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Akronimi
Il-lista ta’ akronimi tinkludi l-aġenziji tal-UE u l-korpi l-oħra tal-Unjoni li huma koperti
minn dan ir-rapport.
Akronimu

Isem sħiħ

AE

Aġenzija Eżekuttiva

ARTEMIS

L-Impriża Konġunta ARTEMIS għall-implimentazzjoni ta’ Inizjattiva
Teknoloġika Konġunta f’Sistemi Inkorporati tal-Kompjuter

BBI

L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika

CAS

Is-Servizz tal-Awditjar Komuni tad-DĠ RTD tal-Kummissjoni

CFS

Ċertifikat dwar ir-Rapporti Finanzjarji

COSO

Il-Kumitat tal-Organizzazzjonijiet li Jisponsorjaw il-Kummissjoni
Treadway

CS

L-Impriża Konġunta “Clean Sky”

DĠ RTD

Id-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

EASA

L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea

ECSEL

L-Impriża Konġunta Komponenti u Sistemi Elettroniċi

EIT

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

ENIAC

Il-Kunsill Konsultattiv Ewropew dwar l-Inizjattiva finNanoelettronika

EUAN

In-Network tal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea

EURATOM

Il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

EUROHPC

L-Impriża Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja
Ewropew

EVM

Ġestjoni tal-valur gwadanjat

F4E

L-Impriża Konġunta Fużjoni għall-Enerġija

FCH

L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu

FNE

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

FP7

Is-Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku
(2007-2013)

GERD

Nefqa Domestika Grossa fuq ir-Riċerka u l-Iżvilupp
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H2020

Orizzont 2020 - Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni
(2014-2020)

IFAC

Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti

IKAA

Kontribuzzjonijiet in natura għall-Attivitajiet Addizzjonali

IKOP

Kontribuzzjonijiet in natura għall-Attivitajiet Operazzjonali

IMI

L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva dwar il-Mediċini Innovattivi

INTOSAI

L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi talAwditjar

ISAs

L-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar tal-IFAC

ISSAIs

L-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi talAwditjar tal-INTOSAI

ITER

Ir-Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali

JU

Impriża Konġunta

L-UE

L-Unjoni Ewropea

MUS

Kampjunar minn Unitajiet Monetarji

NFA

Awtorità nazzjonali ta’ finanzjament

PMO

L-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-intitolamenti
individwali

QFP

Qafas finanzjarju pluriennali

QKI

Qafas ta’ Kontroll Intern tal-Kummissjoni għall-2017

S2R

L-Impriża Konġunta Shift2Rail (Inizjattiva Ferrovjarja Ewropea)

SESAR

L-Impriża Konġunta għar-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku blAjru tal-Ajru Uniku Ewropew

SNE

Espert Nazzjonali Sekondat

TEN-T

Programm tan-Network trans-Ewropew tat-Trasport

TFUE

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
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Sommarju eżekuttiv
I Għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2019, aħna ħriġna opinjoni

mhux kwalifikata (“favorevoli”) tal-awditjar dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-Impriżi
Konġunti (JUs) kollha. Madankollu, bħal fi snin preċedenti, l-opinjoni tal-awditjar
tagħna dwar il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta “Fużjoni għall-Enerġija” (F4E)
għall-2019 hija akkumpanjata minn osservazzjoni, prinċipalment biex niġbdu lattenzjoni għar-riskju ta’ aktar żidiet fl-ispejjeż u aktar dewmien fl-implimentazzjoni
tal-proġett ITER.

II Aħna ħriġna wkoll opinjoni mhux kwalifikata (“favorevoli”) tal-awditjar dwar il-

legalità u r-regolarità tal-pagamenti u tad-dħul li fuqhom huma bbażati l-kontijiet
annwali tal-2019 tal-JUs kollha.

III B’mod ġenerali, l-awditu li wettaqna tal-kontijiet annwali tal-JUs u tat-

tranżazzjonijiet ta’ bażi tagħhom ikkonferma r-riżultati pożittivi li aħna rrappurtajna fi
snin preċedenti. Madankollu, aħna osservajna diversi kwistjonijiet fejn jista' jsir titjib floqsma tal-ġestjoni baġitarja u finanzjarja, il-kontribuzzjonijiet in natura, il-qafas ta’
kontroll intern u ta’ monitoraġġ għal pagamenti ta’ għotja, il-proċeduri ta’ akkwist, irriżorsi umani u l-ġestjoni finanzjarja tajba.

IV Għall-attivitajiet tas-Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku

(FP7) u tal-Programm tan-Network trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T), ilkontribuzzjonijiet tal-membri ammontaw għal madwar 90 % tal-miri stabbiliti mirregolamenti fundaturi tal-JUs fi tmiem l-2019 u fil-fażi ta’ għeluq tal-programm.

V Għall-attivitajiet ta’ Orizzont 2020, il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

(H2020), madankollu, il-progress li sar taħt il-programmi u l-kontribuzzjoni relatata
naqsu milli jilħqu l-miri għal xi wħud mill-JUs. Fi tmiem l-2019, li kien wara l-punt
nofsani tal-perjodu ta' programmazzjoni, il-JUs kienu implimentaw, bħala medja, 51 %
tal-attivitajiet tagħhom taħt H2020 u ta’ dawk addizzjonali relatati. Jekk jiġu esklużi lattivitajiet addizzjonali, ir-rata ta’ implimentazzjoni tonqos għal 44 %. B’mod
partikolari, bħala medja, il-JUs laħqu 36 % tal-miri tagħhom tal-kontribuzzjonijiet għal
attivitajiet operazzjonali, meta mqabbel ma’ 85 % għall-attivitajiet addizzjonali
tagħhom. Min-naħa l-oħra, fi tmiem l-2019, il-JUs ikkompletaw il-biċċa l-kbira millproċeduri ta’ sejħiet, u kienu diġa’ taw u/jew iffirmaw, bħala medja, 78 % talattivitajiet ippjanati tagħhom taħt H2020.
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VI Il-kontrolli interni tal-JUs kienu ġeneralment effettivi u – abbażi tar-riżultati tal-

awditjar ex post - il-JUs irrappurtaw rati tal-iżball residwu għall-2019 taħt il-livell ta'
materjalità ta’ 2 % għall-pagamenti ta’ għotja. L-awditu li wettaqna ta’ kampjun ta'
pagamenti ta’ għotja fil-livell tal-benefiċjarji fl-2019 ikkonferma r-riżultati tal-awditjar
ex post. Il-biċċa l-kbira mill-JUs kienu implimentaw il-qafas ta’ kontroll intern (QKI) ilġdid ibbażat fuq il-prinċipji li, madankollu, jenħtieġ li jitqies bħala proċess li jinsab
għaddej, li l-kwalità tiegħu tiddependi mit-titjib kontinwu tal-indikaturi ewlenin talkontroll u tal-awtovalutazzjonijiet annwali tal-JUs.

VII Għall-Impriża Konġunta Fużjoni għall-Enerġija, id-dgħufijiet li sibna fil-proċeduri

ta' akkwist tagħha, fil-ġestjoni tar-riżorsi umani tagħha u fil-monitoraġġ tal-proġett
ITER, jistgħu jqiegħdu f’riskju l-prestazzjoni tal-persunal u l-effettività operazzjonali talImpriża Konġunta.

