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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, l-14 ta’ Novembru 2019 

L-Awdituri jiċċertifikaw il-kontijiet tal-2018 tal-Impriżi Konġunti 
kollha tal-UE li joperaw fil-qasam tar-riċerka 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) iċċertifikat il-qagħda tajba tal-Impriżi Konġunti kollha tal-UE 
billi ħarġet opinjonijiet favorevoli dwar it-tranżazzjonijiet finanzjarji tagħhom u kkonfermat ir-
riżultati pożittivi li ġew irrappurtati fis-snin preċedenti. 

L-Impriżi Konġunti (JUs) huma s-sħubiji pubbliċi-privati bejn l-UE u l-industrija, il-gruppi ta’ riċerka u l-
Istati Membri, li ġew stabbiliti biex iwettqu proġetti u politiki speċifiċi fil-qasam tar-riċerka u l-
innovazzjoni. Attwalment, seba’ JUs qed jimplimentaw azzjonijiet speċifiċi taħt Orizzont 2020, filwaqt li 
l-Impriża Konġunta “Fużjoni għall-Enerġija” (F4E) ġiet stabbilita biex tieħu sehem fil-proġett għar-
Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali (ITER). Fl-2018, bħala sieħeb pubbliku, l-UE 
kkontribwiet EUR 2.2 biljun għall-baġit tal-JUs għall-2018, li jirrappreżenta madwar 1.5 % tal-baġit totali 
tal-UE. Is-sħab privati jipprovdu kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet operazzjonali u 
kontribuzzjonijiet fi flus kontanti għall-attivitajiet amministrattivi. Il-JUs prinċipalment jagħtu l-
finanzjament lis-sħab privati permezz ta’ sejħiet miftuħa għal proposti. 

“L-Impriżi Konġunti jistgħu jtejbu r-rabta bejn ir-riċerka u t-tkabbir tas-soċjetà, u jqarrbu l-innovazzjoni 
lejn is-suq”, qalet Ildikó Gáll-Pelcz, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-
awditu. “L-awditu tagħna għall-2018 jikkonferma li l-ġestjoni finanzjarja tagħhom hija b’saħħitha, iżda 
aħna nagħmlu diversi osservazzjonijiet biex nindikaw oqsma fejn jista’ jsir titjib fir-rigward tal-
kontribuzzjonijiet in natura, il-kontroll intern, il-ġestjoni tal-għotjiet u d-dawran tal-persunal.”  

L-awdituri ċċertifikaw il-kontijiet tat-tmien JUs bħala affidabbli, kif ukoll ħarġu opinjonijiet favorevoli 
dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ pagament u ta’ dħul tagħhom. 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 bosta impriżi kien għad kellhom dgħufijiet fil-proċeduri ta’ akkwist 
pubbliku, ta’ għotjiet u ta’ reklutaġġ tagħhom. 

Fir-rigward tal-għeluq tal-programm qafas preċedenti għar-riċerka u l-innovazzjoni (is-Seba’ Programm 
Kwadru jew l-FP7) u tal-programm tan-Netwerks Trans-Ewropej tat-Trasport (TEN-T), il-JUs laħqu livell 
għoli f'dak li jirrigwarda l-implimentazzjoni tal-proġetti u ta’ kontribuzzjonijiet mis-sħab privati (89 % 
tal-miri stabbiliti mir-regolamenti fundaturi tal-JUs). Madankollu, f’nofs il-programm attwali 
Orizzont 2020, kien hemm dewmien fl-implimentazzjoni tiegħu u jenħtieġu aktar sforzi biex jintlaħqu l-
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miri miftiehma (sa issa ġew implimentati 40 % biss mill-attivitajiet ta’ Orizzont 2020 u dawk addizzjonali 
relatati). 

L-awdituri jiġbdu l-attenzjoni wkoll dwar il-kontribuzzjoni mill-UE għall-proġett tal-fużjoni nukleari ITER, 
li jinsab f’riskju ta’ aktar żidiet fl-ispejjeż u dewmien fl-implimentazzjoni meta mqabbel mal-linja bażi 
attwali li ġiet approvata. 

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 mir-riċerka. Il-biċċa l-kbira mill-JUs jinsabu fi Brussell, ħlief 
għall-F4E, li tinsab f’Barċellona, u l-Impriża Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew 
(EuroHPC), li ġiet stabbilita f’Novembru 2018 fil-Lussemburgu biex tiġi żviluppata ekosistema ta’ klassi 
dinjija għas-supercomputing fl-Ewropa. Il-QEA se tawditja l-kontijiet ta’ EuroHPC għall-ewwel darba fl-
2020.  

Attwalment, huwa ppjanat li l-JUs kollha se jkomplu joperaw sal-2024, bl-eċċezzjoni ta’ EuroHPC, li se 
tibqa’ operazzjonali sa tmiem l-2026. 

Fl-2018 u fl-2019, aħna ppubblikajna għadd ta’ rapporti speċjali u analiżijiet oħra li jirreferu għall-JUs: 
ir-Rapport Speċjali Nru 11/2019 dwar il-mobilizzazzjoni tas-SESAR, id-Dokument Informattiv u Analitiku 
tal-2018 dwar is-suċċessur ta’ Orizzont 2020 u r-Rapport Speċjali Nru 28/2018 dwar Orizzont 2020, u l-
Analiżi Panoramika tal-2018 dwar it-trasport. 

Id-dokument ta’ sinteżi “Awditu fil-qosor dwar l-Impriżi Konġunti tal-UE għall-2018” u r-“Rapport 
Annwali dwar l-Impriżi Konġunti tal-UE għas-sena finanzjarja 2018” sħiħ, flimkien mad-dettalji dwar kull 
Impriża Konġunta, huma disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. Din hija 
l-ewwel sena li l-QEA ppubblikat rapport waħdieni dwar il-JUs kollha.  
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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 

EuroHPC  Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew  
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