma parzjalment dovuti għall-fatt li l-ittri ta’ impenn mingħand l-awtoritajiet 
nazzjonali u mingħand kontributuri oħra biex jipprovdu finanzjament komplementari 
huma xi drabi vagi u mhux infurzabbli. Pereżempju: 

o l-ebda indikazzjoni tal-ammont impenjat; 

o l-użu ta’ espressjonijiet bħal “se nqisu l-possibbiltà li nikkontribwixxu [...] sa 
EUR [...] fis-sena”; 

o impenn kumplessiv għall-proġetti kollha li jikkompetu minn pajjiż partikolari, bir-
riskju li ma jkunux jistgħu jiġu appoġġati dawk kollha li fl-aħħar mill-aħħar ikunu 
ntgħażlu. 

Ir-reklutaġġ ta’ persunal internazzjonali kien jieħu ħafna ħin 

63 Ibbażat fuq l-intervisti li wettaqna mal-benefiċjarji tal-proġetti u fuq analiżi tar-
rapporti perjodiċi ta’ progress dwar il-proġetti fil-kampjun tagħna (ara l-paragrafu 15), 
aħna sibna li r-reklutaġġ ta’ persunal internazzjonali wera li kien diffiċli u jieħu ħafna 
ħin (ara t-Tabella 2). Ir-rapport ta’ Ġunju 2021 tar-REA dwar l-impatt tal-politiki wasal 
għal konklużjonijiet simili. 
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Tabella 2 – L-isfidi tar-reklutaġġ li l-proġetti kkampjunati tagħna ltaqgħu 
magħhom 

 Ħolqien ta’ timijiet Presidenti taż-ŻER 

 Perċentwal 
ta’ proġetti Kumment Perċentwal 

ta’ proġetti Kumment 

Reklutaġġ 

75 % 

Irreklutaw mill-
inqas riċerkatur 

wieħed minn 
barra l-pajjiż. 

80 % 

Irreklutaw riċerkatur 
internazzjonali ta’ profil 
għoli għall-pożizzjoni ta’ 
detentur tal-Presidenza. 

50 % 

Problemi fir-
reklutaġġ ta’ 

persunal 
internazzjonali. 

80 % Problemi fir-reklutaġġ ta’ 
persunal internazzjonali. 

Żamma -- -- 

60 % 
Id-detentur tal-Presidenza 
nbidel matul il-perjodu ta’ 

finanzjament. 

50 % 

Ma rnexxilhomx iżommu d-
detentur tal-Presidenza 

wara t-tmiem tal-
finanzjament mill-UE. 

Sors: il-QEA, elaborazzjoni proprja. 

64 Ir-raġunijiet li jispjegaw dawn id-diffikultajiet jinkludu l-ħtieġa ta’ rilokazzjoni u l-
attraenza baxxa perċepita ta’ karriera fir-riċerka f’ċerti pajjiżi tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni. In-nuqqas ta’ attraenza tas-salarji jista’ jkollu wkoll rwol, b’mod 
partikolari fejn iċ-ċentri ta’ riċerka jkunu korpi pubbliċi, billi r-restrizzjonijiet legali fuq 
it-termini ta’ impjieg li jistgħu joffru lill-persunal tagħhom jistgħu jxekklu l-abbiltà 
tagħhom li jirreklutaw l-aqwa riċerkaturi internazzjonali. Ir-REA kkonfermat li ċ-ċentri 
ta’ eċċellenza tal-Ħolqien ta’ timijiet spiss kienu jxaqilbu lejn ir-reklutaġġ ta’ applikanti 
nazzjonali. 

L-iżgurar tas-sostenibbiltà jibqa’ sfida 

65 Is-sostenibbiltà tfisser li l-proġetti jkollhom ifittxu aktar finanzjar kompetittiv 
b’għotjiet, iżda wkoll jiġġeneraw introjtu permezz tal-isfruttament tar-riżultati tar-
riċerka tagħhom. Żewġ prerekwiżiti għal dan il-fini huma: viżibbiltà tajba għax-xogħol 
ta’ riċerka tagħhom, u rabtiet man-negozju biex tinġieb l-innovazzjoni fis-suq. L-iżgurar 
tas-sostenibbiltà jibqa’ primarjament kompitu tal-benefiċjarji tal-proġetti u tal-
awtoritajiet pubbliċi nazzjonali. Minkejja dan, il-Kummissjoni tista’ tipprovdi għodod 
biex tiffaċilita l-perkors lejn is-sostenibbiltà. 
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66 L-analiżi li wettaqna tar-rapporti perjodiċi ta’ progress dwar il-proġetti l-aktar 
avvanzati fil-kampjun tagħna (ara l-paragrafu 16) u l-introjtu li ġġeneraw żvelat li l-
biċċa l-kbira mill-proġetti ma għandhomx aċċertament ta’ sostenibbiltà b’terminu twil. 
Il-problemi prinċipali f’dan ir-rigward jintwerew fit-Tabella 3. 

Tabella 3 – Problemi li jaffettwaw is-sostenibbiltà b’terminu twil tal-
proġetti 

Problemi 
Ħolqien ta’ 

timijiet, għadd 
ta’ proġetti 

Presidenti taż-
ŻER, għadd ta’ 

proġetti  

Diffikultajiet bl-esplojtazzjoni kummerċjali tar-
riżultati tar-riċerka 50 % 50 % 

L-ebda għotja ta’ riċerka kompetittiva ma ġiet 
garantita b’żieda mal-finanzjament tal-Ħolqien 
ta’ timijiet/tal-Presidenti taż-ŻER 

25 % 50 % 

Ma ġiet stabbilita l-ebda rabta man-negozju 50 % 50 % 

Il-perċezzjoni tal-benefiċjarji hija li l-viżibbiltà hija 
baxxa fl-arena tar-riċerka tal-UE 

100 % 75 % 

Sors: il-QEA. 

67 Analizzajna l-ftehimiet ta’ għotja fil-kampjun tagħna ta’ proġetti tal-Ħolqien ta’ 
timijiet u sibna li 75 % kienu jinkludu indikaturi tal-prestazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni. Madankollu, l-ebda wieħed minnhom ma kien qrib il-mira tiegħu 
fiż-żmien meta sar l-awditu. Barra minn hekk, 50 % tal-proġetti sa issa ma ġġeneraw l-
ebda introjtu. 

68 Ir-riżultati tal-analiżi li wettaqna dwar il-problemi li jaffettwaw is-sostenibbiltà tal-
proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet huma konsistenti ma’ dawk miksuba mir-REA: 

o Fl-istħarriġ li fuqu huwa bbażat ir-rapport tagħha tal-2021, 80 % tar-rispondenti 
mill-ewwel sejħa għall-Ħolqien ta’ timijiet qalu li kienu kapaċi jattiraw finanzjar 
b’għotjiet, u 50 % qalu li kienu qed jiġġeneraw tipi oħra ta’ dħul. Madankollu 
mhuwiex ċar jekk is-sorsi ta’ dħul disponibbli humiex se jkunu biżżejjed biex 
jiggarantixxu s-sostenibbiltà finanzjarja taċ-ċentri ta’ eċċellenza. Barra minn hekk, 
40 % tar-rispondenti ddikjaraw li kienu għadhom mhumiex f’pożizzjoni li 
jiġġeneraw xi dħul minbarra l-finanzjament kompetittiv għar-riċerka. 
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o Skont analiżi oħra li twettqet mir-REA f’Ottubru 2020, 3 biss mill-10 proġetti tal-
Ħolqien ta’ timijiet mis-sejħa tal-2016, li kienu għadhom għaddejjin, kienu ħolqu 
rabtiet man-negozju. 

69 Fir-rigward tal-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet, biex tittejjeb il-
kummerċjalizzazzjoni, id-Deċiżjoni tal-Kunsill li timplimenta H2020 ipprevediet il-
possibbiltà li jkun hemm il-“ħolqien ta’ rabtiet ma’ raggruppamenti innovattivi u r-
rikonoxximent tal-eċċellenza fl-Istati Membri u fir-reġjuni tar-RŻI bi prestazzjoni baxxa, 
inkluż mill-analiżi inter pares [evalwazzjonijiet bejn il-pari] u l-għoti ta’ tikketti ta’ 
eċċellenza lil dawk l-istituzzjonijiet li jissodisfaw l-istandards internazzjonali”. 
Madankollu l-Kummissjoni ma stabbilietx prattiki ta’ evalwazzjoni bejn il-pari, u 
stabbiliet tikketti ta’ eċċellenza sa livell limitat biss. 