VIII Il-JUs kollha ħadu azzjonijiet korrettivi biex jagħtu segwitu għall-

osservazzjonijiet tagħna li saru fi snin preċedenti. Għalhekk, mis-26 osservazzjoni li ma
kinux ġew indirizzati fi tmiem l-2018, 20 osservazzjoni (77 %) ġew sussegwentement
ikkompletati fl-2019, filwaqt li 6 osservazzjonijiet (23 %) kienu għadhom għaddejjin fi
tmiem l-2019.
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X’qegħdin nawditjaw
Struttura legali u stabbiliment

01 L-Impriżi Konġunti (JUs) huma forma ta’ sħubija pubblika-privata b’personalità

ġuridika, li għandha l-għan li trawwem il-kooperazzjoni mas-settur privat u mal-Istati
Membri f’oqsma strateġiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-UE, biex jinkisbu riżultati li
pajjiż wieħed jew kumpanija waħda għandhom inqas probabbiltà li jiksbu waħedhom u
biex ir-riżultati tar-riċerka u tal-innovazzjoni jitqarrbu lejn is-suq.

02 Il-JUs li joperaw taħt il-programmi FP7 u H2020 huma stabbiliti skont l-

Artikolu 187 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). L-Impriża
Konġunta Fużjoni għall-Enerġija (F4E) inħolqot skont l-Artikoli 45 sa 51 tat-Trattat li
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom).

03 Huma jikkonsistu minn membri pubbliċi, tipikament l-Unjoni Ewropea

(irrappreżentata mill-Kummissjoni), membri privati li huma mis-setturi tal-industrija u
tar-riċerka, u f’xi każijiet minn Stati Membri parteċipanti u organizzazzjonijiet
internazzjonali. Il-JUs, bl-eċċezzjoni tal-F4E, jadottaw l-aġenda u l-pjan ta’ ħidma
proprji tagħhom u jagħtu l-finanzjament prinċipalment permezz ta’ sejħiet miftuħa
għal proposti.

JUs li joperaw taħt H2020

04 Attwalment, tmien JUs qed jimplimentaw proġetti taħt H2020 u huma ppjanati li

jibqgħu operazzjonali sal-2024, bl-eċċezzjoni tal-Impriża Konġunta għall-Computing ta’
Prestazzjoni Għolja Ewropew (EuroHPC), li se tibqa’ operazzjonali sa tmiem l-2026.

05 Il-Figura 1 tippreżenta stampa ġenerali tal-evoluzzjoni tal-JUs taħt il-programm

H2020.
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Figura 1 – Evoluzzjoni tal-Impriżi Konġunti Ewropej
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Sors: il-KE, ibbażat fuq ir-Regolamenti tal-Kunsill li jistabbilixxu l-JUs, modifikat mill-QEA.

06 Seba’ JUs jimplimentaw azzjonijiet speċifiċi ta’ attivitajiet taħt l-FP7 u H2020
o

Clean Sky (CS);

o

Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR);

o

Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH);

o

Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi (IMI);

o

Komponenti u Sistemi Elettroniċi għal Tmexxija Ewropea (ECSEL), li ġiet stabbilita
fl-2014 permezz ta' fużjoni ta' żewġ JUs: Nanoelettronika (ENIAC) u Sistemi
Inkorporati (ARTEMIS);

o

Industriji b’bażi Bijoloġika, u

o

Shift2Rail (S2R)

07 Dawn l-azzjonijiet jinsabu fl-oqsma tat-trasport (CS, S2R, u SESAR), tat-

trasport/tal-enerġija (FCH), tas-saħħa (IMI), tal-industriji b’bażi bijoloġika (BBI) u talkomponenti u s-sistemi elettroniċi (ECSEL).
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08 Barra minn hekk, f’Novembru 2018, il-Kunsill stabbilixxa t-tmien Impriża

Konġunta fil-qasam tar-riċerka diġitali, l-EuroHPC, permezz ta’ inizjattiva konġunta bejn
l-UE u pajjiżi oħra Ewropej, bl-iskop li tiġi żviluppata ekosistema ta’ klassi dinjija għassupercomputing fl-Ewropa. Aħna se nawditjaw il-kontijiet ta’ din l-Impriża Konġunta
għall-ewwel darba fl-2020.

L-F4E qiegħda topera taħt l-Euratom biex tistabbilixxi l-proġett
ITER

09 Fl-2007, skont it-Trattat Euratom, l-UE stabbiliet l-Impriża Konġunta “Fużjoni

għall-Enerġija” (F4E) għal perjodu ta’ 35 sena. Hija responsabbli biex tipprovdi lkontribuzzjoni tal-Ewropa għar-Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali
(ITER), sħubija xjentifika globali li għandha l-għan li tiddimostra li l-fużjoni nukleari
tista’ tipprovdi sors vijabbli u sostenibbli ta’ enerġija 1. Il-membri fundaturi tal-F4E
huma l-Euratom, irrappreżentata mill-Kummissjoni, l-Istati Membri tal-Euratom u lIżvizzera.

10 L-Ewropa ħadet rwol ta’ tmexxija għall-proġett ITER, b’sehem ta’ 45 % tal-ispejjeż

tal-kostruzzjoni, li 80 % minnhom huma ffinanzjati mill-baġit tal-UE u 20 % huma
ffinanzjati minn Franza bħala l-pajjiż ospitanti tal-ITER. Is-sehem tal-membri l-oħra talITER huwa ta’ madwar 9 % kull wieħed. L-F4E hija prinċipalment iffinanzjata millEuratom u mill-Istati Membri tagħha. Il-fondi totali tal-Euratom li huma ddedikati għallF4E huma limitati għal EUR 6,6 biljun sa tmiem l-2020.

Il-JUs jinsabu fl-Unjoni Ewropea

11 L-Impriżi Konġunti kollha li joperaw fil-qafas ta’ H2020 huma bbażati fi Brussell (il-

Belġju), bl-eċċezzjoni ta’ EuroHPC, li tinsab fil-Lussemburgu. L-F4E tinsab f’Barċellona
(Spanja), filwaqt li l-faċilitajiet prinċipali ta’ fużjoni qed jinbnew f’Cadarache, Franza
(ara l-Figura 2).

1

Il-proġett ITER li tnieda biex jibni u jopera faċilità sperimentali li tiddimostra l-vijabbiltà
xjentifika tal-fużjoni bħala sors futur ta’ enerġija sostenibbli kien ġie miftiehem formalment
fi tmiem l-2006. Huwa jinvolvi seba’ sħab globali (l-UE li hija rrappreżentata mill-Komunità
Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom), l-Istati Uniti, ir-Russja, il-Ġappun, iċ-Ċina, il-Korea
t’Isfel u l-Indja).
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Figura 2 – Impriżi Konġunti fl-Unjoni Ewropea fl-2019
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Sors: il-QEA.

Il-mudelli ta’ governanza tal-JUs

12 Il-biċċa l-kbira mill-JUs isegwu mudell bipartitiku, fejn il-Kummissjoni u l-industrija

(f’xi wħud mill-każijiet anki s-settur tar-riċerka) jipparteċipaw fil-bord ta’ tmexxija u
jikkontribwixxu għall-attivitajiet tal-impriża konġunta (CS, IMI, FCH, BBI, S2R). Oħrajn
isegwu mudell tripartitiku, fejn l-Istati Membri jew l-organizzazzjonijiet
intergovernattivi, il-Kummissjoni, u l-industrija jipparteċipaw fil-bord ta’ tmexxija u
jikkontribwixxu għall-attivitajiet tal-impriża konġunta (ECSEL, SESAR u EuroHPC).
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L-attivitajiet ta’ riċerka tal-JUs taħt l-FP7 u taħt H2020 huma
ffinanzjati kemm mill-UE kif ukoll mis-sħab fl-industrija u firriċerka

13 Għall-JUs li jimplimentaw proġetti taħt l-FP7 u taħt H2020, kemm l-UE kif ukoll is-

sħab fl-industrija u fir-riċerka jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-attivitajiet ta’
riċerka u innovazzjoni tal-JUs:
o

L-UE (irrappreżentata miIl-Kummissjoni) tipprovdi finanzjament bi flus millprogrammi FP7 u H2020 għall-kofinanzjament tal-proġetti ta’ riċerka u
innovazzjoni tal-JUs 2.

o

Is-sħab privati mill-industrija u mir-riċerka jipprovdu kontribuzzjonijiet in natura
billi jwasslu l-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni li fihom huma investew ir-riżorsi
finanzjarji, ir-riżorsi umani, l-assi u t-teknoloġiji proprji tagħhom.

o

Kemm l-UE kif ukoll is-sħab privati jiffinanzjaw b’mod indaqs l-ispejjeż
amministrattivi tal-JUs.

