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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapporti annwali dwar l-impriżi 
konġunti tal-UE maħruġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Ir-rapporti sħaħ u s-sommarju tar-riżultati huma disponibbli fuq 
www.eca.europa.eu. 
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Impriżi konġunti tal-UE għar-riċerka: riżultati pożittivi għal 
kollha ħlief għal waħda, jgħidu l-Awdituri 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ċċertifikat il-kontijiet għall-2017 tal-impriżi konġunti kollha tal-UE u 
ħarġet opinjonijiet favorevoli dwar it-tranżazzjonijiet finanzjarji għall-impriżi kollha ħlief għal 
waħda. Fil-każ tal-ECSEL, li hija inkarigata minn komponenti u sistemi elettroniċi, l-awdituri sabu xi 
problemi li – f’ċerti każijiet - ostakolaw il-funzjonament effettiv tal-kontroll intern. 

L-awdituri llum ippubblikaw ir-rapporti annwali tat-tmien impriżi konġunti tal-UE għar-riċerka, kif ukoll 
sommarju tar-riżultati tal-awditjar. L-impriżi konġunti huma s-sħubiji pubbliċi-privati tal-UE mal-
industrija, mal-gruppi ta’ riċerka u mal-Istati Membri. Huma jimpjegaw madwar 700 membru tal-
persunal u għandhom rwol importanti fit-twettiq ta' aspetti speċifiċi tal-politika tal-UE fil-qasam tar-
riċerka. Il-baġit totali tal-impriżi konġunti għall-2017 ammonta għal EUR 2.1 biljun, jew madwar 2 % 
tal-baġit totali tal-UE. Is-sħab tal-impriżi konġunti fl-industrija u fir-riċerka jipprovdu kontribuzzjonijiet 
in natura billi jimplimentaw l-attivitajiet operazzjonali tagħhom, kif ukoll kontribuzzjonijiet fi flus 
kontanti għall-ispejjeż amministrattivi u operazzjonali tagħhom. 

“L-impriżi konġunti huma strumenti importanti għar-riċerka u l-innovazzjoni mill-aktar avvanzati fl-UE, 
billi jfittxu li jgħinu tiġi żgurata l-kompetittività globali tal-industrija Ewropea,” qalet Ildiko Gall-Pelcz, 
il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. “L-awditu tagħna għall-2017 
ikkonferma r-riżultati pożittivi li rrappurtajna fi snin preċedenti. Madankollu, aħna niġbdu l-attenzjoni 
għal xi kwistjonijiet li jeħtieġu aktar attenzjoni u nindikaw oqsma fejn jista’ jsir titjib relatat mal-
ġestjoni baġitarja u finanzjarja, il-kontrolli interni, il-mobilizzazzjoni tal-kontribuzzjonijiet mis-sħab fl-
industrija u fir-riċerka, kif ukoll l-evalwazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea”. 

L-awdituri ċċertifikaw il-kontijiet tat-tmien impriżi konġunti kollha u ġġudikawhom bħala affidabbli. 
Barra minn hekk, huma ħarġu opinjonijiet favorevoli fir-rigward tat-tranżazzjonijiet ta’ dħul u ta’ 
pagament għall-impriżi kollha ħlief għall-impriża konġunta ECSEL, li għaliha l-awdituri – bħalma 
għamlu s-sena li għaddiet – ħarġu opinjoni kwalifikata tal-awditjar fir-rigward tal-pagamenti tagħha. 
B’mod partikolari, huma identifikaw problemi fil-kontrolli interni tagħha, li minħabba fihom, huma ma 
setgħux jagħtu aċċertament dwar jekk il-pagamenti li l-ECSEL kienet għamlet għall-programm qafas 
preċedenti għar-riċerka u l-innovazzjoni (FP7) kinux jikkonformaw mar-regoli. Madankollu, dawn il-
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problemi ma jaffettwawx il-pagamenti relatati mal-programm attwali (Orizzont 2020) u 
konsegwentement huma mistennija li jiġu riżolti gradwalment. 

L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni wkoll għall-kontribuzzjoni mill-UE għall-proġett tal-fużjoni nukleari ITER, 
li huwa espost għar-riskju ta’ żidiet sinifikanti fl-ispejjeż li jlaħħqu sa 82 % aktar mill-ammont ta’ 
EUR 6,6 biljun approvat preċedentement u dewmien ta’ 15-il sena meta mqabbel mal-ippjanar 
oriġinali. Huma sabu wkoll nuqqasijiet fl-ippjanar baġitarju tal-impriża konġunta. 

L-awdituri jgħidu li l-kontrolli interni fir-rigward tal-pagamenti kienu ġeneralment effettivi u żammew 
il-livell ta' żball taħt is-soll ta’ materjalità ta’ 2 %, iżda għad hemm dgħufijiet fil-qafas ta’ kontroll intern 
u ta’ monitoraġġ għal bosta impriżi konġunti, kif ukoll fil-proċeduri ta’ akkwist pubbliku, ta’ għotjiet u 
ta’ reklutaġġ. 

Fir-rigward tal-għeluq tal-FP7, l-impriżi konġunti kisbu livell għoli ta’ implimentazzjoni baġitarja (87 %). 
Madankollu, l-implimentazzjoni tal-baġit ta’ Orizzont 2020 waqgħet lura, u meta l-programm kien 
jinsab nofs triq, l-implimentazzjoni kienet biss 23 % kompleta. 

Wieħed mill-objettivi prinċipali tal-impriżi konġunti huwa li jimmobilizzaw kontribuzzjonijiet li jsiru 
mill-membri privati tal-industrija u tar-riċerka; dan huwa fejn jinsab il-valur miżjud tagħhom. Għal xi 
wħud mill-impriżi konġunti, il-mobilizzazzjoni tal-kontribuzzjonijiet mis-sħab tagħhom fl-industrija, 
tinħoloq prinċipalment minn kontribuzzjonijiet għal attivitajiet li mhumiex fil-programm ta' ħidma tal-
impriża konġunta, u li għalhekk huma esklużi mill-mandat tal-awdituri. Madankollu, għall-impriża 
konġunta dwar l-industriji b’bażi bijoloġika, l-awdituri jwissu li hemm riskju għoli li l-membri tal-
industrija ma jilħqux l-ammont minimu tagħhom ta’ kontribuzzjonijiet operazzjonali fi flus kontanti 
qabel tmiem il-programm. 

Noti lill-Edituri 

Il-Kummissjoni Ewropea hija l-membru pubbliku tal-impriżi konġunti u tirrappreżenta l-UE. Il-membri 
privati jinkludu diversi sħab mill-industrija u r-riċerka. L-impriżi konġunti kollha jsegwu mudell 
bipartitiku bil-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni u tas-sħab privati fl-industrija jew fir-riċerka, ħlief għall-
ECSEL, li ssegwi mudell tripartitiku li jinkludi wkoll il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri. 

L-impriżi konġunti kollha tal-UE jinsabu fi Brussell, ħlief għall-F4E, li tinsab f’Barċellona. 

F4E Żvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni 

BBI Industriji b'bażi Bijoloġika 

CS – “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 għat-Tmexxija Ewropea 

S2R Shift2Rail Soluzzjonijiet Innovattivi għal Prodotti Ferrovjarji 
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Sommarju tar-riżultati mill-awditu annwali tal-QEA għall-2017 li jirrigwarda l-impriżi konġunti Ewropej 
għar-riċerka u r-rapporti dwar kull waħda minnhom huma disponibbli fuq is-sit web tal-QEA 
(eca.europa.eu) bl-Ingliż; lingwi oħra se jkunu disponibbli fi żmien debitu. 
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