70 Nosservaw li, taħt il-fergħa tat-twessigħ ta’ Orizzont Ewropa, il-Kummissjoni 
introduċiet miżura ġdida biex tappoġġa l-“hubs ta’ eċċellenza”. Intenzjoni waħda, fost 
oħrajn, hija li jinħolqu rabtiet aħjar bejn ix-xjenza u n-negozju. Madankollu, ma hemm 
l-ebda garanzija li l-proġetti attwali tal-Ħolqien ta’ timijiet se jibbenefikaw minn din l-
inizjattiva: pereżempju, dawn il-hubs ta’ eċċellenza huma orjentati lejn suġġett, u 
għalhekk il-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet li jiffukaw fuq suġġetti oħra li ma jinkludux 
dawk koperti mill-hubs jistgħu jitilfu opportunità. Barra minn hekk, l-inizjattiva ma 
tindirizzax in-nuqqas ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ għarfien espert tal-benefiċjarji dwar kif 
jistgħu jagħmlu l-aħjar użu possibbli mir-riżultati tar-riċerka tagħhom. 

71 Taħt H2020 u Orizzont Ewropa, hemm aktar inizjattivi disponibbli għall-Istati 
Membri kollha li jfittxu li joħolqu rabtiet bejn il-komunità tar-riċerka u n-negozju – 
bħall-komunitajiet tal-innovazzjoni tal-għarfien. Madankollu, il-Kummissjoni ma 
ppromwovietx b’mod attiv l-istabbiliment ta’ rabtiet bejn il-proġetti u l-komunitajiet 
tal-innovazzjoni. 

72 Sabiex tiddissemina r-riżultati tar-riċerka u tippromwovi l-isfruttament tagħhom, 
il-Kummissjoni żżomm bażi ta’ data speċifika magħrufa bħala s-Servizz Komunitarju ta’ 
Informazzjoni dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp (CORDIS). Din tipprovdi informazzjoni dwar l-
attivitajiet kollha ta’ riċerka u żvilupp appoġġati mill-UE, inklużi r-riżultati u l-
pubblikazzjonijiet tal-proġetti, li l-benefiċjarji tal-proġetti huma meħtieġa li jirreġistraw 
fil-CORDIS. Madankollu, aħna sibna li l-informazzjoni fil-CORDIS mhijiex aġġornata u 
hija affidabbli biss parzjalment (speċjalment fir-rigward tal-proġetti tal-Presidenti taż-
ŻER). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=celex:32013D0743&_sm_au_=iVV77kNk8WD2fDV5VkFHNKt0jRsMJ
https://cordis.europa.eu/
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Hemm evidenza bikrija ta’ riżultati konkreti 

73 Filwaqt li qisna li wieħed mill-objettivi tal-miżuri ta’ twessigħ (ara l-paragrafu 05) 
kien li tiġi espanduta l-parteċipazzjoni tal-pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni 
f’H2020, u filwaqt li żammejna f’moħħna li l-miżuri huma mistennija li jkollhom impatt 
fit-terminu medju u f’dak twil biss, (ara l-paragrafu 12), aħna eżaminajna x-xejriet 
bikrija f’termini ta’ parteċipazzjoni. Ivvalutajna wkoll jekk il-proġetti kinux diġà qed juru 
l-ewwel riżultati konkreti. 

74 Is-sehem ta’ finanzjament garantit mill-pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni 
żdied bejn is-seba’ FP u H2020 (+ 1.7 punt perċentwali u qabża ta’ + 31 % f’termini 
relattivi) (ara t-Tabella 4). Il-pajjiżi kollha tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni, għajr il-
Kroazja u l-Ungerija, żiedu l-parteċipazzjoni tagħhom kemm f’termini ta’ punti 
perċentwali kif ukoll f’termini relattivi (għal informazzjoni dettaljata dwar kull Stat 
Membru ara l-Anness VI). 

Tabella 4 – Sehem tal-finanzjament impenjat taħt is-seba’ FP u H2020 
skont il-grupp ta’ pajjiżi (fi tmiem iż-żewġ programmi) 

 

Fondi 
impenjati 

taħt is-
seba’ FP (a) 

Fondi 
impenjati 

taħt 
H2020 (b) 

Varjazzjoni 
(b-a) 

Varjazzjoni 
(f’%) 

(b-a)/a 

Pajjiżi tal-UE tat-
twessigħ tal-
parteċipazzjoni 

5.5 % 7.2 % + 1.7 + 31 

Pajjiżi tal-UE mhux 
tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni  

68.4 % 71.5 % + 3.1 + 4.5 

Ir-Renju Unit 15.5 % 11.5 % - 4.0  - 25.8 

Pajjiżi mhux tal-UE 
(bir-Renju Unit 
eskluż) 

10.6 % 9.7 % - 0.9 - 8.0 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-bażi ta’ data tas-seba’ FP u dik ta’ H2020. 

75 Wara li jitnaqqsu l-impenji għat-twessigħ, iż-żieda fil-finanzjament impenjat għall-
pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni kienet inqas evidenti, f’rata ta’ 1.1 % f’punti 
perċentwali u 20 % f’termini relattivi. Il-pajjiżi b’parteċipazzjoni aktar b’saħħitha fil-
miżuri ta’ twessigħ (ara l-Figura 9) kienu wkoll fost dawk bl-akbar żieda fil-
parteċipazzjoni bejn is-seba’ FP u H2020, f’termini ta’ finanzjament (ara t-Tabella 10 fl-
Anness VI) u f’termini ta’ networking (ara l-Figura 7). 
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76 Sibna li l-proġetti fil-kampjun tagħna diġà wasslu għadd ta’ eżiti, kemm intanġibbli 
kif ukoll tanġibbli, li kienu pożittivi. Għall-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet, dawn jinkludu 
dan li ġej: 

o Skont il-benefiċjarji u l-awtoritajiet maniġerjali, il-proġetti attiraw ħafna interess 
politiku mill-awtoritajiet nazzjonali u dawk reġjonali, kemm fi proġetti individwali 
kif ukoll, b’mod aktar ġenerali, fir-R&I fil-pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni. 

o Il-proġetti kienu sors ta’ impjieg għar-riċerkaturi u l-innovaturi (3 mill-4 ċentri l-
ġodda li analizzajna mill-ewwel sejħa ħolqu sa 70 impjieg ta’ riċerka kull wieħed). 

o Diġà ħerġin xi outputs, prinċipalment fil-forma ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi 
(erba’ proġetti mill-ewwel sejħa, iżda għadu kmieni wisq għal dawk mit-tieni 
sejħa). 

o Il-proġetti ġabru finanzjament komplementari li kien aktar milli meħtieġ (ara l-
paragrafu 11). 

77 Xi eżiti pożittivi bikrija tal-proġetti tal-Presidenti taż-ŻER huma: 

o Il-benefiċjarji u l-awtoritajiet maniġerjali jirrappurtaw rikonoxximent 
internazzjonali għad-detenturi tal-Presidenza u għall-istituzzjonijiet ospitanti. 

o Mill-proġetti kkampjunati, 80 % bbenefikaw minn networking akbar. 

o Mill-proġetti kkampjunati, 60 % ġġeneraw bidliet strutturali fl-istituzzjoni 
ospitanti. 

78 Il-Kaxxa 4 tipprovdi żewġ eżempji ta’ proġetti li juru riżultati promettenti u 
konkreti. 

Kaxxa 4 

Eżempji ta’ riżultati pożittivi 

Proġett tal-Ħolqien ta’ timijiet: riżultati promettenti bikrija 

Il-proġett tnieda fl-2017 għal perjodu ta’ ħames snin. Wara 4 snin iċ-ċentru ta’ 
eċċellenza li kien għadu kif ġie stabbilit diġà kien qed jimpjega 68 membru tal-
persunal minn 17-il pajjiż. Is-sħab aktar avvanzati pprovdew appoġġ għall-
istabbiliment ta’ konnessjonijiet u r-reklutaġġ ta’ riċerkaturi internazzjonali. 
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Fl-ewwel 4 snin tiegħu, iċ-ċentru kiseb garanzija ta’ finanzjament għal 47 proġett 
ta’ riċerka (inklużi 8 proġetti taħt H2020), ipproduċa għadd sinifikanti ta’ 
pubblikazzjonijiet xjentifiċi, stabbilixxa konnessjonijiet man-negozju u ressaq 
applikazzjoni waħda għal privattiva. 