14 Rigward il-QFP 2007-2013 preċedenti, il-JUs jimplimentaw madwar EUR 3,6 biljun

jew madwar 7 % tal-baġit globali taħt l-FP7. Billi l-ammont ta’ kontribuzzjonijiet
in natura mogħtija mis-sħab privati jrid ikun mill-inqas l-istess bħall-ammont
ikkofinanzjat mill-UE, il-finanzjament mill-UE li jammonta għal EUR 3,6 biljun
jimmobilizza madwar EUR 8,7 biljun għal proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni taħt l-FP7.

15 Għall-QFP 2014-2020 attwali, il-JUs jimmaniġġjaw madwar EUR 7,2 biljun jew

10 % tal-baġit globali taħt H2020. Kif jidher fil-Figura 3, dan il-finanzjament mill-UE,
madankollu, jimmobilizza madwar EUR 17-il biljun għal proġetti ta’ riċerka u
innovazzjoni fl-oqsma ta’ H2020 li jiġu assenjati lill-JUs.

2

Is-SESAR irċeviet ukoll finanzjament mill-programm tan-Network Trans-Ewropew tatTrasport (TEN-T) taħt il-qafas finanzjarju pluriennali preċedenti (QFP 2007-2013) u millFaċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) taħt il-QFP 2014-2020 attwali.
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Figura 3 – Kofinanzjament tal-JUs u mobilizzazzjoni ta' kontribuzzjonijiet
in natura mogħtija mill-membri privati taħt H2020

Orizzont 2020
EUR 76,4 biljun

Kontribuzzjoni fi
flus kontanti
EUR 7,2 biljun
IKOP ta’ Membri
Privati
EUR 6,7 biljun
IKAA ta’ Membri
Privati
EUR 3,1 biljun
Sors: il-QEA.

16 Għall-attivitajiet taħt H2020, ir-regolamenti fundaturi rispettivi ta’ kull impriża

konġunta jiddefinixxu kemm l-ammont tal-kontribuzzjonijiet fi flus kontanti mogħtija
mill-UE kif ukoll l-ammont tal-kontribuzzjonijiet in natura mogħtija mill-membri privati
għal proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni taħt H2020, kif jidher fil-Figura 4.
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Figura 4 – Kontribuzzjonijiet mogħtija mill-membri matul iż-żmien tal-impriża konġunta (f’miljun EUR)
Orizzont 2020
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Sors: il-QEA.
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17 Taħt H2020, hemm żewġ tipi ta’ kontribuzzjonijiet mill-membri privati. Għall-JUs

kollha, il-membri privati jridu jikkontribwixxu ammont minimu għall-ispejjeż totali talproġetti ta’ riċerka u innovazzjoni tal-impriża konġunta. Din il-kontribuzzjoni hija
ddefinita bħala d-differenza bejn l-ispejjeż totali tal-proġetti u l-kofinanzjament millUE. Fil-każ ta’ erba’ JUs (CS, FCH, BBI u S2R), il-membri privati jridu jipprovdu wkoll
ammont minimu ta’ kontribuzzjonijiet in natura biex jiffinanzjaw attivitajiet li ma
twettqux taħt il-pjanijiet ta’ ħidma tal-JUs iżda jaqgħu fl-ambitu tal-objettivi tagħhom.

18 Fl-2019, il-baġit tal-pagamenti totali għall-JUs kollha ammonta għal madwar

EUR 1,9 biljun (2018: EUR 2 biljun). Il-baġit tal-pagamenti 2019 għas-seba’ JUs li
jimplimentaw attivitajiet ta’ programmi ta’ riċerka ammonta għal EUR 1,2 biljun (2018:
EUR 1,2 biljun), u EUR 0,7 biljun għall-F4E (2018: EUR 0,8 biljun).

19 Fi tmiem l-2019, il-JUs li joperaw taħt H2020 impjegaw 229 membru tal-persunal

(aġenti temporanji u kuntrattwali) u 8 esperti nazzjonali sekondati, SNEs (2018:
225 membru tal-persunal u 7 SNEs). L-F4E impjegat 437 membru tal-persunal (uffiċjali,
aġenti temporanji u kuntrattwali) u 2 SNEs (2018: 442 membru tal-persunal).

Proċedura ta’ kwittanza

20 Il-kronoloġija tal-proċedura annwali ta’ kwittanza tintwera fil-Figura 5.
Figura 5 – Proċedura annwali ta’ kwittanza
Il-QEA tadotta losservazzjonijiet
preliminari relatati malJUs

Il-QEA tibgħat ir-Rapport
annwali tagħha dwar il-JUs lillPE u lill-Kunsill, flimkien maddikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

Il-Kunsill jadotta rrakkomandazzjonijiet tiegħu
dwar il-kwittanza tal-JUs u
jibgħathom lill-PE

Sal-1 ta’ Ġunju n+1

Sal-15 ta’ Novembru n+1

Sa nofs Frar n+2

Sal-1 ta’ Marzu n+1

Sal-1 ta’ Lulju n+1

Il-JUs jibagħtu l-kontijiet
proviżorji tagħhom lillQEA

Il-JUs jadottaw ilkontijiet finali
tagħhom

Sors: il-QEA.

Bejn Diċembru n+1 u
tmiem Jannar n+2

Sa tmiem
Marzu n+2

Seduti tad-diretturi tal-JUs
quddiem il-Kumitat għallKontroll tal-Baġit (CONT) tal-PE
u l-Kumitat tal-Baġit tal-Kunsill

adozzjoni tar-rapporti
tal-PE fis-Sessjoni
plenarja - il-PE jiddeċiedi
jekk għandux jagħti jew
jipposponi l-kwittanza
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L-awditu tagħna
21 Kif meħtieġ mill-Artikolu 287 tat-TFUE, aħna awditjajna l-kontijiet ta’ tmien JUs
(SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI, S2R u F4E) għas-sena finanzjarja li ntemmet fil31 ta’ Diċembru 2019 u l-legalità u r-regolarità (konformità) tat-tranżazzjonijiet li
fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet.

Użu tax-xogħol ta’ oħrajn

22 Għall-awditu tal-affidabbiltà tal-kontijiet tal-impriżi konġunti, aħna bbażajna lopinjoni tagħna fuq ir-rapporti finali tal-awditjar tal-awditur indipendenti estern
ikkuntrattat mill-impriża konġunta. Għal kull impriża konġunta, aħna eżaminajna lkwalità tax-xogħol tal-awdituri esterni għall-oqsma li jinsabu l-aktar f’riskju.

23 Għall-awditjar tal-konformità tal-pagamenti ta’ bażi, aħna ħadna kont tax-xogħol

imwettaq minn awdituri oħra. Għalhekk, aħna vvalutajna u ttestjajna s-sistemi ta’
kontroll intern tal-JUs u qisna r-riżultati tar-rieżaminar tal-awditi ex post imwettqa misServizz tal-Awditjar Intern (IAS) tal-Kummissjoni għall-pagamenti ta’ għotja taħt H2020.

