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Inqas burokrazija fir-riċerka tal-UE, jgħidu l-Awdituri 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-piż amministrattiv fuq dawk li 
japplikaw għal għotjiet ta’ riċerka taħt il-programm tal-UE Orizzont 2020, kif ukoll fuq dawk li 
jimmaniġġjawhom, tnaqqas. L-awdituri jgħidu li l-biċċa l-kbira mill-miżuri ta’ simplifikazzjoni li 
ġew introdotti mill-Kummissjoni Ewropea kienu effettivi, għalkemm għad hemm lok għal titjib. 

Il-programm Orizzont 2020 jipprovdi finanzjament lil riċerkaturi, istituti tar-riċerka, universitajiet, 
kumpaniji privati u korpi pubbliċi, sew individwalment kif ukoll f’konsorzji, bħala parti minn 
proġetti kollaborattivi ta’ riċerka. B’baġit ta’ EUR 76.4 biljun għall-perjodu mill-2014 sal-2020, 
huwa kklassifikat bħala l-akbar programm pubbliku ta’ riċerka u innovazzjoni fid-dinja. 

Is-simplifikazzjoni u l-eliminazzjoni tal-burokrazija huma għan ċentrali ta’ Orizzont 2020. L-
awdituri eżaminaw jekk il-miżuri ta’ simplifikazzjoni li ttieħdu mill-Kummissjoni Ewropea kinux 
naqqsu l-piż amministrattiv għall-benefiċjarji. Huma sabu li l-biċċa l-kbira mill-miżuri kienu 
effettivi, għalkemm mhux kollha kienu pproduċew ir-riżultati mixtieqa, u li kien għad hemm lok 
għal titjib. L-awdituri jgħidu li huwa importanti wkoll li jkun hemm stabbiltà fir-regoli, billi b’hekk 
il-benefiċjarji jkunu jistgħu jadattaw għall-kumplessità, filwaqt li modifiki frekwenti jikkawżaw 
konfużjoni u inċertezza. 

“Is-simplifikazzjoni tal-finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni ilha fuq l-aġenda tal-UE għal 
ħafna snin,” qal Alex Brenninkmeijer, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli 
għar-rapport. “Il-proċess għall-ksib ta’ għotja issa sar aktar aċċessibbli għal popolazzjoni akbar 
ta’ riċerkaturi, iżda l-Kummissjoni xorta waħda tista’ ttejjeb l-appoġġ tagħha billi żżid l-effettività 
tad-diversi għodod ta’ interfaċċa, bħall-funzjoni ta’ helpdesk u l-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali.” 

L-awdituri sabu li l-Kummissjoni kienet użat l-esperjenza li kisbet fil-ġestjoni ta’ programmi qafas 
preċedenti. Strutturi ġodda, b’mod partikolari ċ-Ċentru ta’ Appoġġ Komuni, wasslu għal 
implimentazzjoni aktar koerenti tal-programm. Madankollu, is-Servizz ta’ Konsultazzjoni dwar ir-
Riċerka, li jipprovdi pariri u appoġġ lill-applikanti u l-parteċipanti, ma ġiex inkorporat fiċ-Ċentru ta’ 
Appoġġ, u l-livell ta’ appoġġ u gwida offrut mill-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali jvarja. 
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L-għodod ta’ appoġġ, bħall-Portal tal-Parteċipanti, saru aħjar, u l-użu tal-firem elettroniċi 
ssimplifika l-għoti u l-ġestjoni tal-għotjiet. Madankollu, xorta waħda għadu meħtieġ li jsiru xi 
aġġornamenti tekniċi, u l-manwal tal-għotjiet mhuwiex faċli li jiġi kkonsultat, speċjalment għal 
dawk mingħajr esperjenza.  

Iż-żmien mill-applikazzjoni sal-iffirmar tal-ftehim ta’ għotja tnaqqas b’mod sinifikanti. Iżda hija 
parti żgħira biss mis-sejħiet għal proposti li tuża evalwazzjoni f’żewġ stadji, u dan għandu impatt 
partikolarment fuq l-applikanti li ma jkollhomx suċċess. Barra minn hekk, is-Siġill ta’ Eċċellenza, 
intenzjonat li jgħin lill-aħjar fost il-proposti li ma jkollhomx suċċess biex isibu finanzjament minn xi 
mkien ieħor, għadu mhuwiex effettiv. 

Ir-regoli dwar l-ispejjeż għall-persunal għadhom kumplessi, li jwassal għal żbalji fid-
dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż. Effetti sekondarji negattivi mill-approċċ il-ġdid ikkawżaw xi konfużjoni 
u inċertezza legali. L-opzjonijiet ta’ spejjeż simplifikati, bħas-somom f’daqqa u l-premji ta’ 
inċentiv, jistgħu jnaqqsu l-piż amministrattiv, iżda għadhom ma ġewx ittestjati biżżejjed. 

L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni Ewropea: 

• tikkomunika aħjar mal-applikanti u mal-benefiċjarji; 

• tintensifika l-ittestjar ta’ somom f’daqqa; 

• tesplora l-possibbiltà li tagħmel użu akbar minn evalwazzjonijiet ta’ proposti f’żewġ stadji; 

• teżamina mill-ġdid il-kundizzjonijiet ta’ rimunerazzjoni għal evalwaturi esperti; 

• iżżid ir-rikonoxximent tas-Siġill ta’ Eċċellenza; 

• tiżgura l-istabbiltà tar-regoli u l-gwida għall-parteċipanti; 

• ittejjeb il-kwalità ta’ awditi esternalizzati; 

• tissimplifika aktar l-għodod u l-gwida għall-SMEs. 

Noti lill-Edituri 

Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll 
lil partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati mis-settur tal-
industrija u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li 
nagħmlu fir-rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja l-
benefiċċju tax-xogħol tagħna għaċ-ċittadini tal-UE. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 28/2018 “Il-maġġoranza tal-miżuri ta’ simplifikazzjoni integrati 
f’Orizzont 2020 iffaċilitaw il-ħajja tal-benefiċjarji, iżda għad hemm lok għal titjib” huwa 
disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 
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