Proġett tal-Presidenti taż-ŻER: riżultati pożittivi 

Il-proġett beda f’Lulju 2015 u dam għaddej għal sitt snin. Id-detentur tal-
Presidenza wassal riżultati konkreti u għadu impjegat fl-istituzzjoni ospitanti issa li 
l-proġett intemm. B’mod partikolari, il-proġett qanqal lill-istitut ospitanti biex dan 
(i) japprova l-Karta tal-UE għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-Reklutaġġ 
tar-Riċerkaturi; (ii) itejjeb in-networking internazzjonali; (iii) iżid b’20 % l-għadd ta’ 
pubblikazzjonijiet evalwati bejn il-pari fil-qasam tar-riċerka tal-President taż-ŻER; u 
(iv) jistabbilixxi uffiċċju tat-trasferiment tat-teknoloġija, li kkontribwixxa għal żieda 
fil-kollaborazzjoni mal-industrija u għall-isfruttament tar-riżultati tar-riċerka 
(invenzjonijiet ġodda, privattivi, liċenzji tan-negozju u spin-offs). 

Barra minn hekk, it-tim kiseb għotjiet kompetittivi, inklużi għotjiet internazzjonali. 
Huwa ħa wkoll rwol attiv ħafna fir-riċerka dwar il-COVID-19. 

Il-Kummissjoni għamlet arranġamenti li ma kinux suffiċjenti 
biex l-impatt tal-miżuri ta’ twessigħ jiġi mmonitorjat 

79 Ir-regolament finanzjarju tal-UE jirrikjedi li l-Kummissjoni tistabbilixxi objettivi 
għall-programmi tagħha u timmonitorja l-ilħuq tagħhom permezz ta’ indikaturi tal-
prestazzjoni. Ivvalutajna jekk l-arranġamenti għall-monitoraġġ tal-miżuri ta’ twessigħ 
kinux xierqa. 

80 Fir-Rapport Annwali 2015 tagħna diġà ġbidna l-attenzjoni għal dgħufijiet fit-tfassil 
ta’ H2020, b’mod partikolari fir-rigward tal-indikaturi tal-prestazzjoni, u għal objettivi li 
kienu ġenerali żżejjed u ta’ livell għoli żżejjed. 

81 Fost l-indikaturi ddefiniti għal H2020, wieħed biss kien speċifiku għall-fergħa tat-
“twessigħ” (iżda limitat għall-Presidenti taż-ŻER u għall-attivitajiet ta’ Ġemellaġġ): 
Evoluzzjoni [f’perċentwal] (meta mqabbla ma’ perjodu ta’ referenza [tliet snin] qabel l-
iffirmar tal-ftehim ta’ għotja) tal-pubblikazzjonijiet f’ġurnali ta’ impatt għoli fil-qasam 
ta’ riċerka partikolari tal-organizzazzjoni ta’ riċerka ffinanzjata. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:32018R1046
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82 Mill-2016 ’il hawn, diversi dokumenti mħejjija għall-Kummissjoni jew għar-REA 
enfasizzaw l-importanza li jiġi introdott il-ġbir ta’ data għall-indikaturi ewlenin 
tal-prestazzjoni (KPIs)5 speċifiċi u li jistgħu jitkejlu, speċjalment għall-proġetti tal-
Ħolqien ta’ timijiet. Pereżempju, ir-REA ssuġġeriet KPIs li jkejlu l-“bidliet strutturali” 
f’organizzazzjoni, jew indikaturi għall-informazzjoni mogħtija fil-proposti għal proġetti, 
bħall-għadd ta’ privattivi, il-ftehimiet għall-ħruġ ta’ liċenzji, ir-riċerkaturi li jiġu 
impjegati u l-proġetti ta’ riċerka ġodda ffinanzjati. 

83 B’rispons għal dawn is-suġġerimenti, il-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni dwar 
it-“twessigħ” għall-perjodu 2018-2020 kien fih id-dettalji li ġejjin rilevanti għall-
monitoraġġ: 

o taħt il-Ħolqien ta’ timijiet, l-impatt potenzjali ta’ ċentri ta’ eċċellenza 
ġodda/imtejba kellu jiġi rinfurzat permezz ta’ KPIs li jistgħu jitkejlu, u jenħtieġ li t-
titjib fl-ekosistema tar-R&I fit-terminu medju sa twil jintwera wkoll permezz ta’ 
indikaturi (eż. l-intensità tar-riċerka); 

o taħt il-Presidenti taż-ŻER, il-programm ta’ ħidma pprovda eżempji ta’ indikaturi 
għall-kejl taż-żieda fl-eċċellenza fir-riċerka (eż. pubblikazzjonijiet f’ġurnali evalwati 
bejn il-pari, ftehimiet ta’ kollaborazzjoni man-negozju, proprjetà intellettwali, 
prodotti u servizzi innovattivi ġodda). 

84 Madankollu, il-Kummissjoni ma stabbiliet l-ebda KPI dettaljat għall-miżura tal-
Ħolqien ta’ timijiet, u l-indikaturi għall-miżura tal-Presidenti taż-ŻER ma kellhomx linji 
bażi u miri. Minflok, l-indikaturi kellhom jiġu ddefiniti u ddettaljati fil-ftehim ta’ għotja 
għal kull proġett. In-nuqqas ta’ indikaturi komuni jagħmilha diffiċli biex jinsiltu 
konklużjonijiet dwar l-impatt. 

85 Il-benefiċjarji tal-proġetti huma meħtieġa jirrappurtaw regolarment dwar il-
progress. Barra minn hekk, ir-REA twettaq stħarriġiet regolari biex tivvaluta l-progress 
reali, b’mod partikolari għall-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet. Dawn l-istħarriġiet 
identifikaw b’suċċess il-problemi prinċipali li jaffettwaw il-proġetti (ara l-paragrafu 56). 

                                                        
5 Ir-Rapport Finali, H2020 Advisory Group on Spreading Excellence and Widening 

Participation Ġunju 2016; Brainstorming on Future Widening Actions in Horizon Europe: 
Contribution from REA B5, Ottubru 2019; Policy Impact Report on Teaming, ir-REA, 
Ġunju 2021. 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3104&NewSearch=1&NewSearch=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3104&NewSearch=1&NewSearch=1
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86 Il-proġetti ta’ twessigħ huma mistennija li jkollhom impatt b’terminu medju sa 
twil fil-pajjiżi ospitanti. Għal dak il-fini, il-ftehimiet ta’ għotja jinkludu wkoll “pjan ta’ 
disseminazzjoni u sfruttament” li l-benefiċjarji huma mistennija jimplimentaw wara 
t-tmiem tal-perjodu ta’ finanzjament tal-UE. Madankollu, il-Kummissjoni ma 
pprevediet l-ebda segwitu jew monitoraġġ tal-proġetti wara t-tmiem tal-perjodu ta’ 
finanzjament. 
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
87 Il-konklużjoni kumplessiva tagħna hija li l-miżuri ta’ twessigħ introdotti taħt 
Orizzont 2020 kienu adatti għall-użu, fis-sens li indirizzaw ħafna mill-kawżi tal-
parteċipazzjoni baxxa ta’ xi Stati Membri fil-Programmi Qafas. Madankollu, id-
disparitajiet fl-ekosistema tar-R&I fost il-pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni fissru li 
mhux kollha bbenefikaw sal-istess livell. L-impatt sħiħ tal-miżuri huwa mistenni li 
jiżvolġi bis-sħiħ matul is-snin li ġejjin biss. Filwaqt li dawn il-miżuri flimkien ma’ miżuri 
oħra tal-UE li jixprunaw ir-riformi jistgħu jagħtu spinta lill-progress fir-R&I fil-pajjiżi 
riċevituri, bidla sostenibbli ġenwina tiddependi fuq sitwazzjoni fejn il-gvernijiet 
nazzjonali jagħmlu l-parti tagħhom bis-sħiħ biex ir-R&I jsiru prijorità, kemm f’termini 
ta’ investiment kif ukoll ta’ riformi. 

88 Il-miżuri ta’ twessigħ taħt Orizzont 2020 indirizzaw ħafna mill-problemi li kienu 
ġew identifikati bħala li jaffettwaw il-prestazzjoni fir-R&I. Minkejja dan, huma jaġixxu 
prinċipalment bħala katalist għall-progress, billi l-livelli ta’ investiment nazzjonali fir-
R&I, kif ukoll ir-riformi, u b’hekk id-deċiżjonijiet nazzjonali strateġiċi, għandhom rwol 
deċiżiv fil-prestazzjoni ta’ pajjiż (ara l-paragrafi 20-27). 