Valutazzjoni tar-riskju tagħna

24 L-awditu annwali tal-kontijiet u tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi tal-JUs għall-2019 ħa

inkunsiderazzjoni l-valutazzjoni tar-riskju tagħna fir-rigward tal-JUs, li hija ppreżentata
fil-qosor hawn taħt.
o

B’mod ġenerali, aħna nqisu li r-riskju għall-affidabbiltà tal-kontijiet annwali huwa
baxx. Madankollu, minħabba bidla importanti fil-politika kontabilistika fl-2018, irriskju għall-F4E ġie rivalutat bħala li huwa medju. Il-kontijiet tal-JUs jiġu stabbiliti
bl-applikazzjoni tar-regoli kontabilistiċi adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà talKummissjoni. Dawn huma bbażati fuq standards tal-kontabbiltà għas-settur
pubbliku li huma aċċettati internazzjonalment. L-għadd ta’ żbalji materjali li
nqabdu fil-passat kien żgħir.

o

Ir-riskju relatat mal-legalità u mar-regolarità tal-pagamenti kien meqjus bħala
baxx kemm għal dak li jirrigwarda l-pagamenti għall-persunal kif ukoll għal dawk
amministrattivi. Is-salarji jiġu amministrati mill-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u lĦlas tal-Intitolamenti Individwali (PMO) tal-Kummissjoni, li aħna nawditjaw fi
ħdan il-qafas tal-valutazzjonijiet speċifiċi tagħha tan-nefqa amministrattiva. Fi snin
reċenti, aħna ma sibna l-ebda żball materjali relatat man-nefqa għall-persunal.
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o

B’mod inġenerali, ir-riskju għal-legalità u r-regolarità tal-proċeduri ta’ reklutaġġ
kien baxx, iżda għall-Impriża Konġunta F4E, fejn fil-passat kienu nstabu dgħufijiet
serji fil-proċeduri ta’ reklutaġġ, kien medju. Ingħatat ukoll attenzjoni speċjali għallużu ta’ persunal interim li sar min-naħa tal-JUs matul l-2019.

o

Għall-pagamenti interim u finali ta’ għotja, b’mod inġenerali r-riskju ġie vvalutat li
huwa medju, billi dawn huma bbażati fuq id-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż talbenefiċjarji li huma ġeneralment kumplessi. Barra minn hekk, għall-pagamenti ta’
għotja taħt H2020, il-benefiċjarju huwa meħtieġ jipprovdi ċ-ċertifikati dwar irrapporti finanzjarji (CFS) għall-pagamenti finali biss (il-prinċipju tal-fiduċja).

o

Għall-pagamenti għal kuntratt u l-proċeduri ta’ akkwist pubbliku, minħabba lgħadd limitat ta’ dawn il-proċeduri mwettqa mill-JUs, ir-riskju ġie vvalutat bħala
baxx għal dawk il-JUs li jimplimentaw attivitajiet taħt l-FP7 u H2020. Ir-riskju ġie
vvalutat li huwa medju għall-Impriża Konġunta F4E, li prinċipalment topera
proċeduri ta’ akkwist kumplessi għal kuntratti b’valur għoli, u għal EuroHPC, li
stabbiliet biss il-proċess ta’ akkwist tagħha fl-2019.

o

Għall-ġestjoni tal-baġit, ir-riskju ġie vvalutat li kien minn baxx għal medju
minħabba n-natura pluriennali u l-kumplessità tal-azzjonijiet iffinanzjati permezz
ta' għotjiet taħt H2020 u tal-proġett ITER. Għall-ġestjoni finanzjarja tajba, ir-riskju
ġie vvalutat ukoll li kien minn baxx għal medju, u l-qasam prinċipali ta’ riskju
identifikat kien it-tfassil tal-għotjiet u l-ġestjoni tar-riżorsi umani u tal-proġett talF4E.
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Riżultati kumplessivi mill-awditi
annwali tal-JUs għas-sena
finanzjarja 2019
Opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) għall-JUs kollha...
... dwar il-kontijiet annwali, iżda osservazzjoni għall-F4E relatata malkontribuzzjoni mill-UE għall-ITER

25 Aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati tal-awditjar dwar il-kontijiet annwali tal-

JUs kollha. Fl-opinjoni tagħna, dawn il-kontijiet jippreżentaw b’mod ġust, fl-aspetti
materjali kollha, il-pożizzjonijiet finanzjarji tal-JUs fil-31 ta’ Diċembru 2019 kif ukoll irriżultati tal-operazzjonijiet tagħhom u l-flussi tal-flus tagħhom għas-sena li ntemmet
dakinhar, skont id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti finanzjarji applikabbli u r-regoli
kontabilistiċi adottati mill-Uffiċjal tal-Kontabbiltà tal-Kummissjoni.

26 Bħal fi snin preċedenti, l-opinjoni tal-awditjar tagħna dwar il-kontijiet annwali tal-

F4E għall-2019 hija akkumpanjata minn osservazzjoni 3 biex niġbdu l-attenzjoni għal
dan li ġej:
o

F’Novembru 2016, il-Kunsill ITER approva linja bażi ġdida għall-proġett ITER. Illinja bażi l-ġdida tal-ITER tistma d-dati ta’ skadenza għall-ilħuq tal-Ewwel Plażma 4,
il-bidu tal-fażi operazzjonali fl-2025 u l-ikkompletar tal-fażi ta’ kostruzzjoni fl-2035.
Il-linja bażi l-ġdida hija meqjusa bħala l-eqreb data teknikament possibbli li
tinkiseb. Il-linja bażi preċedenti tal-2010 kienet stmat li l-fażi ta’ kostruzzjoni se
tiġi kkompletata fl-2020.

o

L-Impriża Konġunta F4E kkalkulat mill-ġdid il-kontribuzzjoni tagħha għall-fażi ta’
kostruzzjoni tal-proġett għal EUR 12-il biljun (fil-valuri tal-2008), li tirrappreżenta
żieda meta mqabbla mal-ammont ta’ EUR 6,6 biljun (fil-valuri tal-2008) li kien ġie

3

Osservazzjoni tiġbed l-attenzjoni għal kwistjoni li ma tkunx ġiet materjalment iddikjarata
b'mod skorrett fil-kontijiet, iżda li tkun ta’ tant importanza li tkun fundamentali biex l-utenti
jifhmu l-kontijiet.

4

L-Ewwel Plażma tirrappreżenta l-istadju ta’ kostruzzjoni tal-magna tal-fużjoni li se
tippermetti l-ittestjar tal-komponenti essenzjali tal-magna; dan huwa wkoll il-punt fejn
tibda l-fażi operattiva.
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approvat mill-Kunsill tal-UE fl-2010. Dawn l-istimi reċenti ma jinkludux
kontinġenzi, minkejja li l-Kummissjoni ssuġġeriet li jkun xieraq li tiġi prevista
kontinġenza sa 24 xahar f’termini ta’ skeda ta’ żmien u kontinġenza sa 10-20 %
f’termini ta’ baġit.
o

F’April 2018 5, il-Kunsill tal-UE ta mandat lill-Kummissjoni biex tapprova, f’isem lEuratom, il-linja bażi l-ġdida relatata mal-ITER u afferma mill-ġdid l-impenn tiegħu
li jagħmel ir-riżorsi disponibbli fil-limiti tal-QFP li jmiss, iżda mingħajr preġudizzju
għan-negozjati sussegwenti tal-QFP biex jiġu determinati d-dettalji talfinanzjament futur.

o

Fil-31 ta' Jannar 2020, ir-Renju Unit ħareġ mill-UE u mill-Euratom. Il-perjodu ta'
tranżizzjoni għan-negozjar ta' ftehim ta' sħubija ġdid mal-Euratom jagħlaq fil31 ta' Diċembru 2020. L-eżitu tan-negozjar jista’ jkollu effett sinifikanti fuq lattivitajiet ta’ wara l-2020 tal-Impriża Konġunta F4E u tal-proġett ITER.

o

Filwaqt li ttieħdu passi pożittivi biex jittejbu l-ġestjoni u l-kontroll talkontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta għall-fażi ta’ kostruzzjoni tal-proġett ITER,
għad fadal riskju ta’ aktar żidiet fl-ispejjeż u aktar dewmien fl-implimentazzjoni
tal-proġett meta mqabbel mal-linja bażi attwali approvata.

