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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

I. Il-Parlament Ewropew (PE) u l-Kunsill talbu lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) biex 

tagħti input għad-diskussjoni leġiżlattiva preliminari dwar is-suċċessur ta’ Orizzont 2020 

(“FP9”). Dan id-dokument informattiv u analitiku jindirizza dawn it-talbiet u jiffoka fuq il-

kwistjoni tas-simplifikazzjoni tal-Programmi Qafas għar-riċerka tal-Unjoni Ewropea (UE). L-

analiżi tagħna turi li s-simplifikazzjoni hija ħaġa kkumplikata u tidentifika bosta proposti li 

jipprovdu fokus lid-diskussjoni li għaddejja bħalissa dwar l-FP9. 

II. Aħna niddeskrivu għadd ta’ dilemmi1 li affettwaw l-isforzi tal-Kummissjoni biex 

tissimplifika l-implimentazzjoni tal-programmi għar-riċerka u l-innovazzjoni tal-UE. Użajna 

informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni2 u mill-benefiċjarji3, kif ukoll mill-esperjenza 

tagħna fix-xogħol tal-awditjar4 (l-Anness I u l-Anness II) biex dawn id-dilemmi norbtuhom 

mat-tfassil tal-qafas regolatorju, mal-mudell ta’ finanzjament u mal-iskema ta’ 

parteċipazzjoni. 

III. Nixtiequ niġbdu l-attenzjoni għal dawn il-proposti li ġejjin biex jittieħdu inkunsiderazzjoni 

sabiex jiġi pprovdut aktar fokus lid-diskussjoni li għaddejja bħalissa dwar l-FP9: 1) perjodu ta’ 

żmien raġonevoli bejn l-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-atti legali; 2) l-użu ta’ somom 

f’daqqa u premjijiet (kumpens finanzjarju); 3) l-użu ta’ linji gwida bħala regoli mhux 

vinkolanti; 4) l-aċċettazzjoni tal-prattiki kontabilistiċi tal-benefiċjarji u 5) ir-rikonoxximent, fi 

                                                      

1 Aħna niddefinixxu “dilemmi” bħala l-kunflitti ta’ prijoritajiet li għalihom il-Kummissjoni u l-
awtorità baġitarja jridu jsibu l-bilanċ it-tajjeb. 

2 Pereżempju, il-Kummissjoni Ewropea (KE) fuq is-sit web tagħha tad-dokumenti ta’ monitoraġġ u 
evalwazzjoni ta’ programmi qafas tipprovdi ġabra mhux komprensiva ta’ informazzjoni siewja. 
Dan is-sit web fih aktar minn 400 dokument ta’ analiżi. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive.  

3 Pereżempju: l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Unversitajiet (EUA), l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Organizzazzjonijiet tar-Riċerka u t-Teknoloġija (EARTO), il-Lega tal-Universitajiet Ewropej tar-
Riċerka (LERU), il-Grupp Informali ta’ Uffiċċji ta' Kollegament RTD (IGLO), l-IDEA-league (alleanza 
strateġika bejn ħames universitajiet Ewropej ewlenin tat-teknoloġija), l-Assoċjazzjoni Ewropea 
ta' Maniġers u Amministraturi tar-Riċerka (EARMA), Helmholz l-Assoċjazzjoni taċ-Ċentri tar-
Riċerka Ġermaniżi, Business Europe, l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Fornituri ta’ Komponenti tal-
Karozzi (CLEPA), eċċ. 

4 https://www.eca.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive
https://www.eca.europa.eu/
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programmi oħra, ta’ proposti għall-proġetti tajbin ippreżentati taħt Orizzont 2020, permezz 

ta’ approċċ ta’ punt ta’ waqfa waħda. 

IV. Dan id-dokument informattiv u analitiku mhuwiex rapport tal-awditjar. Aħna qed 

inwettqu awditu tal-prestazzjoni dwar “is-simplifikazzjoni f’Orizzont 2020”, u r-rapport 

speċjali mistenni li jiġi ppubblikat lejn tmiem l-2018. Dan ir-rapport li jmiss se jipprovdi 

valutazzjoni tal-awditjar dwar l-effettività tal-miżuri ta’ simplifikazzjoni meħuda mill-

Kummissjoni biex isostni d-diskussjoni dwar l-implimentazzjoni tal-FP9 li se tibda lejn tmiem 

l-2018. 

IL-PROGRAMM TAL-UE GĦAR-RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI “ORIZZONT 2020” 

1. Orizzont 2020 huwa programm tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni, li permezz tiegħu qed 

isiru disponibbli kważi EUR 80 biljun ta’ finanzjament fuq perjodu ta’ seba’ snin (2014 sa 

2020). Dan huwa wieħed mill-akbar programmi pubbliċi ta’ finanzjament għar-riċerka u l-

iżvilupp fid-dinja u jirrappreżenta madwar 8 % tal-baġit tal-UE5. Il-parteċipanti jistgħu 

jinqasmu kif ġej: universitajiet, istituzzjonijiet ta’ riċerka, intrapriżi żgħar u medji (SMEs), 

kumpaniji kbar u korpi pubbliċi. Sa issa, ġew ippreżentati aktar minn 130 000 applikazzjoni u 

kważi 20 000 proġett irċevew finanzjament6. 

2. Orizzont 2020 huwa kumpless minħabba l-firxa ta’ regolamenti, regoli, linji gwida, 

proċeduri u proċessi għall-implimentazzjoni (inkluż għall-kontroll u l-awditjar) u l-għadd kbir 

ta’ strumenti ta’ finanzjament li għandu7. Il-kumplessità bla bżonn iġġib magħha dawn ir-

riskji li ġejjin: irregolarità (jekk ir-regoli jkunu kumplessi jew ma jkunux ċari, il-probabbiltà ta’ 

nuqqas ta’ konformità tkun għolja), ineffiċjenza (jistgħu jintnefqu wisq flus fuq l-

                                                      

5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 

6 Ċifri pprovduti mill-Kummissjoni. 

7 Il-Parlament Ewropew (PE), rapport dwar il-valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta’ Orizzont 2020 
fid-dawl tal-evalwazzjoni interim tiegħu u tal-porposta għad-9 Programm Qafas. Il-Parlament 
Ewropew jirrakkomanda li x-xenarju ta’ finanzjament tal-UE għandu jsir inqas kumpless. 
(RR\1127422MT.docx). 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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amministrazzjoni jew fuq il-proġetti ffinanzjati) u ineffettività (jistgħu ma jintlaħqux il-miri 

tal-prestazzjoni). 

3. Għal Orizzont 2020, il-Kunsill (2011) appella għal “bilanċ ġdid bejn il-fiduċja u l-kontroll” u 

l-PE (2010) appella biex il-ġestjoni tal-fondi tkun “aktar ibbażata fuq il-fiduċja u turi aktar 

tolleranza tar-riskju” fil-konfront tal-parteċipanti8. Kien hemm bosta inizjattivi ta' 

simplifikazzjoni, b’mod partikolari għall-programm tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni (l-

Anness III). Filwaqt li s-simplifikazzjoni hija mixtieqa, jeħtieġ li jkun hemm ċerta kumplessità 

biex jiġi żgurat li l-objettivi tal-politika jkunu jistgħu jintlaħqu u biex il-fondi tal-UE jkunu 

jistgħu jiġu allokati b’mod xieraq. 