89 Il-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki hija parti minn basket ta’ strumenti li l-UE 
stabbiliet biex tixpruna r-riformi fl-Istati Membri, u l-aktar wieħed reċenti minnhom 
huwa l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Il-Kummissjoni użat il-fehim approfondit 
miksub mingħand il-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki, b’mod partikolari mill-2019 
’il quddiem, biex tikkontribwixxi b’mod selettiv għall-ħidma tagħha rigward is-
Semestru Ewropew. Madankollu, kien hemm limitu ta’ kemm il-Faċilità ta’ Appoġġ 
għall-Politiki setgħet twassal għal bidliet meħtieġa fis-sistemi nazzjonali billi (i) ir-riżorsi 
disponibbli għall-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki kienu limitati, (ii) mhux il-pajjiżi kollha 
tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni talbu appoġġ mingħand il-Faċilità ta’ Appoġġ għall-
Politiki u (iii) l-Istati Membri kienu liberi li jiddeċiedu sa liema livell kienu se 
jimplimentaw ir-riformi identifikati fil-kuntest tal-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki (ara l-
paragrafi 28-37). 

90 Il-Kummissjoni għadha ma implimentatx bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tal-
evalwazzjoni tagħha stess tal-2019 fir-rigward tal-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki u 
ddikjarat li għandha l-intenzjoni li (i) tiżviluppa aktar id-djalogu dwar l-istrateġiji 
nazzjonali kemm bejnha kif ukoll bejn l-Istati Membri li huma lesti li jieħdu sehem f’dak 
il-proċess u fost l-Istati Membri, u (ii) tagħmel aktar sforz fid-disseminazzjoni u l-
komunikazzjoni. Taħt karatteristika ġdida tal-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki motivata 
mid-domanda, jiġifieri l-“PSF Miftuħa” (il-perjodu 2021-2027), l-Istati Membri jistgħu 
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jfittxu appoġġ fl-implimentazzjoni tar-riformi fis-sistemi tagħhom tar-R&I, iżda l-
Kummissjoni għad trid tiddefinixxi l-aspetti prattiċi kollha (ara l-paragrafi 38-41). 

Rakkomandazzjoni 1 – Jitqawwa l-użu tal-Faċilità ta’ Appoġġ 
għall-Politiki 

Biex tagħmel użu effettiv mill-istrumenti għad-dispożizzjoni tagħha sabiex twassal 
għall-bidliet fis-sistemi nazzjonali tar-R&I li huma meħtieġa għall-progress f’pajjiżi tat-
twessigħ tal-parteċipazzjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni: 

(a) Issarraf f’azzjoni konkreta l-intenzjonijiet tagħha fir-rigward ta’ (i) id-
disseminazzjoni u l-komunikazzjoni aħjar tar-riżultati tal-Faċilità ta’ Appoġġ għall-
Politiki u (ii) it-titjib tad-djalogu (eż. id-deċiżjoni dwar l-iskop, l-għodod, it-twaqqit 
u r-regolarità tad-djalogu), li l-eżitu tagħha jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-
ħidma tal-Kummissjoni taħt is-Semestru Ewropew u l-monitoraġġ tagħha tal-
objettivi intermedjarji stabbiliti fil-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza; 

(b) Tfassal “PSF Miftuħa” b’tali mod li tkun tista’ tipprovdi appoġġ kontinwu lill-
awtoritajiet nazzjonali li jimplimentaw ir-riformi, jew b’riżultat tar-
rakkomandazzjonijiet li joħorġu mill-attivitajiet tal-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki 
jew li jintalbu fil-kuntest tas-Semestru Ewropew jew inkella li jiġu impenjati fil-
pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: tmiem l-2022 għall-punt (a) u nofs l-2023 għall-
punt (b). 

91 Sibna li l-biċċa l-kbira mill-pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni kienu kklassifikati 
f’livell baxx f’dak li jirrigwarda l-parteċipazzjoni f’Orizzont 2020 (ammont riċevut 
per capita) u f’termini ta’ konnettività mas-sħab fl-UE kollha. Minkejja dan, xi pajjiżi 
kellhom livelli ta’ parteċipazzjoni u ta’ konnettività li kienu simili għal dawk tal-pajjiżi 
mhux tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni li għandhom l-aħjar prestazzjoni (ara l-
paragrafi 45-51). 

92 Id-deċiżjoni dwar liema pajjiżi kellhom jibbenefikaw mill-miżuri ta’ twessigħ ta’ 
Orizzont Ewropa ttieħdet mill-koleġiżlaturi. Id-deċiżjoni ma tistax tiġi rieżaminata f’nofs 
it-terminu. Il-Kummissjoni pprovdiet analiżijiet ta’ appoġġ ta’ xi ftit indikaturi li 
ntgħażlu bħala indikaturi għall-kawżi tal-prestazzjoni baxxa. L-analiżi ma analizzatx (i) il-
grad ta’ parteċipazzjoni fi Programmi Qafas preċedenti u (ii) il-grad ta’ konnettività 
mas-sħab fl-UE kollha (ara l-paragrafi 42-44). 
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Rakkomandazzjoni 2 – Tiġi mmirata parteċipazzjoni aktar 
ibbilanċjata tal-pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni fil-miżuri 
ta’ twessigħ 

Biex jiġu evitati sitwazzjonijiet li fihom il-biċċa l-kbira mill-proġetti tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni jmorru għand ftit pajjiżi biss, jenħtieġ li l-Kummissjoni timmonitorja 
mill-qrib il-livelli ta’ parteċipazzjoni fil-miżuri ta’ twessigħ taħt Orizzont Ewropa u, jekk 
joħorġu żbilanċi sinifikanti kontinwi, tintroduċi miżuri biex tinkiseb xejra usa’ tal-
parteċipazzjoni. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: matul l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
twessigħ. 

93 Il-benefiċjarji tal-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet u ta’ dawk tal-Presidenti taż-ŻER 
esperjenzaw għadd ta’ problemi li wasslu għal dewmien u/jew jista’ jkun li jaffettwaw 
b’mod avvers ir-riżultati tal-proġetti (ara l-paragrafi 52-53). Dawn kienu relatati b’mod 
partikolari ma’: 

o Dewmien biex jiġi riċevut finanzjament komplementari għal għotjiet taħt 
Orizzont 2020, li l-akbar sehem minnhom, b’mod partikolari għall-proġetti tal-
Ħolqien ta’ timijiet, jiġi mill-FEŻR. Barra minn hekk, għalkemm il-proġetti tal-
Ħolqien ta’ timijiet jistgħu jibqgħu għaddejjin sal-2026, l-ispejjeż li jridu jiġu 
koperti mill-għotjiet tal-FEŻR jeħtieġ li jiġġarrbu sa tmiem l-2023, għalhekk xi 
benefiċjarji jista’ jkun li jkollhom diffikultajiet biex jassorbu l-fondi (ara l-
paragrafi 54-62). 

o Ir-reklutaġġ ta’ riċerkaturi internazzjonali (ara l-paragrafi 63-64). Dan irriżulta li 
kien jieħu ħafna ħin iżda eventwalment maġġoranza tal-proġetti rnexxielhom 
jagħmlu dan. 

o L-aċċertament tas-sostenibbiltà b’terminu twil tal-proġetti, pereżempju billi jkun 
hemm fokus fuq il-viżibbiltà u jiġu stabbiliti rabtiet man-negozju biex jiġi promoss 
l-isfruttament tar-riżultati tar-riċerka (ara l-paragrafi 65-72). 

94 Il-finanzjament komplementari huwa kruċjali, b’mod partikolari biex jiġu 
ffinanzjati l-infrastruttura u t-tagħmir fiċ-ċentri ta’ eċċellenza appoġġati mill-Ħolqien 
ta’ timijiet. Madankollu, ir-REA ma kinitx f’pożizzjoni li tevalwa u timmonitorja kif 
xieraq dan il-finanzjament, prinċipalment minħabba nuqqas ta’ data armonizzata jew, 
f’xi każijiet, in-natura vaga tal-impenji magħmula mill-fornituri ta’ finanzjament (ara l-
paragrafi 59-62). 
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Rakkomandazzjoni 3 – Tiġi ffaċilitata d-disponibbiltà f’waqtha 
tal-finanzjament komplementari 

Biex jitnaqqas ir-riskju li l-proġetti jiffaċċjaw diffikultajiet bil-finanzjament 
komplementari mingħand il-programmi operazzjonali tal-FSIE, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tħeġġeġ lill-awtoritajiet maniġerjali jsegwu proċess simplifikat ta’ approvazzjoni tal-
għotjiet, pereżempju billi jittieħed kont sħiħ tal-evalwazzjoni li saret fil-kuntest tal-
finanzjament ta’ Orizzont Ewropa. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: tmiem l-2022. 