... dwar id-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet tal-JUs

27 Għall-JUs kollha, aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) tal-

awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tad-dħul li fuqu huma bbażati l-kontijiet annwali
għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2019. Fl-opinjoni tagħna, it-tranżazzjonijiet
kienu legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

... dwar il-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tal-JUs

28 Għall-JUs kollha, aħna ħriġna opinjonijiet mhux kwalifikati (“favorevoli”) tal-

awditjar dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet
annwali għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2019. Fl-opinjoni tagħna, ittranżazzjonijiet kienu legali u regolari fl-aspetti materjali kollha.

5

L-ammont ta’ EUR 6,6 biljun (fil-valuri tal-2008), li ġie adottat mill-Kunsill tal-UE fl-2010,
attwalment iservi bħala limitu massimu għall-infiq tal-Impriża Konġunta sal-2020.
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29 Il-Figura 6 tagħti stampa ġenerali tal-opinjonijiet tal-QEA dwar il-kontijiet annwali
tal-JUs u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi (dħul u pagamenti)
mill-2017 sal-2019.

Figura 6 – Evoluzzjoni tal-opinjonijiet tal-QEA dwar il-JUs mill-2017 sal2019
Opinjonijiet dwar 8 JUs
Pagamenti
Dħul
Kontijiet

2017

2018

2019
Opinjonijiet
Mhux kwalifikati “favorevoli”
Kwalifikati
Avversi

Sors: il-QEA.

L-osservazzjonijiet tagħna jindirizzaw oqsma fejn jista’ jsir titjib

30 Mingħajr ma nixħtu dubju fuq l-opinjonijiet tagħna, aħna osservajna wkoll bosta

kwistjonijiet fejn jista' jsir titjib fl-oqsma tal-ġestjoni baġitarja u finanzjarja, ilkontribuzzjonijiet in natura, il-qafas ta’ kontroll intern u ta’ monitoraġġ għal pagamenti
ta’ għotja, il-proċeduri ta’ akkwist, ir-riżorsi umani u l-ġestjoni finanzjarja tajba.

Għad hemm nuqqasijiet fl-ippjanar annwali tal-pagamenti

31 Il-fatt li l-JUs jeħtieġu li jippjanaw għal proġetti pluriennali importanti ta' għotjiet

għar-riċerka baqa' kien id-diffikultà prinċipali fl-ippjanar u fil-monitoraġġ ta’
approprjazzjonijiet ta’ pagament. Minħabba l-ħtiġijiet tal-JUs, l-approprjazzjonijiet ta’
pagament mhux użati jistgħu jiġu inklużi fil-baġit fit-tliet snin finanzjarji sussegwenti.
Rigward il-BBI, iż-żieda sinifikanti fl-approprjazzjonijiet ta’ pagament mhux użati għallproġetti taħt H2020 fi tmiem l-2019 kienet ikkawżata prinċipalment mid-dewmien
mhux mistenni tal-proġetti fl-2019. Rigward il-baġit għall-pagamenti tal-ECSEL għallproġetti taħt l-FP7, ir-rata baxxa ta’ implimentazzjoni ta' inqas minn 50 % kienet
prinċipalment dovuta għad-dewmien min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali ta’
finanzjament (NFAs) biex jipprovdu ċertifikati ta’ tmiem tal-proġett għall-attivitajiet
taħt l-FP7 li kienu għadhom għaddejjin.

21

Il-JUs kisbu rata ta’ implimentazzjoni ta’ 90 % għall-attivitajiet tagħhom
taħt l-FP7 u t-TEN-T

32 Il-JUs li jimplimentaw attivitajiet taħt il-programmi FP7 u TEN-T (QFP 2007-2013)

huma s-SESAR, is-CS, l-IMI, l-FCH u l-ECSEL. Fl-2019, tliet JUs biss (IMI, FCH u ECSEL)
kienu għadhom fil-fażi ta' għeluq għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet rispettivi
tagħhom tal-FP7. Fi tmiem l-2019, il-kontribuzzjonijiet mill-membri għal dawn lattivitajiet kienu jirrappreżentaw medja ta’ 90 % tal-miri tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti
mir-regolamenti fundaturi tal-JUs (ara t-Tabella 1).
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Tabella 1 – FP7 u TEN-T – Kontribuzzjonijiet mill-membri (f’miljun EUR)

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)

Membri
oħra

700,0
800,0
1 000,0
470,0

1 284,3
600,0
1 000,0
470,0

655,5

1 784,4

3 625,5

5 138,7

Sors: Data pprovduta mill-JUs.

Total

JUs taħt l-FP7

SESAR 1
CS 1
IMI 1
FCH 1
ECSEL (għall2 439,9
Artemis/Eniac)
8 764,2
Total
1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0

UE

Membri
oħra

Total

Rata ta'
implimentazzjoni

UE

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2019)

634,1
800,0
924,8
421,5

1 100,5
607,9
780,2
450,4

1 734,6
1 407,9
1 705,0
871,9

87 %
101 %
85 %
93 %

655,5

1 551,9

2 207,4

90 %

3 435,9

4 491,0

7 926,9

90 %
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33 Għas-SESAR, fi tmiem l-2019, l-eċċess f’kontribuzzjonijiet fi flus kontanti mill-

membri kien jammonta għal EUR 30,7 miljun. Minn dan, EUR 23,8 miljun
jirrappreżentaw kontribuzzjonijiet fi flus kontanti mhux użati mill-fondi tal-FP7. Finnuqqas ta’ soluzzjoni prammatika għal rimborż bikri, dawn il-fondi jibqgħu għand lImpriża Konġunta, mingħajr ma jintużaw għal proġetti ta’ riċerka.

Xi wħud mill-JUs tilfu l-momentum fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet
tagħhom taħt H2020

34 Is-seba’ JUs li jimplimentaw attivitajiet taħt H2020 huma s-SESAR, is-CS, l-IMI, l-

FCH, l-ECSEL, il-BBI u l-S2R, b'ċiklu tal-ħajja ta' 10 snin (2014-2024). Fi tmiem l-2019,
wara nofs il-perjodu ta’ implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħhom taħt H2020, dawn ilJUs kienu implimentaw, bħala medja, 51 % tal-attivitajiet tagħhom taħt H2020 u ta’
dawk addizzjonali relatati, u 44 % jekk jiġu esklużi l-attivitajiet addizzjonali. Xi wħud
mill-JUs, madankollu, ma kisbux il-progress mistenni fil-programmi tagħhom u
għalhekk kienu qed jaqgħu lura fl-ilħuq tal-miri stabbiliti mir-regolamenti fundaturi
rispettivi tagħhom f'dak li jirrigwarda l-kontribuzzjonijiet (ara t-Tabella 2).