DILEMMI LI HUMA INERENTI GĦAS-SIMPLIFIKAZZJONI9 

Stabbiltà u bidla 

4. L-istabbiltà tiġi mill-użu tal-istess sett ta’ regoli għal programmi ta’ riċerka u innovazzjoni 

suċċessivi, filwaqt li l-bidla tirrikjedi sforzi addizzjonali mill-parteċipanti biex jadattaw għal 

regoli ġodda. Bidla tipprovdi lok għal titjib, iżda tista’ twassal ukoll biex il-parteċipanti 

jkollhom jadattaw għal settijiet differenti ta’ regoli taħt programmi ta’ riċerka differenti (billi 

ħafna mill-għotjiet fil-qafas ta’ Orizzont 2020 ikunu għadhom għaddejjin għal bosta snin 

wara li jinbeda l-FP9) 10 11 (il-Kaxxa 1). 

                                                      

8 Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 (ĠU L, 20.12.2013, p. 109). 

9 Aħna analizzajna ħames dilemmi, iżda hemm oħrajn, bħal: l-interess nazzjonali u dak tal-UE, 
industriji ta’ daqs żgħir u dawk kbar, l-infiq pubbliku u l-infiq privat fuq ir-R&Ż u kwistjonijiet 
relatati mal-Għajnuna mill-Istat (ir-Rapport Lamy, p. 17 - 18). 

10 OECD 2010, Strategy and policies for better regulation, United Kingdom (Strateġija u politiki għal 
regolamentazzjoni aħjar, ir-Renju Unit), p. 38. 

11 Il-Kummissjoni Ewropea, KUMM(2010) 187, 29 ta’ April 2010, p. 12. 
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Kaxxa 1 – Il-benefiċjarji japprezzaw l-istabbiltà12  

Il-Lega tal-Universitajiet Ewropej tar-Riċerka (LERU) tirrappreżenta 23 università. 

F’Ġunju 2010, il-LERU ppubblikat dokument konsultattiv intitolat: “Towards an effective 8th 

framework programme for research” (Lejn it-8 programm qafas għar-riċerka, programm li 

jrid ikun effettiv). Dan id-dokument kien parzjalment intiż bħala rispons għall-

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar is-simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-

Programmi Qafas għar-riċerka. Id-dokument iddikjara (fil-paragrafu 27) li l-ottimizzazzjoni 

hija mixtieqa ħafna fl-agħar każijiet, iżda l-istabbiltà tar-regoli minnha nnifisha hija miżura ta’ 

simplifikazzjoni u hija preferibbli mill-bidla lejn regoli li jkunu biss kemxejn aktar sempliċi. 

Ikun tajjeb li ħafna bidliet konsekuttivi jiġu evitati. 

Obbligu ta’ rendikont u sjieda 

5. L-obbligu ta’ rendikont jimplika li l-oneru tal-provi għall-użu tal-fondi tal-UE jaqa’ fuq il-

benefiċjarju. Is-sjieda timplika li l-benefiċjarji jiġu fdati bl-awtoġestjoni u l-

awtoregolamentazzjoni. L-għotjiet għar-riċerka jiġu żborżati aktar faċilment jekk il-benefiċjari 

ma jintalbux jipprovdu rendikont tal-fondi pubbliċi li jirċievu. Iżda l-obbligu ta’ rendikont 

huwa essenzjali biex tinkiseb il-fiduċja pubblika. Madankollu, il-kisba tal-obbligu ta’ 

rendikont tista’ twassal għal kawtela eċċessiva fl-isforzi biex jiġu simplifikati r-regolamenti 

kumplessi relatati mar-riċerka u toħloq ostaklu għax-xogħol tar-riċerka (il-Kaxxa 2). 

                                                      

12 LERU “Towards an effective 8th framework programme for research” (Lejn it-8 programm qafas 
effettiv għar-riċerka) id-Dokument Konsultattiv Nru 2, Mejju 2010, p. 10, il-paragrafu 27. 
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Kaxxa 2 – Ir-riċerkaturi qed jitolbu bilanċ bejn obbligu ta’ rendikont xieraq u piż 

amministrattiv raġonevoli  

Bħala parti mill-obbligu ta’ rendikont, minbarra l-ħtieġa li tintwera li qed issir ġestjoni 

finanzjarja tajba tal-infiq, il-Kummissjoni tirrikjedi informazzjoni u data dwar l-impatt 

ekonomiku u soċjali tal-finanzjament mill-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni, għal skopijiet ta’ 

monitoraġġ u evalwazzjoni. Il-Programm Qafas li jmiss għandu l-għan li jadatta r-rekwiżiti tar-

rappurtar u tal-monitoraġġ, li jillimita, meta jkun possibbli, l-għadd ta’ indikaturi ewlenin tal-

prestazzjoni, li jibni fuq indikaturi eżistenti, u li jiffoka fuq l-indikaturi tal-impatt13. 

Ċertezza legali u diskrezzjoni 

6. Iċ-ċertezza legali hija importanti minħabba li l-benefiċjarji jkollhom iġarrbu r-riskju 

finanzjarju li jirriżulta minn interpretazzjoni żbaljata tad-dispożizzjonijiet. Ċertezza legali 

tfisser li interpretazzjoni waħda biss ta’ regola partikolari għandha tipprevali; “(…) kull miżura 

tal-istituzzjonijiet li jkollha effetti legali (għandha) tkun ċara u preċiża u (…) l-persuna 

kkonċernata għandha tkun mgħarrfa biha b’tali mod illi tista’ tkun taf b'ċertezza minn meta 

din il-miżura tibda teżisti u minn meta jibdew l-effetti legali tagħha (…)”14. 

7. Id-diskrezzjoni timplika li l-awtoritajiet kompetenti jista’ jkollhom diversi 

interpretazzjonijiet possibli u raġonevoli tar-regoli. Fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ proġett ikun hemm 

diversi atturi li jintervjenu f’mumenti differenti (uffiċjali tal-proġett u awdituri fil-

Kummissjoni, korpi nazzjonali15, awdituri tal-QEA), u dawn jista’ jkollhom il-fehim proprju 

                                                      

13 Stakeholders’ Workshop on ideas for further simplification on the implementation of the R&I 
Framework Programmes (Sessjoni ta’ ħidma tal-partijiet ikkonċernati dwar ideat biex tiġi 
simplifikata aktar l-implimentazzjoni tal-Programmi Qafas tar-R&I), Brussell, l-
20 ta’ Ottubru 2017, p. 12. 

14 Ara l-Kawża Opel Austria, T-115/94, il-paragrafu 124, li tirreferi għal: il-Kawża 169/80 
Administration des Douanes vs Gondrand Frères u Garancini [1981] Ġabra p. 1931, il-punt 17; il-
Kawża 70/83 Kloppenburg vs Finanzamt Leer [1984] Ġabra p. 1075, il-punt 11; il-Kawża 325/85 
Irlanda vs Il-Kummissjoni [1987] Ġabra p. 5041, il-punt 18; il-Kawżi magħquda T-18/89 u T-24/89 
Tagaras vs Il-Qorti tal-Ġustizzja [1991] Ġabra p. II-53, il-punt 40. 