95 Il-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet u tal-Presidenti taż-ŻER għandhom l-għan li 
joħolqu effetti dejjiema. Madankollu, il-proġetti analizzati wrew kapaċità limitata biex 
jisfruttaw ir-riżultati tar-riċerka tagħhom. Filwaqt li l-iżgurar tas-sostenibbiltà jibqa’ r-
responsabbiltà primarja tal-benefiċjarji u tal-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali, il-
Kummissjoni wkoll tipprovdi appoġġ f’dan ir-rigward. Dan jieħu l-forma ta’ inizjattivi 
(taħt Orizzont 2020 u Orizzont Ewropa) li għandhom l-għan li joħolqu rabtiet bejn ir-
riċerka u n-negozju. Madankollu, ma hemm l-ebda garanzija li l-proġetti attwali tal-
Ħolqien ta’ timijiet u tal-Presidenti taż-ŻER se jibbenefikaw minnhom, dawn (ara l-
paragrafi 65-71). 

96 Il-bażi ta’ data CORDIS, li tipprovdi r-riżultati tal-proġetti appoġġati mill-
Programmi Qafas varji, ma tintużax b’mod effettiv biex tippromwovi l-viżibbiltà u 
tiffaċilita l-isfruttament tar-riżultati tar-riċerka mingħand il-Ħolqien ta’ timijiet u 
mingħand il-Presidenti taż-ŻER, billi ma tiġix aġġornata b’mod sistematiku (ara l-
paragrafu 72). 

Rakkomandazzjoni 4 – Tissaħħaħ il-kapaċità tal-benefiċjarji tal-
proġetti biex jisfruttaw ir-riżultati tar-riċerka tagħhom 

Biex tagħti spinta lill-prospetti ta’ sostenibbiltà tal-proġetti, jenħtieġ li l-Kummissjoni: 

(a) Tipprovdi appoġġ (bħal taħriġ u kkowċjar) għall-proġetti tat-twessigħ, speċjalment 
il-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet, biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb aħjar il-
valorizzazzjoni tar-riżultati tar-riċerka tagħhom; 

(b) Tippromwovi l-kuntatti bejn il-benefiċjarji tal-proġetti u s-sħab industrijali 
potenzjali, b’mod partikolari permezz ta’ inizjattivi eżistenti tal-UE li għandhom l-
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għan li joħolqu rabtiet bejn ir-riċerka u n-negozju (bħall-komunitajiet tal-
innovazzjoni tal-għarfien); 

(c) Tkompli tappoġġa l-viżibbiltà tal-proġetti billi tħeġġeġ lill-benefiċjarji jipprovdu 
aġġornamenti regolari tar-riżultati tal-proġetti u tagħmilhom disponibbli għall-
pubbliku fuq il-pjattaformi tal-UE stabbiliti għal dak l-iskop. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: tmiem l-2023. 

97 Fiż-żmien meta sar l-awditu, kien kmieni wisq biex jiġi vvalutat jekk il-miżuri ta’ 
twessigħ tawx l-impetu mistenni lill-prestazzjoni tal-pajjiżi tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni, billi kwalunkwe effett mhuwiex se jiżvolġi qabel ma tkun twettqet 
parti mill-implimentazzjoni ta’ Orizzont Ewropa. Għalhekk mhuwiex sorprendenti li, sa 
tmiem il-perjodu ta’ Orizzont 2020, kien hemm biss żieda inkrementali fir-rata ta’ 
parteċipazzjoni tal-pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni mis-seba’ Programm Kwadru 
’l hawn (b’mod partikolari wara l-iskontar tal-impatt tal-finanzjament delimitat għat-
twessigħ) (ara l-paragrafi 73-75). 

98 Madankollu, anki f’dan l-istadju bikri, u minkejja d-diffikultajiet fl-
implimentazzjoni deskritti hawn fuq, aħna sibna l-ewwel għadd ta’ outputs pożittivi tal-
proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet u tal-Presidenti taż-ŻER. L-impriżi tal-Ħolqien ta’ timijiet 
inpartikolari attiraw ammonti sinifikanti f’finanzjament komplementari, bdew 
jippubblikaw riżultati xjentifiċi u pprovdew impjiegi għar-riċerkaturi; u l-biċċa l-kbira 
mill-proġetti tal-Presidenti taż-ŻER għenu biex iġibu bidla strutturali fl-istituzzjonijiet 
ospitanti tagħhom (ara l-paragrafi 76-78). 

99 Il-monitoraġġ tas-suċċess tal-objettiv “tixrid tal-eċċellenza u twessigħ tal-
parteċipazzjoni”, kif ukoll ta’ miżuri individwali (bħall-Ħolqien ta’ timijiet u l-Presidenti 
taż-ŻER), ixxekkel minn nuqqas ta’ indikaturi tal-prestazzjoni jew, fejn jeżistu (il-
Presidenti taż-ŻER), minn nuqqas ta’ valuri ta’ bażi u valuri fil-miri. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni ma tipprevedix il-monitoraġġ ta’ proġetti individwali wara l-għeluq 
minkejja li (i) wieħed mill-objettivi prinċipali huwa l-kontinwità tal-azzjonijiet u 
(ii) ħafna riżultati u impatti mhumiex se jkunu viżibbli qabel dak iż-żmien (ara l-
paragrafi 79-86). 
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Rakkomandazzjoni 5 – Jissaħħaħ il-monitoraġġ tal-miżuri ta’ 
twessigħ 

Biex il-miżuri ta’ twessigħ u l-impatti tagħhom jiġu mmonitorjati b’mod effettiv, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni: 

(a) Tistabbilixxi objettivi speċifiċi u tikkonkretizzahom f’KPIs xierqa fil-livell tal-miżuri; 

(b) Tagħti segwitu lill-proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet anki wara l-għeluq biex ikunu 
jistgħu jinsiltu konklużjonijiet dwar l-impatti tagħhom b’terminu medju sa twil. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: tmiem l-2024 għall-punt (a); sentejn wara l-
għeluq tal-proġetti għall-punt (b). 

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla IV, immexxija mis-Sur Mihails Kozlovs, Membru 
tal-Qorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fit-3 ta’ Mejju 2022. 

 Għall-Qorti tal-Awdituri 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Il-President 
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Annessi 

Anness I – Miżuri ta’ twessigħ taħt Orizzont Ewropa 
Il-miżuri ta’ twessigħ taħt Orizzont Ewropa għandhom baġit ta’ EUR 2.95 biljun (3 % tal-
baġit ta’ Orizzont Ewropa). L-iskema ġiet estiża, u issa tinkludi erba’ miżuri addizzjonali: 

o L-inizjattiva ta’ eċċellenza għall-universitajiet għandha l-għan li tittrasforma s-
settur tal-edukazzjoni għolja u l-ekosistemi ta’ madwarhom, inklużi ċ-ċentri ta’ 
riċerka mhux universitarji. 

o Il-hubs ta’ eċċellenza għandhom l-għan li jrawmu l-ekosistemi tal-innovazzjoni fil-
pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni u lil hinn minnhom, filwaqt li joħolqu 
rabtiet aħjar bejn l-akkademja, in-negozju u l-gvernijiet, f’konformità mal-
istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti reġjonali jew nazzjonali. 

o Iċ-ċirkolazzjoni tal-imħuħ li tikkonsisti minn sett ta’ għotjiet differenti li għandhom 
l-għan li jżidu l-attraenza għar-riċerkaturi ta’ entitajiet f’pajjiżi tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni, billi jiġu pprovduti għotjiet kompetittivi u jixxerrdu prattiki 
attraenti ta’ xogħol u ta’ impjieg. 

o “Hop-on facility” li tikkonsisti minn għotjiet ipprovduti lil entitajiet minn pajjiżi bi 
prestazzjoni baxxa fir-R&I li jingħaqdu ma’ azzjonijiet kollaborattivi tar-R&I diġà 
magħżula. 

It-Tabella 5 turi l-allokazzjoni tal-baġit għal dawn il-miżuri varji taħt Orizzont Ewropa. 