35 Fil-każ ta’ erba’ JUs (CS, FCH, BBI u S2R), ir-regolamenti fundaturi rispettivi

jipprevedu kontribuzzjonijiet in natura li għandhom isiru mill-membri privati fil-forma
ta’ attivitajiet addizzjonali li ma jitwettqux taħt il-pjanijiet ta’ ħidma tal-JUs, iżda fi ħdan
l-ambitu tal-objettivi tal-JUs (IKAA), u jistabbilixxu livell minimu ta’ kontribuzzjonijiet li
jeħtieġ li jintlaħaq sa tmiem il-programm H2020. Kif jidher fit-Tabella 2, sa tmiem l2019, il-kontribuzzjonijiet li saru mill-membri privati kienu jikkonsistu prinċipalment
fid-dikjarazzjoni tal-ispejjeż proprji għal dawn l-attivitajiet. Peress li l-impriżi konġunti
mhumiex obbligati li jiddivulgaw l-IKAA korrispondenti fil-kontijiet annwali, ma jaqgħux
taħt l-ambitu tal-awditjar tagħna.

36 Sa tmiem l-2019, il-kontribuzzjonijiet tas-sħab privati kienu jammontaw għal

EUR 5,1 biljun (jew 52 % tal-kontribuzzjonijiet totali maqbula ta’ EUR 9,8 biljun). Dan lammont kien jikkonsisti f'EUR 2,4 biljun f’kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet
operazzjonali proprji tal-JUs taħt H2020 (IKOP) 6 u f'EUR 2,7 biljun ta’ IKAA. Għalhekk,
ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-membri privati għall-IKOP kienet, bħala medja, 36 % talmiri ddefiniti fir-regolamenti fundaturi tal-JUs, filwaqt li dik għall-IKAA kienet kważi
85 % (ara t-Tabella 2).

6

Minn dan l-ammont, madwar EUR 0,9 biljun biss (38 %) kienu ġew iċċertifikati fi tmiem l2019.
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Tabella 2 – Orizzont 2020 – Kontribuzzjonijiet mill-membri (f’miljun EUR)

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
975,0
398,0
7 201,0

IKAA ta’
membri
oħra (2)

1 000,0
1 228,5
1 425,0
95,0
1 657,5
975,0
350,0
6 731,0

M/A
965,3
M/A
285,0
M/A
1 755,0
120,0
3 125,3

Total

1 585,0
3 948,8
3 063,0
1 045,0
2 842,5
3 705,0
868,0
17 057,3

JUs taħt
Orizzont 2020

SESAR 2020
CS2
IMI2
FCH2
ECSEL
BBI
S2R
Total

UE

IKOP
IKOP
irrappurtat
ivvalidati i iżda mhux
ivvalidati

331,0
1 139,7
423,7
420,0
681,5
414,6
221,7
3 632,2

(1) Kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet operazzjonali tal-JU
(2) Kontribuzzjonijiet in natura għal attivitajiet addizzjonali, barra l-pjan ta’ ħidma tal-JU
Sors: Data pprovduta mill-JUs.

186,5
292,7
232,1
5,4
117,4
29,9
76,8
940,8

179,3
320,1
144,2
32,7
705,4
52,0
74,6
1 508,3

IKAA

M/A
899,9
M/A
667,0
M/A
916,1
182,5
2 665,5

Total

696,8
2 652,4
800,0
1 125,1
1 504,3
1 412,6
555,7
8 746,9

44 %
67 %
26 %
108 %
53 %
38 %
64 %
51 %

Rata ta’
implimentazzjoni
mingħajr l-IKAA

UE

IKOP ta’
membri
oħra (1)

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(fil-31.12.2019)

Rata ta’
implimentazzjoni blIKAA

Kontribuzzjonijiet mill-membri
(skont ir-Regolament Fundatur)

44 %
59 %
26 %
60 %
53 %
25 %
50 %
44 %
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37 Fir-rigward tal-BBI, għalkemm ir-regolament fundatur tagħha ġie espressament

emendat fl-2018 biex il-membri tal-industrija jkunu jistgħu jagħtu rendikont talkontribuzzjonijiet tagħhom fi flus kontanti fil-livell tal-proġetti, għad hemm riskju għoli
li l-membri tal-industrija ma jiksbux l-ammont minimu meħtieġ ta’ EUR 182,5 miljun
f’kontribuzzjonijiet operazzjonali fi flus kontanti sa tmiem il-programm tal-BBI.
B’riżultat ta’ dan, fi tmiem l-2018, il-Kummissjoni (DĠ RTD) iddeċidiet li tnaqqas
b’EUR 140 miljun il-baġit tal-Impriża Konġunta għall-2020, li kien ta’ EUR 205 miljun.

38 Fi tmiem l-2019, il-JUs kienu diġà kkompletaw il-biċċa l-kbira mill-proċeduri ta’

sejħiet għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet taħt H2020 assenjati lilhom (ara tTabella 3).

Tabella 3 – Orizzont 2020 – Konfinanzjament mill-JUs impenjat
(f’EUR miljun)
Kontribuzzjonijiet mill-UE
(skont ir-Regolamenti Fundaturi)
Total tal-UE
585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
975,0
398,0
7 201,0

Ftehimiet ta' għotja mogħtija/iffirmati
(fil-31.12.2019)

kofinanzjamen
Amministrazzjo
JUs taħt
t massimu millni tal-JU
Orizzont 2020
JUs
29,3
39,0
42,6
19,0
15,3
29,3
13,5
187,9

555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
945,8
384,5
7 013,1

SESAR 2020
CS2
IMI2
FCH2
ECSEL
BBI
S2R
Total

kofinanzjament
mill-JUs impenjat
498,5
1 523,7
1 190,6
536,7
832,8
594,3
300,2
5 476,8

Rata ta'
implimentazzjoni
tal-programm
90 %
89 %
75 %
83 %
71 %
63 %
78 %
78 %

Sors: Data pprovduta mill-JUs.

Il-kontrolli interni fir-rigward tal-pagamenti ta' għotja kienu ġeneralment
effettivi

39 Il-JUs stabbilew proċeduri affidabbli ta’ kontroll ex ante bbażati fuq analiżijiet

mhux fuq il-post finanzjarji u operazzjonali. Il-JUs huma obbligati jimplimentaw il-qafas
ta' kontroll intern (QKI) il-ġdid tal-Kummissjoni, li huwa bbażat fuq 17-il prinċipju ta'
kontroll intern. Fi tmiem l-2019, il-JUs (bl-eċċezzjoni tal-ECSEL) kienu implimentaw ilQKI l-ġdid u kienu żviluppaw indikaturi ewlenin tal-kontroll għall-prinċipji kollha ta’
kontroll, biex tiġi vvalutata l-effettività tal-attivitajiet ta’ kontroll tagħhom u biex
jinqabdu dgħufijiet fil-kontroll. Madankollu, jenħtieġ li l-QKI stabbilit jitqies bħala
proċess li jinsab għaddej, li l-kwalità tiegħu tiddependi mit-titjib kontinwu tal-indikaturi
ewlenin tal-kontroll u tal-awtovalutazzjonijiet annwali tal-JUs.
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40 Għall-pagamenti ta’ għotja taħt l-FP7, il-JUs (bl-eċċezzjoni tal-ECSEL) irrappurtaw

rati tal-iżball residwu taħt il-livell ta’ materjalità ta’ 2 %, ibbażati fuq ir-riżultati talawditjar ex post fi tmiem l-2019. Fir-rigward tal-ECSEL, il-varjazzjoni sinifikanti filmetodoloġiji u fil-proċeduri li ntużaw mill-NFAs tal-Istati parteċipanti ma tippermettix
il-kalkolu ta' rata unika tal-iżball residwu għall-pagamenti taħt l-FP7. Madankollu, fi
tmiem l-2019, ir-rata tal-iżball residwu li ġiet stabbilita mid-DĠ RTD għallprogramm FP7 kollu kienet ta’ 3,52 %. Minħabba l-perċentwal baxx tal-pagamenti taħt
l-FP7 li saru fl-2019 (madwar 11 %), ir-rata tal-iżball residwu għall-pagamenti
operazzjonali totali li saru mill-ECSEL fl-2019 hija meqjusa li hija taħt is-soll ta’
materjalità.