15 Pereżempju, ministeri nazzjonali, finanzjaturi nazzjonali, istituzzjonijiet supremi tal-awditjar 
(SAIs), kif ukoll ditti privati tal-awditjar. 
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tagħhom u jinterpretaw ir-rekwiżiti b’mod differenti, bir-riskju li l-benefiċjarji jistgħu jiġu 

soġġetti għal konsegwenzi finanzjarji inċerti (il-Kaxxa 3). Barra minn hekk, meta jintużaw linji 

gwida u eżempji biex juru l-marġni ta’ diskrezzjoni, jenħtieġ li dawn il-linji gwida u eżempji 

ma jiġux interpretati b’tali mod li jillimita l-marġni ta’ diskrezzjoni possibbli. 

Kaxxa 3 – Il-benefiċjarji huma mħassba li jistgħu jiffaċċjaw inċertezza legali16 

Aħna organizzajna sessjonijiet ta’ ħidma mal-esperti legali, l-awdituri u l-benefiċjarji finali 

dwar l-esperjenzi miksuba mill-awditjar tal-programmi tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni. 

Dawn li ġejjin huma l-kwistjonijiet li l-benefiċjarji huma l-aktar imħassbin dwarhom: 

- meta l-linji gwida jkunu definiti b’mod wisq ġenerali, xi awdituri jistgħu jqisu li l-eżempji 

pprovduti mill-Kummissjoni huma l-unika prattika aċċettabbli; 

- fil-valutazzjoni tal-konformità, l-awdituri fil-livelli differenti tal-katina tal-kontroll iridu 

jinterpretaw il-kuntest u l-iskop tal-istess regoli, u din l-interpretazzjoni tista’ tkun 

influwenzata mid-disponibbiltà ta’ informazzjoni; 

- meta l-benefiċjarji jużaw opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati bħal somom f'daqqa u rati 

fissi, huma jistennew li l-awdituri jaġġustaw l-approċċ tagħhom ukoll; 

- il-Kummissjoni Ewropea bidlet xi artikoli tal-Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja (MGA) ta’ 

Orizzont 2020 b’applikazzjoni retrospettiva għal proġetti preċedenti17; 

- diversi regolamenti (li jikkonċernaw Orizzont 2020 u l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u 

t-Teknoloġija (EIT)) mhux dejjem jużaw l-istess definizzjonijiet u prinċipji. 

                                                      

16 Sessjoni ta’ ħidma tal-QEA, Brussell, id-9 ta’ Frar 2015 u l-11 ta’ Marzu 2016. 

17 Eżempji jistgħu jinstabu fuq is-sit web: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-
updatehistory_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
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Interess tal-benefiċjarji u interess tal-UE 

8. Il-benefiċjarji għandhom l-interess li jiksbu r-rimborż tal-ispejjeż tagħhom, filwaqt li l-UE 

tiffokka fuq it-totalità tal-fond u fuq l-effiċjenza fl-allokazzjoni tal-fondi lil benefiċjarji 

individwali. Il-fatt li s-simplifikazzjoni tista’ tħalli effetti negattivi fuq id-dħul tal-benefiċjarji, 

bħal universitajiet, jista’ jwassal biex dawn jibżgħu u jopponu s-simplifikazzjoni, anke jekk l-

effetti li tħalli jirriżultaw biex ikunu pożittivi (il-Kaxxa 4). 

Kaxxa 4 – Il-benefiċjarji jibżgħu minn impatti finanzjarji negattivi18 

L-użu ta’ opzjonijiet ta’ spejjeż simplifikati bħal rati fissi, spejjeż unitarji, somom f'daqqa u 

premjijiet, jista’ jfisser li, minkejja li l-ammont medju mħallas ikun l-istess, xi benefiċjarji 

jirċievu inqas jew aktar finanzjament, meta mqabbel mal-istatus quo. Xi parteċipanti 

ddikjaraw li huma jippreferu s-sistema (kumplessa) attwali tagħhom għar-rimborż tal-ispejjeż 

reali, minħabba li jibżgħu li jirċievu inqas finanzjament, minkejja li r-rappurtar dwar forom 

simplifikati ta’ spejjeż jindika li dawn iwasslu għal tnaqqis fil-piż amministrattiv. 

Firxa reġjonali u eċċellenza19 

9. L-eċċellenza tfisser li jingħata appoġġ għall-aħjar proġetti ta’ riċerka fil-livell tal-UE, 

filwaqt li l-firxa reġjonali għandha l-għan li tnaqqas id-diskrepanzi fost ir-reġjuni ġeografiċi. 

Fil-prattika, ċerti reġjuni ġeografiċi jirnexxu aktar minn oħrajn fl-immaniġġjar tal-programmi 

tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni u f’li juru l-potenzjal tagħhom li jiksbu l-eċċellenza fil-

qasam tar-riċerka (il-Kaxxa 5).  

                                                      

18 Sessjoni ta’ ħidma ta’ segwitu dwar is-simplifikazzjoni organizzata mill-Kummissjoni fl-2017, p. 4. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-
report_en.pdf. 

19 PE/Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, Programmi qafas tal-UE għar-riċerka u l-
innovazzjoni, evoluzzjoni u data ewlenija mill-FP1 sa Orizzont 2020 bil-ħsieb għall-FP9 
(Settembru 2017 – PE 608.697), p. 32. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
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Kaxxa 5 – Il-kwistjoni tat-twessigħ għadha trid tiġi megħluba  

Aħna sibna li l-Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (“sħab tal-KKI”) u l-

kontribuzzjonijiet ta’ finanzjament mill-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 

huma kkonċentrati f’għadd limitat ta’ Stati Membri. L-EIT ħoloq skemi ta’ innovazzjoni 

reġjonali u mekkaniżmu ta' sensibilizzazzjoni biex jippromwovi aħjar l-innovazzjoni f’reġjuni 

speċifiċi, u jagħti l-appoġġ tiegħu b’mod aktar mifrux20. 

Perspettiva tad-dilemmi  

10. Il-Figura 1 tiġbor fil-qosor id-dilemmi ppreżentati hawn fuq. Fit-taqsimiet li ġejjin, aħna 

nippruvaw nanalizzaw kif dawn id-dilemmi influwenzaw it-tfassil tal-qafas regolatorju, tal-

mudell ta’ finanzjament u tal-iskema ta’ parteċipazzjoni. 

Figura 1 – Dilemmi li jaffettwaw is-simplifikazzjoni tal-programmi ta’ riċerka tal-UE 

 

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-qafas leġiżlattiv ta’ Orizzont 2020.  

                                                      

20 Ir-Rapport Speċjali Nru 4/2016 tal-QEA, il-paragrafi 86 u 102. 

Stabbiltà u bidla

Ċertezza legali u 
diskrezzjoni

Interess tal-
benefiċjarji u interess 

tal-UE

Firxa reġjonali u 
eċċellenza

Obbligu ta’ rendikont 
u sjieda

Mudell ta’ 

finanzjamentParteċipazzjoni

Qafas

regolatorju
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ORIZZONT 2020: SISTEMA KUMPLESSA 

Tfassil ta’ Orizzont 2020 

11. Aħna konna indikajna li l-qafas legali kumpless iżżejjed ta’ ċerti programmi Qafas 

preċedenti seta’ xekkel l-implimentazzjoni effiċjenti tagħhom21. Għal Orizzont 2020, hemm 

żewġ modi ta’ kif tista’ titneħħa l-kumplessità bla bżonn fit-tfassil tal-programmi: jinkitbu 

mill-ġdid ir-regoli legali bażiċi (“liġi vinkolanti”) iggwidati mill-prinċipji ta’ amministrazzjoni 

tajba22 u/jew tinħoloq interfaċċa aktar sempliċi li tadatta sistema kumplessa għaċ-ċirkostanzi 

reali tar-riċerkaturi. It-tnejn huma metodi validi biex jinżamm bilanċ tajjeb bejn il-burokrazija 

meħtieġa u ċ-ċirkostanzi reali tar-riċerkaturi. Madankollu, ħaġa waħda hija ċerta: is-

simplifikazzjoni mhijiex ħaġa faċli23. 