Tabella 5 – Miżuri ta’ twessigħ taħt Orizzont Ewropa 

Miżura/strument Fondi disponibbli 
(f’miljun EUR) 

Sehem tal-baġit ta’ 
twessigħ 

Ħolqien ta’ timijiet 743.6 26 % 
Ġemellaġġ 486.2 17 % 

Presidenti taż-ŻER 343.2 12 % 
COST 400.4 14 % 

Inizjattiva ta’ eċċellenza għall-universitajiet 286.0 10 % 
Hubs ta’ eċċellenza (ekosistemi tal-

innovazzjoni) 257.4 9 % 

Ċirkolazzjoni tal-imħuħ 143.0 5 % 
Pakkett ta’ appoġġ (inkluża l-“PSF 

Miftuħa”) 57.2 2 % 

“Hop-on facility” 143.0 5 % 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea. 
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Anness II – Metodoloġija 

L-awditu li wettaqna kien ibbażat fuq l-evidenza li ġejja: 

1. Analiżi dokumentarja ta’ dokumenti pubbliċi u ta’ dokumenti interni tal-
Kummissjoni, bħal testi legali, linji gwida, valutazzjonijiet tal-impatt, rapporti ta’ 
evalwazzjoni u ta’ monitoraġġ, u komunikazzjonijiet; 

2. Kwestjonarji u vidjokonferenzi ta’ verifika tal-fatti mal-awtoritajiet maniġerjali u 
mal-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali għall-miżuri ta’ twessigħ minn ħames Stati 
Membri (il-Kroazja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija u s-Slovenja) magħżula 
abbażi tal-prestazzjoni tagħhom fir-R&I, il-parteċipazzjoni kumplessiva tagħhom 
fl-FP u fil-miżuri ta’ twessigħ b’mod partikolari; 

3. Analiżi statistika tad-data minn firxa ta’ sorsi: CORDA, Business Objects, it-Tabella 
ta’ Valutazzjoni tal-Innovazzjoni, l-Eurostat u CORDIS; 

4. Analiżi dettaljata ta’ kampjun ta’ proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet u ta’ proġetti tal-
Presidenti taż-ŻER magħżula fuq bażi determinata, b’mod partikolari fost proġetti 
fi stadju avvanzat ta’ implimentazzjoni (ara t-Tabella 6). L-analiżi dettaljata kienet 
tikkonsisti minn (i) rieżaminar ta’ dokumenti relatati mal-proġetti (proposti, 
ftehimiet ta’ għotja, rapporti ta’ monitoraġġ,...), (ii) kwestjonarji u vidjokonferenzi 
ta’ verifika tal-fatti mal-benefiċjarji; 

5. Analiżi dettaljata tal-finanzjament komplementari għall-proġetti kollha tal-Ħolqien 
ta’ timijiet. 

Tabella 6 – Kampjun ta’ proġetti tal-Ħolqien ta’ timijiet u tal-Presidenti 
taż-ŻER 

Sejħa Għadd ta’ proġetti 
ffinanzjati Kampjun  Kopertura 

Ħolqien ta’ timijiet 2016-2017 10(1) 4 40 % 

Ħolqien ta’ timijiet 2018-2019 14 2 14 % 

Total għall-Ħolqien ta’ timijiet 24 6 25 % 

Presidenti taż-ŻER 59 5 8 % 

Nota: (1) Inizjalment 11-il proġett kisbu għotja għall-Ħolqien ta’ timijiet, iżda wieħed twaqqaf fl-2020 
(qabel it-tmiem tal-implimentazzjoni tiegħu). 
Sors: il-QEA. 
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Anness III – Relazzjoni bejn l-investimenti fir-R&I u l-
prestazzjoni fir-R&I 

Sibna korrelazzjoni pożittiva bejn: 

o il-livell ta’ investiment nazzjonali fir-R&I per capita u l-prestazzjoni kif imkejla mis-
Sommarju tal-Indiċi ta’ Innovazzjoni tat-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Innovazzjoni 
Ewropea. Aktar ma kien għoli l-investiment nazzjonali fir-R&I per capita fil-
perjodu 2014-2020, aktar kienet għolja l-klassifikazzjoni fit-Tabella ta’ Valutazzjoni 
tal-2021 (ara l-Figura 10); 

o il-livell ta’ investiment nazzjonali fir-R&I per capita (matul il-perjodu 2014-2020) u 
l-livell ta’ parteċipazzjoni f’H2020 (ara l-Figura 11). 

Figura 10 – Korrelazzjoni bejn l-investiment nazzjonali fir-R&I per capita 
(2014-2020) u t-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Ewropea 2021 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-data pprovduta mill-Eurostat u mit-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Innovazzjoni 
Ewropea 2021. 
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Il-Figura 11 turi l-korrelazzjoni bejn l-investimenti nazzjonali fir-R&I per capita (2014-
2020) u l-parteċipazzjoni f’H2020. Il-koeffiċjent ta’ determinazzjoni (R2), li jispjega l-
proporzjon tal-varjazzjoni f’varjabbli wieħed li huwa prevedibbli mill-varjabbli l-ieħor, 
huwa ta’ 0.45. Madankollu, jekk Ċipru (outlier) jiġi eskluż, l-R2 jiżdied għal 0.65. Il-biċċa 
l-kbira mill-pajjiżi tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni huma kkonċentrati fir-rokna ta’ isfel 
tax-xellug, li juri kemm investiment nazzjonali baxx fir-R&I kif ukoll finanzjament 
per capita baxx taħt H2020. Il-pajjiżi kollha tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni, għajr iċ-
Ċekja u l-Lussemburgu, huma taħt il-linja tax-xejra. 

Figura 11 – Korrelazzjoni bejn l-investiment nazzjonali fir-R&I per capita 
(2014-2020) u l-parteċipazzjoni f’H2020 (fondi impenjati fi tmiem il-
programm) 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Eurostat u fuq il-bażi ta’ data ta’ H2020. 
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Anness IV – Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar ir-
R&I 

Ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż li ġejjin dwar ir-R&I saru għall-pajjiżi tat-
twessigħ tal-parteċipazzjoni matul il-perjodu 2014-2020: 

o 2014: minn 15-il pajjiż tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni, 10 rċevew 
rakkomandazzjoni, prinċipalment biex jiġu stabbiliti rabtiet bejn ir-R&I u l-politika 
industrijali. 

o 2015-2018: kull sena, bejn żewġ pajjiżi u ħamsa rċevew rakkomandazzjonijiet. 
Ħamsa ma rċevew l-ebda rakkomandazzjoni (il-Bulgarija, il-Kroazja, l-Ungerija, is-
Slovenja, ir-Rumanija). 

o 2019: il-pajjiżi kollha tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni għajr wieħed irċevew 
rakkomandazzjoni biex jiffukaw il-politika ekonomika relatata mal-investiment fuq 
ir-R&I. 

o 2020: minn 15-il pajjiż, 10 rċevew rakkomandazzjoni, prinċipalment biex jiffukaw 
fuq l-investiment fir-R&I. 
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Anness V – Indikaturi li ntużaw fl-analiżi li l-Kummissjoni 
pprovdiet lill-koleġiżlaturi għall-għażla tal-pajjiżi tat-twessigħ 
tal-parteċipazzjoni 
(a) H2020: 

Stat Membru kellu jikseb punteġġ taħt is-70 % tal-indikatur kompost medju tal-
EU-27 dwar l-eċċellenza fir-riċerka, li huwa magħmul minn erba’ varjabbli: 

o is-sehem ta’ pubblikazzjonijiet ikkwotati ħafna fejn mill-inqas wieħed mill-awturi 
jkollu affiljazzjoni fil-pajjiż; 

o l-għadd ta’ universitajiet xjentifiċi u ta’ organizzazzjonijiet ta’ riċerka pubbliċi 
ewlenin fil-pajjiż; 

o l-applikazzjonijiet għal privattivi; 

o il-valur totali tal-għotjiet riċevuti mill-Kunsill Ewropew tar-Riċerka. 

(b) Orizzont Ewropa: 

o l-introjtu nazzjonali gross taħt id-90 % tal-medja tal-UE; 

o għal kull pajjiż, il-perċentwal ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi tar-riċerkaturi tiegħu li 
huma kklassifikati fost l-ogħla 10 % tal-kwotazzjonijiet (jiġifieri jiġu kkwotati minn 
dokumenti oħra ta’ riċerka); u 

o l-għadd ta’ applikazzjonijiet għal privattivi għal kull 1 000 000 abitant taħt il-medja 
tal-UE. 
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Anness VI – Statistika 

It-Tabella 7 u t-Tabella 8 jagħtu ħarsa ġenerali lejn il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi tat-
twessigħ tal-parteċipazzjoni fiż-żewġ miżuri analizzati. Juru kemm mill-proposti għal 
proġetti ppreżentati kienu ntgħażlu għall-finanzjament fi tmiem il-proċess kompetittiv 
tal-għażla. Il-fattur prinċipali li jinfluwenza r-rata ta’ suċċess ta’ pajjiż huwa l-
prestazzjoni kumplessiva tiegħu fir-R&I. Fatturi oħra jinkludu pereżempju, l-esperjenza 
miksuba permezz ta’ parteċipazzjoni preċedenti, l-isforzi kkombinati minn atturi 
nazzjonali biex jitjiebu s-suċċess fil-parteċipazzjoni u l-konnessjonijiet eżistenti tan-
network. Dan huwa konformi mal-osservazzjonijiet fir-Rapport Speċjali 02/2020 tagħna 
(il-paragrafu 43) dwar l-Istrument għall-SMEs. 