41 Għall-pagamenti ta’ għotja taħt H2020, il-JUs kollha li jimplimentaw proġetti taħt

H2020 irrappurtaw rata tal-iżball residwu taħt is-soll ta’ materjalità ta’ 2 %, ibbażata
fuq ir-riżultati tal-awditjar ex post tas-Servizz tal-Awditjar Komuni (CAS) talKummissjoni fi tmiem l-2019.

L-awditu li wettaqna ta’ kampjun ta' pagamenti ta’ għotja fil-livell talbenefiċjarji fl-2019 ikkonferma r-riżultati tal-awditjar ex post relatati
mal-ispejjeż għall-persunal iddikjarati

42 Fl-2018 u l-2019, il-QEA rrieżaminat, fuq bażi ta’ kampjun, l-awditi ex post

imwettqa mill-CAS u mill-awdituri esterni kkuntrattati tagħha. Kif inhu rrappurtat filKapitolu rispettiv tar-Rapport Annwali 2018 u 2019 tal-QEA 7, dan ir-rieżaminar żvela
differenzi metodoloġiċi u dgħufijiet fil-kwalità tal-awditjar, li jwasslu għal dikjarazzjoni
insuffiċjenti sinifikanti tar-rata ta’ żball għall-pagamenti taħt H2020. Barra minn hekk,
ir-rata tal-iżball residwu rrappurtata mis-seba’ JUs relatati ma' H2020 fir-rapporti
annwali tal-attività rispettivi tagħhom mhijiex direttament kumparabbli mar-rata ta’
żball li ġiet ippubblikata fir-Rapport Annwali 2019 tal-QEA għan-nefqa tal-Kummissjoni
għar-riċerka 8.

7

Ara r-Rapport Annwali 2018 tal-QEA, il-Kapitolu 5 (il-paragrafi 5.31 – 5.34) u r-Rapport
Annwali 2019 tal-QEA, il-Kapitolu 4 (il-paragrafi 4.28 u 4.29), li rrappurtaw li b’kuntrast malmetodu ta’ kalkolu tal-QEA, il-perċentwal ta’ żball rappreżentattiv tal-CAS għal kull
tranżazzjoni awditjata jiġi kkalkulat abbażi tal-ammont totali tad-dikjarazzjoni tal-ispejjeż,
aktar milli fuq l-ammont tal-elementi ta' spejjeż ikkampjunati għal awditjar dettaljat u
twettiq mill-ġdid.

8

B’kuntrast mar-rata ta’ żball li ġiet ikkalkulata mill-QEA, ir-rata tal-iżball residwu kkalkulata
mill-JUs (abbażi tar-riżultati tal-awditjar ex post u f’konformità mal-formula ta’ strateġija talawditjar ex post ta’ H2020 tal-CAS), tinkludi l-korrezzjoni tal-iżbalji kollha li nqabdu fil-
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43 Għaldaqstant, aħna aġġustajna l-approċċ tal-awditjar tagħna għall-2019 u

ssuplimentajna l-aċċertament li fittixna mill-awditi ex post, b'awditu dettaljat fil-livell
tal-benefiċjarji (ittestjar sostantiv) għal kampjun ta’ tranżazzjonijiet ta’ pagamenti li
saru mill-JUs. Dawn it-tranżazzjonijiet ntgħażlu b’mod aleatorju (kampjun ibbażat fuq
il-MUS) minn popolazzjoni tal-pagamenti ta' għotja interim u finali kollha li saru fl2019, mis-seba’ JUs li jimplimentaw il-proġetti taħt l-FP7 u taħt H2020. L-awditi
dettaljati tagħna kkonfermaw żbalji sistemiċi fir-rigward tal-ispejjeż għall-persunal
iddikjarati, li kienu nqabdu wkoll kif ukoll irrappurtati mill-awdituri li kienu inkarigati
mill-awditi ex post.

Id-dgħufijiet tal-F4E fil-proċeduri ta’ akkwist, fil-ġestjoni tar-riżorsi umani
u tal-proġetti jqiegħdu f’riskju l-effettività operazzjonali tagħha

44 L-awditu tal-konformità li wettaqna tal-proċeduri ta’ akkwist tal-F4E għal

kuntratti b’valur għoli żvela nuqqasijiet fil-proċess ta’ ppjanar u evalwazzjoni talakkwist li setgħu żammew lura lil kuntratturi potenzjali milli jippreżentaw offerta.

45 Fil-qafas tat-tmien valutazzjoni annwali tal-F4E, il-bord ta' esperti identifika bosta

problemi u riskji fil-livell tal-maniġment superjuri u ta' kultura korporattiva. Barra minn
hekk, huwa osserva li l-F4E qed tuża dejjem aktar riżorsi kkuntrattati jew internalizzati,
biex tegħleb ir-restrizzjonijiet għall-persunal statutorju mit-tabella tal-persunal tagħha,
anki għal pożizzjonijiet li jitqiesu li jeħtieġu kompetenzi ewlenin. Fl-2019, il-livell ta’
dawn ir-riżorsi kien ta’ madwar 289 persuna (jew 62 %) tal-persunal statutorju,
stabbilit fit-tabella tal-persunal.

46 Fl-2019, grupp ad hoc maħtur mill-Bord ta’ Tmexxija tal-F4E rrieżamina s-sistema

ta’ rappurtar attwali tal-F4E u ppropona l-introduzzjoni ta’ sistema ta’ ġestjoni tal-valur
gwadanjat (EVM)9, li ġiet approvata mill-Bord ta’ Tmexxija tal-F4E.
Madankollu, is-sistema EVM proposta ma tiħux inkunsiderazzjoni rpagamenti awditjati, kif ukoll il-korrezzjoni ta’ żbalji sistemiċi fil-pagamenti mhux awditjati
ta’ benefiċjarji awditjati (l-hekk imsejħa “estensjoni”).
9

L-EVM tgħin lill-maniġers tal-proġetti biex ikejlu l-prestazzjoni tal-proġetti. Hija
tikkostitwixxi proċess sistematiku għall-monitoraġġ tal-proġetti li jintuża biex jinstabu
devjazzjonijiet fil-progress tal-proġetti abbażi tat-tqabbil tax-xogħol imwettaq u dak
ippjanat. Din is-sistema tintuża għall-kontroll tal-ispejjeż u tal-iskeda ta’ żmien, u biex
tipprovdi data kwantitattiva għat-teħid ta’ deċiżjonijiet relatati mal-proġetti. Il-linja bażi talproġett hija komponent essenzjali tal-EVM u sservi bħala punt ta’ referenza għall-attivitajiet
kollha relatati mal-EVM.
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rakkomandazzjonijiet kollha tal-esperti indipendenti u ma tipprovdix informazzjoni
ċara dwar il-progress tekniku li ntlaħaq f'dak li jirrigwarda l-ispejjeż imġarrba sa
dakinhar, rigward it-total tal-obbligi tat-twassil tal-Impriża Konġunta F4E għall-proġett
ITER.

Segwitu għas-sejbiet tal-awditjar mis-snin preċedenti

47 Fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, il-JUs ħadu azzjoni korrettiva biex jagħtu segwitu

għall-osservazzjonijiet u l-kummenti li saru fir-rapporti annwali speċifiċi tagħna missnin preċedenti. Il-Figura 7 turi li għas-26 osservazzjoni li ma kinux ġew indirizzati sa
tmiem l-2018, l-azzjoni korrettiva ttieħdet fl-2019 biex 20 osservazzjoni (77 %) setgħu
jiġu kkompletati filwaqt li 6 osservazzjonijiet (23 %) kienu għadhom għaddejjin sa
tmiem l-2019 10. Aktar dettalji jistgħu jinstabu fl-annessi tal-Kapitolu 3 tar-rapport sħiħ.