12. Meta mqabbla mal-FP7, l-istruttura tas-sett ta’ regolamenti bażiċi24 25 26 f’Orizzont 2020 

baqgħet fil-biċċa l-kbira l-istess (l-Anness IV), minbarra l-fatt li l-għadd ta’ Programmi 

                                                      

21 Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2013 tal-QEA. Il-Kummissjoni żgurat l-implimentazzjoni effiċjenti tas-
Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka? Is-Sommarju V, il-paragrafi 3, 89, 103, l-Anness II. 

22 Il-prinċipji ġenerali li huma relatati mad-Dritt għal amministrazzjoni tajba inkorporat fl-
Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u mal-prinċipju ta’ amministrazzjoni 
Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti mniżżel fl-Artikolu 298 TFUE: eż. proporzjonalità, 
ġustizzja u trattament ugwali, ċertezza legali, titjib kontinwu. 

23 Il-Konvenzjoni Ewropea, ir-rapport finali tal-Grupp ta’ Ħidma IX dwar is-Simplifikazzjoni, p. 1, 
29.11.2002 http://european-
convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX, kif 
ukoll il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet finali tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar is-
Simplifikazzjoni għal wara l-2020, p. 1. 

24 Ir-Regolament Nru 1291/2013 L 347/104 tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - 
il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-
establact_mt.pdf. 

25 Ir-Regolament Nru 1291/2013 L 347/104 kien akkumpanjat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill L 347/965 
tat-3 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 - il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_mt.pdf. 

26 Ir-regoli għall-parteċipazzjoni huma stabbiliti (bħala “liġi vinkolanti”) fir-Regolament 
Nru 1290/2013 L 347/81 tal-11 ta’ December 2013, li jistabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni u 
disseminazzjoni f'Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) 

http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_mt.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_mt.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_mt.pdf
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Speċifiċi tnaqqas minn erbgħa għal wieħed. Madankollu, il-Kummissjoni introduċiet bosta 

interfaċċi bil-għan li tiffaċilita l-implimentazzjoni tar-regolamenti bażiċi għall-benefiċjarji (il-

Figura 2): 

- il-Mudell tal-Ftehim ta' Għotja (MGA); 

- il-programmi ta’ ħidma (programmi ta' ħidma pluriennali minflok dawk annwali) li 

jikkonkretizzaw l-objettivi tal-Programm Speċifiku f’azzjonijiet dettaljati; 

- il-portal diġitali għall-parteċipanti27. 

Figura 2 – Interfaċċi fost il-leġiżlaturi, is-servizzi tal-Kummissjoni u l-benefiċjarji  

 

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq il-qafas leġiżlattiv ta’ Orizzont 2020. 

                                                      

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h20
20-rules-participation_mt.pdf. 

27 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Minbarra li jipprovdi 
informazzjoni b’mod strutturat, dan il-portal (li huwa punt ta’ aċċess għall-amministrazzjoni 
elettronika ta’ proġetti għar-riċerka u l-innovazzjoni li jiġu ffinanzjati mill-UE) jikkostitwixxi wkoll 
interfaċċa diġitali għal dawk involuti f’Orizzont 2020. 

Atti leġiżlattivi 

Programmi ta’ 
ħidma 

pluriennali

Portal tal-
parteċipanti

Mudell tal-
Ftehim ta' 

Għotja (MGA)

Liġi vinkolanti

Liġi mhux vinkolanti

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_mt.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_mt.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja (MGA) 

13. Id-drittijiet u l-obbligi tal-benefiċjarji huma stabbiliti fil-ftehim ta’ għotja. Il-Kummissjoni 

żviluppat Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja (MGA) u Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja Annotat bħala 

gwida online għall-applikanti. Fir-Rapport Annwali 2016 tagħna, aħna kkritikajna t-tul tal-

gwida (dokument ta’ 750 paġna)28. Il-Kummissjoni osservat li għall-FP7 l-istess kontenut kien 

mifrux f’bosta dokumenti li jammontaw għal aktar minn 1 000 paġna29. 

14. L-użu estensiv ta’ eżempji fil-gwida jgħin lill-benefiċjarji meta jiġu biex japplikaw ir-regoli. 

Madankollu, hemm ir-riskju li l-eżempji jiġu perċepiti bħala l-unika soluzzjoni possibbli għall-

benefiċjarji kollha u dan jista’ jillimita l-marġni ta’ diskrezzjoni li l-benefiċjarji għandhom biex 

jadottaw il-prattiki proprji tagħhom. 

Programm ta’ ħidma 

15. Il-programmi ta’ ħidma għandhom l-għan li jikkonkretizzaw l-objettivi ta’ livell għoli tal-

Kummissjoni Ewropea f’azzjonijiet speċifiċi. Skont ir-Rapport Annwali 2015 tagħna30, l-

azzjonijiet awditjati huma ġeneralment konformi mal-objettivi ta’ livell għoli, iżda dan jista’ 

jkun dovut għad-definizzjoni pjuttost vaga ta’ dawn l-objettivi. Huwa fuq il-bażi tal-

programmi ta’ ħidma li l-esperti jivvalutaw l-applikazzjoni ta’ Orizzont 2020 u jagħżlu b’mod 

aktar preċiż il-proġetti li jikkonformaw31. 

Portal tal-parteċipanti 

16. Il-Kummissjoni toffri portal online tal-parteċipanti bħala pjattaforma unika għall-ġestjoni 

elettronika ta’ applikazzjonijiet u għotjiet. L-għan ta’ dan il-portal tal-parteċipanti huwa li 

jgħin lill-applikanti (pereżempju, permezz ta’ helpdesk uniku) biex isibu informazzjoni 

                                                      

28 Ir-Rapport Annwali 2016 tal-QEA, il-Kapitolu 5, il-paragrafu 5.18. 

29 Ir-Rapport Annwali 2016 tal-QEA, il-Kapitolu 5, il-paragrafu 5.18 flimkien mar-risposta tal-
Kummissjoni. 

30 Ir-Rapport Annwali 2015 tal-QEA, il-paragrafi 3.36 u 3.37. 

31 Sessjoni ta’ ħidma flimkien mal-benefiċjarji finali tal-Programmi Qafas Ewropej organizzata fi 
Brussell mill-QEA, fid-9 ta’ Frar 2015. 
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dettaljata dwar il-proċessi kollha, jifhmu dawk il-partijiet tal-qafas legali ta’ Orizzont 2020 li 

huma applikabbli għas-sitwazzjoni speċifika tagħhom u jipprovdi ċertezza legali għall-

azzjonijiet tagħhom32. 