Tabella 7 – Proposti għall-Ħolqien ta’ timijiet li ġew ippreżentati u 
ffinanzjati skont il-pajjiż (fi tmiem il-programm) 

Pajjiż Proposti 
ppreżentati (a) 

Proġetti 
ffinanzjati (b) 

Rata ta’ 
suċċess (b/a) 

Sehem tal-
proġetti kollha 

ffinanzjati 

Ċipru 41 6 15 % 24 % 

Il-Portugall 21 3(2) 14 % 12 % 

Iċ-Ċekja 28 3 11 % 12 % 

Il-Polonja 32 3 9 % 12 % 

Il-Latvja 14 2 14 % 8 % 

L-Ungerija 17 2 12 % 8 % 

Il-Bulgarija 28 2 7 % 8 % 

L-Estonja 11 1 9 % 4 % 

Is-Slovakkja 18 1 6 % 4 % 

Is-Slovenja 20 1 5 % 4 % 

Is-Serbja(1) 30 1 3 % 4 % 

Il-Litwanja 9 - 0 % - 

Ir-Rumanija 44 - 0 % - 

Il-Kroazja 16 - 0 % - 

Malta 9 - 0 % - 

Il-Lussemburgu 2 - 0 % - 

Noti: 
(1) Il-pajjiżi assoċjati ta’ H2020 jistgħu wkoll jipparteċipaw fil-miżuri ta’ twessigħ. 
(2) Dan jinkludi proġett li twaqqaf fl-2020 (jiġifieri qabel it-tmiem tal-implimentazzjoni tiegħu). 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-bażi ta’ data ta’ H2020. 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=52862
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
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Tabella 8 – Proposti tal-President taż-ŻER li ġew ippreżentati u ffinanzjati 
skont il-pajjiż (fi tmiem il-programm) 

Pajjiż Proposti 
ppreżentati (a) 

Proġetti 
ffinanzjati (b) 

Rata ta’ 
suċċess (b/a) 

Sehem tal-
proġetti 
kollha 

ffinanzjati 

Il-Portugall 61 16 26 % 27 % 

L-Estonja 43 14 33 % 24 % 

Il-Polonja 46 6 13 % 10 % 

Ċipru 27 5 19 % 8 % 

Iċ-Ċekja 23 4 17 % 7 % 

Is-Slovenja 39 3 8 % 5 % 

It-Turkija (1) 7 2 29 % 3 % 

Ir-Rumanija 12 2 17 % 3 % 

Il-Kroazja 14 2 14 % 3 % 

Il-Lussemburgu 5 1 20 % 2 % 

Il-Bulgarija 15 1 7 % 2 % 

Il-Litwanja 15 1 7 % 2 % 

Is-Serbja(1) 18 1 6 % 2 % 

Is-Slovakkja 16 1 6 % 2 % 

Il-Latvja 20 - 0 % - 

Malta 6 - 0 % - 

L-Ungerija 6 - 0 % - 

Nota: (1) Il-pajjiżi assoċjati ta’ H2020 jistgħu wkoll jipparteċipaw fil-miżuri ta’ twessigħ. 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-bażi ta’ data ta’ H2020. 

  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
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Tabella 9 – Distribuzzjoni tal-impenji tal-fondi ta’ twessigħ ta’ H2020 
skont il-pajjiż (fi tmiem il-programm) 

Stat Membru/blokk ta’ pajjiżi Impenji (f’miljun EUR) 
(bil-COST eskluża)  

Il-Portugall 102.3 

Ċipru 88.2 

Il-Polonja 59.4 

L-Estonja 52.9 

Iċ-Ċekja 50.1 

Il-Bulgarija 30.1 

Il-Latvja 28.3 

Is-Slovenja 26.0 

L-Ungerija 24.8 

Is-Slovakkja 18.0 

Ir-Rumanija 10.2 

Il-Kroazja 9.9 

Il-Litwanja 5.3 

Il-Lussemburgu 4.7 

Malta 4.1 

  

Pajjiżi mhux tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni  157.5 

Mhux tal-UE (inkluż ir-Renju Unit) 82.3 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dashboard ta’ Orizzont 2020. 
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Tabella 10 – Tqabbil skont il-pajjiż bejn l-impenji taħt is-seba’ FP u dawk 
taħt H2020 (fi tmiem iż-żewġ programmi) 

Stat Membru/ 
Blokk ta’ pajjiżi 

Is-seba’ FP 
(biljun 
EUR) 

H2020 
(biljun 
EUR) 

Sehem 
tas-

seba’ FP 
(a) 

Sehem 
ta’ 

H2020 
(b) 

Varjazzjoni 
(b-a) 

Varjazzjoni 
(f’%) 

(b-a)/a 

Il-Ġermanja 7.13 9.97 15.70 % 14.74 % -0.96 -6.1  

Franza 5.21 7.34 11.48 % 10.86 % -0.62 -5.4 

Spanja 3.30 6.34 7.27 % 9.37 % 2.10 28.9 

L-Italja 3.63 5.62 8.00 % 8.31 % 0.31 3.9 

In-Netherlands 3.42 5.33 7.52 % 7.88 % 0.36 4.8 

Il-Belġju 1.84 3.39 4.05 % 5.01 % 0.96 23.7 

L-Iżvezja 1.75 2.29 3.85 % 3.39 % -0.46 -11.9 

L-Awstrija 1.19 1.92 2.62 % 2.84 % 0.22 8.4 

Id-Danimarka 1.08 1.76 2.38 % 2.60 % 0.22 9.2 

Il-Greċja 1.02 1.70 2.25 % 2.51 % 0.26 11.6 

Il-Finlandja 0.87 1.52 1.93 % 2.25 % 0.32 16.6 

L-Irlanda 0.63 1.19 1.38 % 1.77 % 0.39 28.3 

Il-Portugall 0.53 1.15 1.16 % 1.70 % 0.54 46.6 

Il-Polonja 0.44 0.74 0.97 % 1.10 % 0.13 13.4 

Iċ-Ċekja 0.29 0.50 0.63 % 0.74 % 0.11 17.5 

Is-Slovenja 0.17 0.38 0.38 % 0.56 % 0.18 47.4 

L-Ungerija 0.29 0.37 0.64 % 0.55 % -0.09 -14.1 

Ċipru 0.09 0.32 0.21 % 0.47 % 0.26 123.8 

Ir-Rumanija 0.15 0.30 0.34 % 0.44 % 0.10 29.4 

L-Estonja 0.10 0.27 0.21 % 0.41 % 0.20 95.2 

Il-Lussemburgu 0.06 0.20 0.13 % 0.29 % 0.16 123.1 

Il-Bulgarija 0.10 0.16 0.22 % 0.24 % 0.02 9.1 

Is-Slovakkja 0.08 0.14 0.17 % 0.21 % 0.04 23.5 

Il-Kroazja 0.09 0.14 0.20 % 0.20 % 0.00 0.0 

Il-Latvja 0.05 0.12 0.11 % 0.17 % 0.06 54.5 

Il-Litwanja 0.05 0.10 0.11 % 0.14 % 0.03 27.3 
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Stat Membru/ 
Blokk ta’ pajjiżi 

Is-seba’ FP 
(biljun 
EUR) 

H2020 
(biljun 
EUR) 

Sehem 
tas-

seba’ FP 
(a) 

Sehem 
ta’ 

H2020 
(b) 

Varjazzjoni 
(b-a) 

Varjazzjoni 
(f’%) 

(b-a)/a 

Malta 0.02 0.04 0.05 % 0.06 % 0.01 20.0 

Pajjiżi mhux tal-
UE (ir-Renju Unit)  7.03 7.75 15.48 % 11.46 % -4.02 -26.0 

Pajjiżi mhux tal-
UE (Oħra) 4.80 6.58 10.56 % 9.72 -0.84 -8.0 

TOTAL 45.41 67.62     

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dashboard ta’ Orizzont 2020. 
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Akronimi u abbrevjazzjonijiet 
CORDIS: Servizz Komunitarju ta’ Informazzjoni dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp 

COST: Kooperazzjoni Ewropea fix-Xjenza u t-Teknoloġija 

DĠ RTD: Id-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-Kummissjoni 

FEŻR: Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 

FP: Programm qafas 

H2020: Orizzont 2020 

KPI: Indikatur Ewlieni tal-Prestazzjoni 

PDG: Prodott domestiku gross 

PSF: Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki 

R&I: Riċerka u innovazzjoni 

REA: L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka 

RRF: Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
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Glossarju 
Allokazzjoni ta’ finanzjament fuq il-bażi ta’ eċċellenza: Allokazzjoni fuq il-bażi ta’ 
sejħiet kompetittivi għal proposti u permezz ta’ evalwazzjoni bejn il-pari indipendenti u 
bbażata fuq il-mertu, li tagħżel biss l-aħjar proġetti mingħajr l-ebda kunsiderazzjoni 
tad-distribuzzjoni ġeografika. 