Figura 7 – Sforzi mill-JUs biex jagħtu segwitu għall-osservazzjonijiet missnin preċedenti
Għadhom
għaddejjin
23 %

Ikkompletati
77 %

Ikkompletati

Għadhom għaddejjin

Sors: il-QEA.

10

Nota: Għas-CS, l-IMI, l-FCH u l-F4E, l-osservazzjonijiet kollha mis-snin preċedenti ġew
ikkompletati minħabba l-azzjonijiet korrettivi tal-JUs li ttieħdu matul l-awditu tal-2019.
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Awditi u rapporti analitiċi oħra relatati
mal-JUs
48 Minbarra r-rapport annwali tal-awditjar relatat mal-kontijiet annwali tal-JUs,

matul l-2019 aħna ħriġna wkoll għadd ta’ rapporti speċjali u ta’ rapporti analitiċi, li
kienu jirreferu għall-JUs (ara l-Figura 8).
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Figura 8 – Riżultati tal-awditjar minn dokumenti oħra relatati mal-JUs maħruġa reċentement mill-QEA
Dokument Informattiv u Analitiku 2019:
Appoġġ tal-UE għall-ħżin tal-enerġija: sfidi li
jridu jiġu indirizzati

Ir-Rapport Speċjali Nru 20/2019 tal-QEA:
Ir-regolamentazzjoni tal-UE għallmodernizzazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku talajru pprovdiet valur miżjud – iżda, fil-biċċa lkbira mill-każijiet, il-finanzjament ma kienx
meħtieġ - mobilizzazzjoni tas-SESAR

Dan id-Dokument Informattiv u Analitiku jiddeskrivi u
janalizza dak li qed isir mill-UE fil-qasam tat-teknoloġiji għallħżin tal-enerġija Ii jipprovdu rispons flessibbli għall-iżbilanċi
kkawżati minn sehem akbar ta’ sorsi varjabbli tal-enerġija
rinnovabbli, bħall-enerġija solari u l-enerġija eolika, fil-grilja
elettrika. Aħna ffukajna fuq l-investimenti ffinanzjati mill-baġit
tal-UE u identifikajna seba’ sfidi prinċipali għall-appoġġ
mogħti mill-UE għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’
teknoloġiji għall-ħżin tal-enerġija.

Fl-2005, l-UE nediet programm magħruf bħala SESAR biex
jarmonizza u jimmodernizza s-sistemi u l-proċeduri ta’
ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) fl-Ewropa kollha. Dawn issistemi tradizzjonalment ġew żviluppati fil-livell nazzjonali.
B’mod globali, l-UE impenjat EUR 3.8 biljun favur is-SESAR
bejn l-2005 u l-2020, li minnhom EUR 2.5 biljun ġew assenjati
biex jingħata appoġġ għall-mobilizzazzjoni ta’ dawn is-sistemi
u l-proċeduri.

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-importanza ta’ riċerka u
innovazzjoni effettivi biex taċċellera t-trasformazzjoni tassistema tal-enerġija tal-UE u tintroduċi fis-suq teknoloġiji
ġodda u promettenti b’livell baxx ta’ emissjonijiet talkarbonju. Bejn l-2014 u Ottubru 2018, Orizzont 2020, jiġifieri
l-programm prinċipali ta’ riċerka tal-Kummissjoni, kien alloka
EUR 1.34 biljun għal proġetti relatati mal-ħżin tal-enerġija fuq
il-grilja jew għall-mobbiltà b’livell baxx ta’ emissjonijiet talkarbonju. Aħna sibna li l-Kummissjoni ħadet passi biex
tissimplifika dan il-programm, iżda għad hemm lok biex
tkompli titnaqqas il-kumplessità tal-finanzjament li jingħata
mill-UE għar-riċerka u biex tiżdied il-parteċipazzjoni ta’
kumpaniji innovattivi. Hemm ukoll ir-riskju li l-UE ma
appoġġatx biżżejjed l-adozzjoni fis-suq ta’ soluzzjonijiet
innovattivi għall-ħżin tal-enerġija.

F’dan l-awditu, aħna eżaminajna l-intervent tal-UE fil-fażi ta’
mobilizzazzjoni tas-SESAR, il-pilastru teknoloġiku tal-inizjattiva
tal-Ajru Uniku Ewropew (SES) tal-UE. Aħna kkonkludejna li lintervent regolatorju li sar mill-UE fil-forma ta’ proġetti
komuni pprovda valur miżjud. Madankollu sibna wkoll li, filbiċċa l-kbira, il-finanzjament li ngħata mill-UE bħala appoġġ
għall-modernizzazzjoni tal-ATM ma kienx meħtieġ, u li lġestjoni tal-finanzjament hija affettwata minn xi nuqqasijiet.
Aħna għamilna wkoll għadd ta’ rakkomandazzjonijiet lillKummissjoni Ewropea bħala għajnuna għat-titjib tal-appoġġ li
hija tagħti għall-modernizzazzjoni tal-ATM.

Id-dettalji dwar il-konklużjonijiet tal-awditjar, irrakkomandazzjonijiet relatati u r-risposti tal-entità
awditjata jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-QEA
eca.europa.eu.

Sors: il-QEA.

Id-dettalji dwar il-konklużjonijiet tal-awditjar, irrakkomandazzjonijiet relatati u r-risposti tal-entità
awditjata jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-QEA
eca.europa.eu.

Ir-Rapport Speċjali Nru 13/2020 tal-QEA:
It-tħaddim tal-Istrument għall-SMEs:
programm effettiv u innovattiv li qed
jiffaċċja xi sfidi
L-Istrument għall-SMEs ġie stabbilit taħt il-programm qafas
għar-riċerka Orizzont 2020 biex jappoġġa l-innovazzjoni
f’intrapriżi żgħar u medji (SMEs). L-objettiv tiegħu huwa liżvilupp u l-kapitalizzazzjoni fuq il-potenzjal tal-SMEs billi
timtela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi bikrija ta’ proġetti ta’
riskju għoli u tiżdied il-kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tarriċerka fis-settur privat. Huwa mmirat lejn SMEs innovattivi flUE u f’16-il pajjiż assoċjat. B’baġit ġenerali ta’ EUR 3 biljun
għall-perjodu 2014-2020, l-istrument jipprovdi għotjiet lil
kumpaniji b’potenzjal ta’ rata għolja ta’ tkabbir.
Aħna eżaminajna jekk huwa kienx immirat lejn it-tip it-tajjeb
ta’ SMEs; kisibx kopertura ġeografika wiesgħa; il-proċess talgħażla kienx effettiv, u jekk il-Kummissjoni mmonitorjatx listrument b’mod adegwat.
Aħna sibna li huwa jipprovdi appoġġ effettiv lill-SMEs fliżvilupp tal-proġetti ta’ innovazzjoni tagħhom, iżda
identifikajna riskju li l-istrument jiffinanzja xi SMEs li setgħu
ġew iffinanzjati mis-suq, li l-parteċipazzjoni fl-Istrument tvarja
b’mod notevoli fost il-pajjiżi parteċipanti, u li s-sottomissjoni
mill-ġdid ta’ proposti rifjutati hija ħela li dejjem tiżdied ta’
riżorsi ta’ ġestjoni u evalwazzjoni, mingħajr ma jiġi pprovdut
valur miżjud.
Id-dettalji dwar il-konklużjonijiet tal-awditjar, irrakkomandazzjonijiet relatati u r-risposti tal-entità
awditjata jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-QEA
eca.europa.eu.
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