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Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, il-11 ta’ April 2019

L-awdituri jeżaminaw l-appoġġ għallinnovazzjoni li l-UE tagħti lill-SMEs
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu tal-iskema ta’ appoġġ għall-innovazzjoni li lUE għandha stabbilita għall-intrapriżi żgħar u medji (SMEs), inklużi n-negozji li jkunu għadhom
kemm infetħu. B’mod partikolari, l-awdituri se jivvalutaw ir-rilevanza u l-effettività tal“istrument għall-SMEs”, li tnieda fl-2014. Huma se jeżaminaw ukoll jekk il-Kummissjoni
Ewropea indirizzatx l-isfidi li l-SMEs b’potenzjal għoli għall-innovazzjoni qed jiffaċċjaw.
L-SMEs fl-Ewropa qed jesperjenzaw diffikultà kbira biex jisfruttaw innovazzjonijiet li jkunu frott irriċerka xjentifika. Wisq ta’ sikwit, fl-istadju kritiku bejn il-finanzjament pubbliku u dak privat,
proġetti li jkollhom potenzjal kummerċjali sinifikanti ma jirnexxux. Biex tindirizza din il-lakuna, lUE niedet l-“istrument għall-SMEs” iddedikat, li issa jagħmel parti mill-proġett pilota tal-Kunsill
Ewropew tal-Innovazzjoni.
L-għan ta’ dan l-istrument huwa li jiżviluppa u jikkapitalizza fuq il-potenzjal ta’ innovazzjoni talSMEs u tan-negozji li jkunu għadhom kemm infetħu billi jistimula l-kummerċjalizzazzjoni tarriżultati fir-riċerka mis-settur privat. B’hekk huwa jgħinhom iġibu l-ideat ta’ riċerka tagħhom fuq
is-suq fil-għamla ta’ prodotti, jew servizzi, innovattivi. L-istrument għandu baġit ta’ EUR 3 biljun
fuq il-perjodu 2014-2020, u jinkludi wkoll appoġġ fil-għamla ta’ kkowċjar, netwerking u assistenza
oħra biex jippromwovi investiment ulterjuri.
Illum, l-awdituri ppubblikaw Previżjoni ta’ Awditu dwar l-appoġġ għall-innovazzjoni li l-UE tagħti
lill-SMEs. Il-Previżjonijiet ta’ Awditi jipprovdu informazzjoni dwar kompitu tal-awditjar li jkun
għaddej. Huma intenzjonati li jkunu sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew filprogrammi li jkunu qed jiġu awditjati.
“Permezz tal-istrument tagħha, l-UE riedet telimina l-lakuna fl-innovazzjoni li ħafna SMEs
jiffaċċjaw fl-istadju ta’ bejn il-laboratorju u s-suq”, qal Alex Brenninkmeijer, il-Membru tal-Qorti
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-Previżjoni ta’ Awditu maħruġa mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Il-previżjoni sħiħa tinsab bl-Ingliż fuq eca.europa.eu.
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Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. “L-awditu tagħna se jevalwa kemm dan listrument kien maħsub u mmaniġġjat tajjeb.”
Fi ħdan il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni huwa
responsabbli mill-iżvilupp tal-politika tal-“istrument għall-SMEs”, filwaqt li l-Aġenzija Eżekuttiva
għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME) hija inkarigata mill-implimentazzjoni tiegħu.
L-awditu se jevalwa jekk l-“istrument għall-SMEs” iwassalx il-livell intenzjonat u mistenni ta’
appoġġ għall-innovazzjoni lill-SMEs. B’mod partikolari, l-awdituri se jeżaminaw jekk:
o

l-“Istrument għall-SMEs” tfassalx u huwiex qed jiġi mmonitorjat b’mod xieraq biex jindirizza
l-ħtiġijiet tal-SMEs;

o

il-Kummissjoni ħaditx azzjoni xierqa biex tindirizza l-isfidi li l-SMEs b’potenzjal għoli għallinnovazzjoni qed jiffaċċjaw.

Nota lill-Edituri
Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat fi tmiem l-2019.
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