Ġestjoni ta’ Orizzont 2020 

Il-Kummissjoni 

17. Orizzont 2020 huwa mmaniġġjat b’mod dirett minn diversi entitajiet tal-UE, fosthom 

tmien Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni, erba’ Aġenziji Eżekuttivi (AE) u seba’ Impriżi 

Konġunti (it-Tabella 1)33. Skont il-Kummissjoni, il-parteċipanti fil-Programmi Qafas tal-UE 

qabel Orizzont 2020 ilmentaw dwar l-inkonsistenza fit-trattament tal-istess kwistjonijiet mid-

diversi Direttorati Ġenerali jew mill-korpi oħra ta' implimentazzjoni34. 

                                                      

32 Il-Kummissjoni Ewropea, Interim evaluation of Horizon 2020 (Evalwazzjoni interim ta’ 
Orizzont 2020), p. 27 u 59. 

33 Attwalment il-familja tar-Riċerka u l-Innovazzjoni tinkludi tmien Direttorati Ġenerali (AGRI, 
CNECT, EAC, ENER, GROW, HOME, MOVE u RTD), erba’ Aġenziji Eżekuttivi (EACEA, EASME, 
ERCEA, REA), Aġenzija Deċentralizzata waħda (GSA), u seba’ Impriżi Konġunti (BBI, Clean Sky, 
ECSEL, FCH, IMI, SESAR, Shift2Rail). 

34 Il-Kummissjoni Ewropea, FP7 ex-post evaluation report (Rapport tal-evalwazzjoni ex post tal-
FP7), p. 64. https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7
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Tabella 1 – Bosta Direttorati Ġenerali u servizzi oħra huma involuti fil-ġestjoni ta’ 

Orizzont 2020 

 Perjodu ta’ programmazzjoni 

Programm Qafas għar-riċerka u l-
innovazzjoni 

2002 – 2006 2007 – 2013 2014 – 2020 

Għadd ta’ Direttorati Ġenerali 
responsabbli 

5 6 8 

Għadd ta’ Kummissarji 
responsabbli 

4 6 8 

Entitajiet oħra responsabbli 
għall-implimentazzjoni 

Aġenziji Eżekuttivi 

Inizjattivi taħt l-Artikolu 187 

 
 

0 

0 
 

 
 

2 (ERCEA, REA) 

5 Inizjattivi Teknoloġiċi 
Konġunti (Artemis, ENIAC, 

FCH, CS, IMI) + SESAR 
 

 
 

4 (EASME, ERCEA, INEA, REA) 

7 Impriżi Konġunti (BBI, CS, 
ECSEL, IMI, FCH, S2R, SESAR) 

10 PPPs kuntrattwali 

Inizjattivi pubbliċi-pubbliċi 
 
 
Oħrajn 
 

Inizjattiva waħda taħt l-
Artikolu 185 

 

4 inizjattivi taħt l-
Artikolu 185 

 
 

2 (BEI, EIT) 

6 inizjattivi taħt l-Artikolu 185 
10 Inizjattivi ta’ 

Programmazzjoni Konġunta 
 

3 (BEI, EIT, Teknoloġiji 
Emerġenti u Futuri ewlenin) 

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni li ġiet aġġornata fi Frar 2018. 

Ir-rwol uniku taċ-Ċentru ta’ Appoġġ Komuni (CSC) 

18. Aħna35, kif ukoll il-benefiċjarji36, appellajna biex ir-regoli jiġu applikati b’mod konsistenti 

u uniformi u biex il-Programmi Qafas jiġu mmaniġġjati b’mod koerenti37. Irrakkomandajna 

wkoll li jsir titjib ulterjuri, li wassal għall-ħolqien ta’ Ċentru ta’ Appoġġ Komuni (CSC)38 39. Dan 

ġie mtenni fl-evlawazzjoni interim tal-FP7 (2011) li enfasizzat il-ħtieġa li jinħoloq “Kumitat ta' 

                                                      

35 Ir-Rapport Annwali 2016 tal-QEA, il-paragrafu 5.15. 

36 #Industry4Europa, Ottubru 2017, p. 11. LERU, KISS-Horizon 2020 -Keep it simple and 
straightforward (Inżommu kollox sempliċi u mhux ikkumplikat) (it-23 ta’ Ottubru 2015). Il-
konklużjonijiet tal-Kunsill (“Kompetittività”), il-11-12 ta’ Ottubru 2010, p. 2. 

37 Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2013 tal-QEA “Il-Kummissjoni żgurat l-implimentazzjoni effiċjenti tas-
Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka?” p. 27, il-paragrafu 36. 

38 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2013)8751 dwar ir-regoli operattivi taċ-Ċentru ta’ Appoġġ 
Komuni għal Orizzont 2020, il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014–2020). 

39 Ir-Rapport Annwali 2016 tal-QEA, il-paragrafu 5.15 u l-Anness 3.2. 
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Awtorizzazzjoni għar-Riċerka” biex jindirizza l-inċertezza legali u t-trattament differenti tal-

istess kwistjonijiet minn entitajiet differenti tal-UE li jimmaniġġjaw l-għotjiet tar-riċerka40. 

19. Aħna sibna li l-Kummissjoni kienet tejbet is-sistemi ta’ kontroll tagħha, speċjalment fi 

snin reċenti, permezz tar-rinfurzar tal-uffiċċju tal-awditjar ex post mis-Servizz tal-Awditjar 

Komuni (CAS), li huwa parti mis-CSC41. B’mod simili, is-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) tal-

Kummissjoni identifika xi prattiki tajba ta’ koordinazzjoni mas-CSC għal Orizzont 2020 (il-

Kaxxa 6). Barra minn hekk, il-ħolqien tas-CSC kellu l-għan li jegħleb xi wħud min-nuqqasijiet 

ta’ koerenza u mill-ineffiċjenzi fl-awditi ex post. Billi l-awditi ex post taħt l-FP7 twettqu minn 

unitajiet individwali tal-awditjar tad-diversi servizzi ta’ implimentazzjoni, hemm ir-riskju li l-

benefiċjarji jistgħu jkunu suġġetti għal approċċ inkoerenti u/jew li l-istess benefiċjarju jista’ 

jiffaċċja bosta awditi li jikkoinċidu42. 

Kaxxa 6 – Is-Servizz tal-Awditjar Intern ifformula konklużjonijiet pożittivi fir-rigward tal-

attivitajiet ta’ koordinazzjoni tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu maċ-

Ċentru ta’ Appoġġ Komuni 

F’awditu li ġie kkompletat f’Diċembru 2017, l-IAS sab li l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-

Fjuwil u l-Idroġenu kienet implimentat proċessi adegwati ta’ governanza, ġestjoni tar-riskju u 

kontroll intern li appoġġaw b’mod effettiv u effiċjenti l-attivitajiet ta’ koordinazzjoni tagħha 

mas-CSC kif ukoll l-implimentazzjoni ta’ għodod u servizzi tas-CSC. 

Proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 

20. It-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar il-livell ta’ simplifikazzjoni huwa proċess kumpless u 

jirrikjedi kemm l-input tal-Kummissjoni kif ukoll tal-koleġiżlaturi: jiġifieri l-PE u l-Kunsill. Fil-

passat, il-PE, pereżempju, kien esprima tħassib dwar il-proposta ta’ rata unika ta’ rimborż u 

                                                      

40 Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar ir-Reazzjoni għar-Rapport tal-Grupp ta' Esperti dwar l-
Evalwazzjoni Interim tas-Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka COM(2011) 52 finali, it-
Taqsima 2.5. 