Awtorità maniġerjali: L-awtorità nazzjonali, reġjonali jew pubblika lokali (jew privata) 
deżinjata minn Stat Membru biex timmaniġġja programm iffinanzjat mill-UE. 

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza: Il-mekkaniżmu ta’ appoġġ finanzjarju tal-UE biex 
jiġi mmitigat l-impatt ekonomiku u soċjali tal-pandemija tal-COVID-19 u jiġi stimulat l-
irkupru f’nofs it-terminu, filwaqt li tiġi promossa t-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali. 

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali: Fond tal-UE li jqawwi l-koeżjoni ekonomika u 
soċjali fl-UE billi jiffinanzja investimenti li jnaqqsu l-iżbilanċi bejn ir-reġjuni. 

Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka: Is-servizz tal-Kummissjoni għax-xjenza u l-għarfien, li 
jipprovdi pariri xjentifiċi u appoġġ għall-politika tal-UE. 

Impenn: Ammont assenjat fil-baġit biex jiffinanzja partita speċifika tan-nefqa, bħal 
kuntratt jew ftehim ta’ għotja. 

Innovazzjoni bbażata fuq il-post: Din l-innovazzjoni titrawwem permezz tal-
interazzjoni mill-qrib tal-atturi tal-innovazzjoni bħal ditti, entitajiet ta’ riċerka u gvern 
lokali/reġjonali f’kuntest territorjali mill-qrib fejn il-prossimità ġeografika tiffaċilita l-
iskambju tal-għarfien u l-kollaborazzjoni. 

Kontribuzzjonijiet in natura: Riżorsi mhux finanzjarji li partijiet terzi jagħmlu 
disponibbli mingħajr ħlas lill-benefiċjarju. 

Proċedura ta’ komitoloġija: Il-komitoloġija tapplika meta l-Kummissjoni tkun ingħatat 
setgħat ta’ implimentazzjoni fit-test ta’ liġi. Timplika li l-Kummissjoni għandha tiġi 
assistita minn kumitat magħmul minn rappreżentanti mill-pajjiżi kollha tal-UE. Il-
kumitat jipprovdi opinjoni formali, normalment fil-forma ta’ votazzjoni, dwar il-miżuri 
proposti mill-Kummissjoni. Skont xi tkun il-proċedura, l-opinjonijiet tal-kumitat jistgħu 
jkunu xi ftit jew wisq vinkolanti fuq il-Kummissjoni. 

Programm operazzjonali: Il-qafas bażiku għall-implimentazzjoni tal-proġetti ta’ 
koeżjoni ffinanzjati mill-UE f’perjodu stabbilit, li jirrifletti l-prijoritajiet u l-objettivi 
stabbiliti fil-ftehimiet ta’ sħubija bejn il-Kummissjoni u Stati Membri individwali. 
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Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali: Entità stabbilita u ffinanzjata mill-gvern ta’ Stat Membru 
tal-UE jew ta’ pajjiż parteċipi ieħor biex tipprovdi appoġġ fill-pajjiż u gwida lill-
applikanti u lill-benefiċjarji taħt Orizzont 2020 jew Orizzont Ewropa. 

Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż: Gwida annwali li l-Kummissjoni toħroġ, 
bħala parti mis-Semestru Ewropew, lill-Istati Membri individwali dwar il-politiki 
makroekonomiċi, baġitarji u strutturali tagħhom. 

Semestru Ewropew: Ċiklu annwali li jipprovdi qafas għall-koordinazzjoni tal-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri tal-UE u għall-monitoraġġ tal-progress. 

Strateġija Ewropa 2020: L-istrateġija fuq 10 snin, tal-UE, li tnediet fl-2010 biex tagħti 
spinta lit-tkabbir u toħloq l-impjiegi. 

Strument finanzjarju: Appoġġ finanzjarju mill-baġit tal-UE fil-forma ta’ investimenti ta’ 
ekwità jew kważi ekwità, self jew garanziji, jew strumenti oħra għall-kondiviżjoni tar-
riskji. 

Sussidjarjetà: Prinċipju li permezz tiegħu l-UE tieħu azzjoni biss meta l-azzjoni tagħha 
tkun aktar effettiva minn dik meħuda fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali. 
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Risposti tal-Kummissjoni 
 

 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=61346 

 

 

Kronoloġija 
 

 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=61346 

 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=61346
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=61346
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Tim tal-awditjar 
Ir-rapporti speċjali tal-QEA jippreżentaw ir-riżultati tal-awditi li twettaq ta’ politiki u 
programmi tal-UE, jew ta’ suġġetti relatati mal-ġestjoni minn oqsma speċifiċi tal-baġit. 
Il-QEA tagħżel u tfassal dawn il-kompiti tal-awditjar biex timmassimizza l-impatt 
tagħhom billi tqis ir-riskji għall-prestazzjoni jew għall-konformità, il-livell ta’ introjtu 
jew ta’ nfiq involut, l-iżviluppi li jkunu għad iridu jseħħu u l-interess politiku u pubbliku. 

Dan l-awditu tal-prestazzjoni twettaq mill-Awla IV tal-Awditjar, Regolamentazzjoni tas-
swieq u ekonomija kompetittiva, li hija mmexxija minn Mihails Kozlovs, Membru tal-
QEA. L-awditu tmexxa minn Ivana Maletić, Membru tal-QEA, li ngħatat appoġġ minn 
Sandra Diering, Kap tal-Kabinett u Tea Japunčić, Attaché tal-Kabinett; 
Marion Colonerus, Maniġer Prinċipali; Juan Antonio Vazquez Rivera, Kap tal-Kompitu; 
Marco Montorio u Katja Mravlak, Awdituri. Thomas Everett ipprovda appoġġ 
lingwistiku. 

 
Mix-xellug għal-lemin. Marco Montorio, Tea Japunčić, Juan Antonio Vazquez Rivera, 
Ivana Maletić, Sandra Diering, Katja Mravlak.
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Biex jiġi indirizzat id-distakk fl-innovazzjoni, Orizzont 2020 
introduċa miżuri ta’ twessigħ speċifiċi biex jappoġġaw lill-Istati 
Membri li għadhom lura fir-riċerka u l-innovazzjoni. Ivvalutajna 
jekk dawn il-miżuri kinux adatti għall-użu. 

Nikkonkludu li l-miżuri ta’ twessigħ kienu mfassla tajjeb biex 
jindirizzaw il-parteċipazzjoni limitata tal-pajjiżi tat-twessigħ tal-
parteċipazzjoni fil-programmi qafas għar-R&I, iżda bidla 
sostenibbli tirrikjedi sforzi fil-livell nazzjonali. Kien hemm limitu 
ta’ kemm il-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki setgħet twassal għal 
dawn il-bidliet. 

Il-parteċipazzjoni fil-miżuri ta’ twessigħ ma kinitx uniformi u l-
proġetti ffinanzjati, filwaqt li bdew juru riżultati promettenti, qed 
jiffaċċjaw sfidi f’termini ta’ finanzjament komplementari u 
sostenibbiltà. 

Nirrakkomandaw li l-Kummissjoni tqawwi l-użu tal-Faċilità ta’ 
Appoġġ għall-Politiki, timmira lejn parteċipazzjoni aktar 
ibbilanċjata fil-miżuri ta’ twessigħ, tiffaċilita d-disponibbiltà ta’ 
finanzjament komplementari, issaħħaħ il-kapaċità tagħhom li 
jisfruttaw ir-riżultati tal-proġetti, u ttejjeb il-monitoraġġ. 

Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni 
subparagrafu, TFUE. 
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