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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali dwar l-Impriżi Konġunti tal-UE fil-qasam tar-riċerka, 
maħruġa mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA). Ir-rapporti annwali speċifiċi u s-sommarju tagħhom jinsabu fuq www.eca.europa.eu. 
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L-Impriżi Konġunti tal-UE fil-qasam tar-riċerka: “Kontijiet korretti, 
u tranżazzjonijiet li fil-biċċa l-kbira jikkonformaw mar-regoli”, 
jgħidu l-Awdituri  

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ħarġet opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) tal-awditjar 
dwar il-kontijiet tat-tmien Impriżi Konġunti tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tar-riċerka, u 
ċċertifikathom bħala affidabbli. L-awdituri ħarġu wkoll opinjonijiet favorevoli tal-awditjar dwar 
it-tranżazzjonijiet finanzjarji għal sebgħa mill-Impriżi, li kienu konformi mar-regoli rilevanti, u 
opinjoni kwalifikata għal waħda minnhom. 

Illum l-awdituri ppubblikaw l-awditi annwali tagħhom dwar l-Impriżi Konġunti tal-UE fil-qasam 
tar-riċerka, jiġifieri s-sħubiji pubbliċi-privati tal-UE mal-industrija u mal-Istati Membri fil-qasam 
tal-politika tar-riċerka, li ġejjin: 

- F4E (ITER) – Żvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni; 
- BBI – Industriji b'Bażi Bijoloġika; 
- Clean Sky – Teknoloġiji Nodfa għat-Trasport bl-Ajru;  
- IMI – Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi;  
- FCH – Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu;  
- SESAR – Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew; 
- ECSEL – Komponenti u Sistemi elettroniċi; 
- S2R – Shift2Rail Soluzzjonijiet Innovattivi għal Prodotti Ferrovjarji. 

“L-Impriżi Konġunti għandhom rwol importanti fl-implimentazzjoni ta’ aspetti speċifiċi tal-politika 
tar-riċerka tal-Unjoni Ewropea,” qal Kevin Cardiff, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għall-awditi tal-Impriżi Konġunti, “u għalhekk huwa importanti ħafna li dawn 
jipproduċu kontijiet affidabbli u li jiżguraw li t-tranżazzjonijiet tagħhom ta’ dħul u ta’ pagament 
ikunu jikkonformaw mar-regoli. Bħala awdituri, aħna kuntenti naraw li, b’mod ġenerali, il-
kontijiet tagħhom huma korretti u li l-unika kwalifika fir-rigward tat-tranżazzjonijiet tagħhom 
tirreferi għal kwistjoni li qed tiġi riżolta gradwalment”.  

L-awdituri kkonkludew li l-kontijiet tat-tmien Impriżi Konġunti kollha li ġew ippreżentati kienu 
affidabbli, jiġifieri huma ppreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni 
finanzjarja tagħhom, ir-riżultati tal-operazzjonijiet tagħhom u l-flussi tal-flus tagħhom għall-2016. 
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Barra minn hekk, għal seba’ Impriżi, it-tranżazzjonijiet li fuqhom kienu bbażati l-kontijiet kienu 
legali u regolari, jiġifieri huma kienu jikkonformaw mar-regoli rilevanti. Għall-Impriża Konġunta 
ECSEL, l-awdituri ħarġu opinjoni kwalifikata billi ma setax jinkiseb aċċertament raġonevoli dwar l-
affidabbiltà tal-kontrolli interni tagħna għall-pagamenti ta’ għotja taħt l-FP7, kwistjoni marbuta 
mas-sistema ta' kontroll stabbilita mill-predeċessuri tagħha (l-Impriżi Konġunti ENIAC u ARTEMIS). 
Madankollu, dan ma japplikax għall-proġetti ta’ għotjiet relatati mal-programm aktar reċenti, 
Orizzont 2020. 

L-awdituri ġibdu l-attenzjoni wkoll għal kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni u l-ġestjoni 
baġitarji, mas-sistemi ta’ kontroll interni u mal-proċeduri ta' akkwist, li ma jaffettwawx l-
opinjonijiet tagħhom. Għall-Impriża Konġunta F4E, l-awdituri osservaw li ttieħdu passi pożittivi 
biex jittejbu l-ġestjoni u l-kontroll tal-fażi ta’ kostruzzjoni tal-proġett ITER, iżda għad hemm ir-
riskju ta’ aktar żidiet fl-ispejjeż u aktar dewmien fil-proġett. 

Nota lill-Edituri 

Minbarra l-UE, li hija rrappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea, il-membri tal-Impriżi Konġunti 
jinkludu diversi sħab pubbliċi u privati mir-raggruppamenti għall-industrija u għar-riċerka, li 
jagħmlu kontribuzzjonijiet għall-finanzjament tal-attivitajiet tal-Impriżi Konġunti. Il-biċċa l-kbira 
mill-Impriżi Konġunti jsegwu mudell bipartitiku bil-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni u tas-sħab fl-
industrija/fir-riċerka, jew mudell tripartitiku li jinkludi wkoll il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri. L-
Impriża Konġunta F4E tinkludi wkoll il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi li mhumiex fl-UE. 

Il-finanzjament mill-UE huwa pprovdut mill-baġit tal-UE għar-riċerka permezz tas-Seba' 
Programm Kwadru għar-Riċerka (FP7) u tal-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-UE 
(Orizzont 2020). Is-sħab fl-industrija u fir-riċerka jipprovdu kontribuzzjonijiet in natura u fi flus 
kontanti. Il-baġit totali tal-Impriżi Konġunti fl-2016 kien ta’ EUR 1.8 biljun. Fi tmiem is-sena, huma 
kienu jimpjegaw 633 membru tal-persunal. 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri awditjat l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet ta’ bażi għas-sena finanzjarja 2016, għal tmien Impriżi Konġunti Ewropej għar-
riċerka. L-awdituri wettqu analiżijiet, ittestjaw kampjuni ta’ tranżazzjonijiet ta’ dħul u ta’ 
pagament, ivvalutaw il-kontrolli ewlenin fis-sistemi tagħhom ta' superviżjoni u kontroll, u użaw ix-
xogħol ta’ awdituri oħra, fejn kien xieraq. Illum, huma ħarġu wkoll sinteżi tas-sejbiet tagħhom, li 
jintużaw mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, jew minn awtoritajiet ta’ kwittanza oħra. 

Minbarra l-awditjar annwali tal-kontijiet, il-programm ta' ħidma tal-awdituri għall-2018 jinkludi, 
bħala kompitu tal-awditjar prijoritarju, l-analiżi orizzontali tal-Impriżi Konġunti biex jiġi vvalutat 
kemm il-valur miżjud tagħhom kif ukoll jekk dawn humiex qed jimplimentaw il-programmi u 
jiksbu l-objettivi tagħhom b’mod effettiv. 

Ir-rapporti annwali tal-Impriżi Konġunti tal-UE fil-qasam tar-riċerka, inklużi r-risposti tagħhom u 
dokument ta’ sinteżi, huma disponibbli fuq is-sit web tal-QEA bi 23 lingwa tal-UE. 

 