41 Ir-Rapport Annwali 2016 tal-QEA, l-Anness 3.2, p.131. 

42 Is-Servizz tal-Awditjar Intern (2017).  
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ta’ rata fissa obbligatorja għal spejjeż indiretti43 44, għall-kuntrarju ta’ dak li esprimejna fl-

opinjoni tagħna45. 

21. B’mod simili, il-Kunsill46 ippropona l-kunċett ta’ rimunerazzjoni addizzjonali għar-

riċerkaturi (“pagamenti ta’ bonus”) u reġa’ stabbilixxa l-Kumitati tal-Programm għall-għażla 

ta’ proġetti individwali, li wasslu għaż-żieda potenzjali fiż-żmien biex isiru l-għotjiet. 

22. Barra minn hekk, aħna nosservaw li l-perjodu ta’ żmien reali bejn l-adozzjoni tal-atti legali 

bażiċi ta’ Programm Qafas u meta dan effettivament jibda huwa wisq limitat47, minkejja li, 

fil-każ ta’ Orizzont 2020, il-proposti tal-Kummissjoni ġew ippreżentati lil-leġiżlaturi sentejn 

qabel. Dan jagħmilha diffiċli li l-implimentazzjoni tal-programm titħejja bir-reqqa. 

MUDELL TA’ FINANZJAMENT 

Tranżizzjoni mill-FP6 għall-FP7 u Orizzont 2020 

23. Fl-opinjoni tagħna dwar Orizzont 2020 (2012), aħna osservajna li l-mudell il-ġdid ta’ 

finanzjament tal-ispejjeż kien “radikalment simplifikat”48. Madankollu, parti sinifikanti ta’ 

Orizzont 2020 għadha bbażata fuq ir-rimborż tal-ispejjeż imġarrba. F’Orizzont 2020, għal 

parti konsiderevoli tal-baġit, jintużaw opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati, bħal finanzjamenti 

b'rata fissa u skali standard ta' spejjeż għal kull unità, filwaqt li parti żgħira biss minnu hija 

koperta minn skemi ta' drittijiet bħal premjijiet u finanzjament ta’ proġetti fil-forma ta' 

somom f'daqqa. It-Tabella 2 turi l-użu ta’ premjijiet u l-Figura 3 tippreżenta l-evoluzzjoni tal-

                                                      

43 Il-Kummissjoni Ewropea, COM(2013) 98 final tas-26 ta’ Frar 2013, p. 27 u 6-7. 

44 Ir-Rapport Speċjali Nru 1/2004 dwar il-ġestjoni ta’ azzjonijiet tal-RTD indiretti taħt il-ħames 
programm qafas (FP5) għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (1998 sa 2002), flimkien mar-risposti 
tal-Kummissjoni, is-Sommarju IV. (2004/C99/01). 

45 L-Opinjoni Nru 6/2012 tal-QEA tad-19 ta’ Lulju 2012, il-paragrafu 16. 

46 Il-Kummissjoni Ewropea, COM(2013) 98 final tas-26 ta’ Frar 2013, p. 7-8. 

47 Pereżempju, għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014 – 2020 id-data tal-adozzjoni tal-QFP kienet 
it-2 ta’ Diċembru 2013, id-data tal-adozzjoni tal-proposti ta’ atti leġiżlattivi tal-Kummissjoni 
kienet it-30 ta’ Novembru 2011 u d-data tal-adozzjoni ta’ atti leġiżlattivi kienet Diċembru 2013. 

48 L-Opinjoni Nru 6/2012 tal-QEA, il-paragrafi 16 sa 19. 
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mudelli tal-ispejjeż fid-diversi Programmi Qafas. Fir-Rapport Annwali 2016 tagħna49, aħna 

osservajna li l-iskemi ta’ drittijiet huma inqas soġġetti għal żbalji mir-rimborżi tal-ispejjeż 

(bħalma huwa fil-każ tal-ispejjeż għall-persunal50), għall-baġit fl-intier tiegħu. Għal infiq 

ibbażat fuq drittijiet, il-benefiċjarji jirċievu pagament jekk huma jissodisfaw ċerti 

kundizzjonijiet. 

Tabella 2 – Il-premjijiet ma tantx intużaw fil-programmi tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni 

 Perjodu ta’ programmazzjoni 

 2000 – 2006(1) 2007 – 2013(2) 2014 – 2020 

Premjijiet L-ebda Taħt 0,1% 0,11% tal-baġit totali 

(1) Taħt l-FP6, ma kienx hemm premjijiet.  

(2) Taħt l-FP7, kien hemm ammont żgħir ħafna ta’ premjijiet ta’ rikonoxximent (eż. il-Premjijiet DESCARTES), u azzjoni pilota 
limitata dwar premjijiet ta’ inkoraġġiment taħt il-Programm tas-Saħħa, kif ukoll "Premju għal Innovaturi Nisa" li ġew 
iffinanzjati lejn it-tmiem tal-FP7. 

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni li ġiet aġġornata f’Jannar 2018. 

Figura 3 – Evoluzzjoni tal-mudelli tal-ispejjeż fil-Programmi Qafas 

 

Sors: il-QEA. 

                                                      

49 Ir-Rapport Annwali 2016 tal-QEA, il-Kaxxa 1.4, il-paragrafi 1.10 u 1.38. 

50 Ir-Rapport Annwali 2016 tal-QEA, il-paragrafu 5.9. 
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Finanzjament ta’ proġetti permezz ta’ somma f'daqqa 

24. Finanzjament tal-proġetti permezz ta' somma f'daqqa jfisser li jitħallas ammont fiss la 

darba l-attivitajiet predefiniti u/jew l-output ikunu kkompletati. Dan it-tip ta’ finanzjament 

jelimina l-obbligi ta’ rappurtar tal-ispejjeż u ta’ awditi finanzjarji ex post għall-benefiċjarji li 

jirċievu finanzjament mill-UE. Barra minn hekk, għandu l-potenzjal li jissimplifika r-rimborż 

tal-ispejjeż. Il-Kummissjoni qed tittestja żewġ skemi pilota taħt Orizzont 2020. L-ewwel nett, 

is-somma f’daqqa tista’ tingħata għal proġett fl-intier tiegħu, u l-ammont fiss jiġi stabbilit fis-

sejħa għal proposti. It-tieni, is-somma f’daqqa tista’ tiġi kkalkulata fuq il-bażi ta’ stima tal-

ispejjeż li tiġi pprovduta mill-benefiċjarju fil-proposta għall-proġett. Taħt dawn l-iskemi, il-

benefiċjarji jirċievu s-somma f'daqqa jekk ikun hemm aċċertament suffiċjenti li huma jkunu 

wettqu l-attivitajiet deskritti fil-pjan tal-proġett. 

25. Fuq il-bażi tax-xogħol tal-awditjar annwali tagħna relatat mad-Dikjarazzjoni ta’ 

Assigurazzjoni, aħna analizzajna l-istruttura tal-iskema għall-finanzjament ta’ proġetti fil-

qasam tar-riċerka permezz ta' somom f'daqqa u nqisu li l-iskema: 

- tista’ sservi bħala mudell ta’ finanzjament adatt li s-sempliċità relattiva tiegħu tista’ 

tħeġġeġ il-parteċipazzjoni, b’mod partikolari, ta’ riċerkaturi zgħażagħ, SMEs u 

parteċipanti ġodda, f’Orizzont 2020;  

- iżda l-implimentazzjoni tagħha tista’ tkun aktar diffiċli minħabba li tirrikjedi bidla fil-

mentalità tal-komunità tar-riċerka li, għal deċennji, kienet imdorrija taħdem bi skemi 

ta’ rimborż tal-ispejjeż. Barra minn hekk, din titlob bidla fl-approċċ tal-Kummissjoni fir-

rigward tal-għażla, il-valutazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-proġetti. 

26. Il-Kummissjoni qed tqis li żżid aktar l-użu ta’ opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati bħall-

finanzjament ta’ proġetti permezz ta' somom f'daqqa. Sa issa, dan kien diffiċli minħabba n-

nuqqas ta’ informazzjoni u ta’ kriterji xierqa tal-prestazzjoni, peress li, minħabba n-natura 

tagħhom, mhuwiex faċli li jsir tbassir u evalwazzjoni tar-riżultati u tal-impatt tar-riċerka. Spiss 

dawn ma jkunux ta’ natura lineari51, u jista’ jkun hemm dewmien konsiderevoli wara li jkun 

                                                      

51 Ir-Rapport Annwali 2015 tal-QEA, il-paragrafu 3.24. 
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ingħata l-finanzjament qabel ma jseħħu52. Madankollu, l-użu ta’ informazzjoni u ta’ kriterji 

tal-prestazzjoni huwa importanti biex jiġi żgurat li l-proġetti ta’ riċerka ffinanzjati jipprovdu 

valur miżjud tal-UE, u biex jinkisbu l-objettivi ta' politika bħall-“eċċellenza”, id-

disseminazzjoni tar-riżultati, u l-kooperazzjoni mal-industrija. 

Aċċettazzjoni tal-prattiki kontabilistiċi tal-benefiċjarji53 

27. Il-benefiċjarji jista’ jkollhom is-sistemi u l-prattiki kontabilistiċi proprji tagħhom li jiġu 

stabbiliti f’konformità mal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali u mal-Istandards Internazzjonali tal-

Kontabbiltà (IAS). Dawn il-leġiżlazzjonijiet u standards jistgħu jħallu ċertu marġni ta’ 

diskrezzjoni fir-rigward tal-metodi kontabilistiċi tal-ispejjeż li jintużaw mill-benefiċjarji. 

B’konsegwenza, hemm ir-riskju li l-metodi li jintużaw mill-benefiċjarji għall-kalkolu u l-

klassifikazzjoni ta’ elementi ta’ spejjeż ma jissodisfawx il-kriterji ta' eliġibbiltà tal-ispejjeż 

stabbiliti bir-Regolament Finanzjarju (RF) tal-UE u r-regoli għall-parteċipazzjoni fil-programm 

għar-riċerka u l-innovazzjoni, minkejja li dawn il-metodi huma rikonoxxuti minn, pereżempju, 

il-finanzjaturi nazzjonali. Dan għandu l-effett li xi parteċipanti jkollhom jinvestu f’għodod 

kontabilistiċi speċifiċi meta jiġu biex jiġġustifikaw ċerti elementi ta’ spejjeż għall-

finanzjament taħt Orizzont 2020, filwaqt li mhumiex meħtieġa jagħmlu dan għal fondi 

nazzjonali oħra. 

28. L-użu tal-prattiki kontabilistiċi tas-soltu mill-benefiċjarji għal skopijiet ta’ awditjar inaqqas 

l-ispejjeż għall-benefiċjarji. F’din il-perspettiva, Orizzont 2020 jippermetti, sa ċertu punt, l-

użu tal-prattiki kontabilistiċi tas-soltu mill-benefiċjarji54. Madankollu, il-Kummissjoni hija 

kawta milli taċċetta kompletament il-prattiki kontabilistiċi tal-benefiċjarji minħabba li dan 

                                                      

52 Ir-Rapport Annwali 2015 tal-QEA, il-paragrafu 3.31. 

53 Il-Parlament Ewropew, Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitat, l-ittra tal-21 ta’ Marzu 2017 dwar 
il-Programm ta’ Ħidma tal-2018 tal-QEA, p. 4. Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
(ITRE) ippropona li jiġi vvalutat l-użu tas-sistemi kontabilistiċi nazzjonali [..] għal skopijiet ta’ 
simplifikazzjoni. 

54 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Jannar 2011, dwar tliet miżuri għas-simplifikazzjoni tal-
implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-
Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 970/2006/Euratom u li temenda d-Deċiżjonijiet C(2007) 1509 u 
C(2007) 1625. 
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jikkomprometti l-applikazzjoni ta’ regoli uniformi għall-benefiċjarji fl-Istati Membri kollha. 

Barra minn hekk, is-sistemi nazzjonali ta’ kontroll u ta’ awditjar, bħala regola, ma jiċċekkjawx 

l-ispejjeż imġarrba fi proġetti tal-UE li jkunu taħt ġestjoni diretta. Dan jostakola lill-

Kummissjoni milli tiddependi reċiprokament fuq l-awditi nazzjonali. 

Evoluzzjoni tar-rata ta' żball 

29. Fil-Kapitolu “Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi” tar-Rapport Annwali 2016 tagħna, 

aħna identifikajna tnaqqis fir-rati ta’ żball (minn 5,6 % fl-2014 għal 4,4 % fl-2015 u 4,1 % fl-

2016) (il-Figura 4). Madankollu, dan it-tnaqqis jagħti biss informazzjoni limitata dwar it-

tranżizzjoni mill-FP7 għal Orizzont 2020, billi: 

- l-infiq fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni jirrappreżenta biss 59 % tal-infiq kollu taħt il-

Kapitolu “Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi”55;  

- mit-92 tranżazzjoni fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni li aħna awditjajna fl-2016, 79 

kienu mill-FP7 u 13 biss kienu minn Orizzont 2020; fl-2015, il-kampjun tagħna kien 

jinkludi biss tranżazzjoni waħda minn Orizzont 2020.  

- filwaqt li aħna nippreżentaw ir-riżultati tagħna dwar ir-regolarità fuq bażi annwali, 

jistgħu jgħaddu bosta snin qabel ma programm ta’ riċerka jkun ikkompletat; il-

benefiċjarji u l-Kummissjoni jistgħu jagħmlu aġġustamenti matul il-perjodu kollu kif 

ukoll meta jsir il-pagament finali; 

- ir-rata ta’ żball hija bbażata fuq dawk l-iżbalji li aħna stajna nikkwantifikaw. Jista’ jkun 

hemm osservazzjonijiet oħra, bħal dgħufijiet fis-sistemi jew in-nuqqas ta’ ssodisfar tar-

rekwiżiti relatati mad-dokumentazzjoni, li ma jaffettwawx direttament ir-regolarità tat-

tranżazzjonijiet li aħna eżaminajna. Dawn l-osservazzjonijiet jittieħdu inkunsiderazzjoni 

fl-opinjoni mogħtija fid-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni (SoA) tagħna, iżda, min-natura 

tagħhom, ma jiġux inklużi fil-kalkolu tar-rata ta' żball. 

                                                      

55 Ir-Rapport Annwali 2016 tal-QEA, il-Kaxxa 5.1. 
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Figura 4 – Livell ta’ żball stmat (%) “Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi” (2014 – 2016) 

 
Sors: il-QEA.  

30. Aħna sibna li l-biċċa kbira mill-iżbalji taħt l-FP7 irriżultaw mill-applikazzjoni skorretta tar-

regoli ta' eliġibbiltà, għaldaqstant is-simplifikazzjoni tirrappreżenta strument possibbli ta’ kif 

jitnaqqsu l-iżbalji56. Għalkemm l-informazzjoni tagħna dwar l-implimentazzjoni ta’ Orizzont 

2020 hija limitata57, minħabba li l-għadd ta’ tranżazzjonijiet li aħna ttestjajna kien żgħir, 

hemm indikazzjonijiet li juru li r-riskju ta’ irregolaritajiet fil-klejms tal-benefiċjarji għall-

ispejjeż għadu preżenti, b’mod partikolari fir-rigward tal-ispejjeż għall-persunal. Fl-2016, 

erbgħa minn tlettax-il tranżazzjoni taħt Orizzont 2020 li ġew awditjati kienu milquta minn 

żbalji. Fi tliet każijiet dawn kienu relatati ma’ spejjeż għall-persunal li ġew iddikjarati b'mod 

skorrett, minkejja l-introduzzjoni ta’ opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati u minkejja li r-rekwiżiti 

għall-iskedi tal-ħin kienu inqas strinġenti (it-Tabella 3). Barra minn hekk, aħna identifikajna r-

                                                      

56 Ir-Rapport Annwali 2016 tal-QEA, il-paragrafu 1.10. Għal eżempji konkreti ara l-Anness 5.2: 
ħarsa ġenerali lejn l-iżbalji b’impatt ta’ mill-inqas 20 % għal “Kompetittività għat-tkabbir u l-
impjiegi” (Ir-Rapport Annwali 2016 tal-QEA). 

57 Aħna nistennew li, għar-Rapport Annwali 2018 aktar minn nofs il-kampjun relatat mar-riċerka 
tagħna se jkun marbut ma’ tranżazzjonijiet taħt Orizzont 2020. 
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riskju li r-regoli jistgħu jiġu interpretati ħażin mill-benefiċjarji, speċjalment dawk li huma 

inqas familjari mar-regoli, bħal SMEs u dawk li pparteċipaw għall-ewwel darba58. 

Tabella 3 – Esperjenzi miksuba minn FP7/Orizzont 2020 fir-Rapport Annwali 2016 

Ripartizzjoni tal-kampjun relatat mar-riċerka li ntuża għar-Rapport Annwali 2016 
 FP 7 Orizzont 2020 Total 

Nru % Nru % Nru % 
Tranżazzjonijiet eżaminati 79 100 % 13 100 % 92 100 % 
Li minnhom, tranżazzjonijiet 
milquta minn żbalji 
kwantifikabbli relatati ma’ 
spejjeż ineliġibbli 

33 41 % 4 30 % 37 40 % 

Li minnhom, tranżazzjonijiet 
milquta minn żbalji dovuti 
għal spejjeż għall-persunal li 
kienu ineliġibbli 

18 23 % 3 23 % 21 23 % 

Sors: il-QEA. 

PARTEĊIPAZZJONI U EĊĊELLENZA 

Rata ta’ applikazzjoni, rata ta’ suċċess u rata ta’ parteċipazzjoni 

31. Ir-rata ta’ applikazzjoni tkejjel l-għadd ta’ applikazzjonijiet li jiġu ppreżentati minn kull 

Stat Membru jew minn kull grupp ta’ benefiċjarji. Ir-rata ta’ suċċess tkejjel l-għadd ta’ 

applikazzjonijiet iffinanzjati meta mqabbla mal-għadd totali ta’ applikazzjonijiet ippreżentati 

minn kull Stat Membru jew minn kull grupp ta’ benefiċjarji. Ir-rata ta’ parteċipazzjoni tkejjel 

il-finanzjament li kull Stat Membru jew kull grupp ta’ benefiċjarji jirċievu. L-eċċellenza hija l-

prinċipju l-aktar importanti f’Orizzont 2020 u tfisser li jintgħażlu biss l-aqwa proġetti abbażi 

ta’ sejħiet kompetittivi għal proposti. 

Diskrepanzi ġeografiċi 

32. Fir-rigward tar-rata ta’ applikazzjoni, id-data pprovduta mill-Kummissjoni turi li matul l-

ewwel tliet snin tal-programm (2014-2016) l-Istati Membri tal-EU-15, bl-eċċezzjoni tal-

Lussemburgu, kellhom għadd akbar ta’ applikazzjonijiet għal finanzjament taħt Orizzont 2020 

                                                      

58 Ir-Rapport Annwali 2016 tal-QEA, il-paragrafu 5.5. 
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mill-Istati Membri tal-EU-1359. Madankollu, jekk l-għadd ta’ applikazzjonijiet jitqabbel mal-

għadd ta’ persunal fil-qasam tar-riċerka fi Stat Membru partikolari, jiġi osservat li għal xi Stati 

Membri tal-EU-13, ir-rata ta’ applikazzjoni kienet ogħla minn dik għall-Istati Membri tal-EU-

1560.  

33. Fir-rigward tar-rata ta’ suċċess, id-data pprovduta mill-Kummissjoni turi li, għal 

applikazzjonijiet għal finanzjament taħt Orizzont 2020, din ir-rata tvarja minn 9 % għal 18 %, 

skont l-Istat Membru61. Mill-15-il Stat Membru tal-UE-15, 10 kellhom l-ogħla rati ta’ suċċess 

għal applikazzjonijiet, ogħla mill-medja ta’ 14,8 %, matul l-ewwel tliet snin ta’ Orizzont 2020. 

Kif jidher fit-Tabella 4, għalkemm fil-programmi qafas reċenti kien hemm tnaqqis fir-rati 

medji ta’ suċċess għal kull Stat Membru, għad hemm differenza fir-rati ta’ suċċess bejn l-

Istati Membri tal-EU-15 u dawk tal-EU-13. 

Tabella 4 – Ir-rati ta’ suċċess(a) tal-Istati Membri tal-EU-13 huma aktar baxxi minn dawk tal-

Istati Membri tal-EU-1562 

 Grupp ta’ pajjiżi 

 EU-15 EU-13 

FP6 25 % 20 % 

FP7 22 % 18 % 

Orizzont 2020 15 % 11,9 % 
(a)Meta mqabbel mal-għadd ta’ applikazzjonijiet. 

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni li ġiet aġġornata fi Frar 2018. 

                                                      

59 Il-Kummissjoni Ewropea. Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 - 2016 (Orizzont 2020 għaddej fl-aqwa tiegħu – Tliet snin wara l-implimentazzjoni – Fatti u 
ċifri ewlenin 2014 - 2016), p. 12. 

60 Idem, p. 13. 

61 Idem, p. 20. 

62 EU-13 tirreferi għal pajjiżi li ngħaqdu mal-UE mill-2004, inklużi l-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-
Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, ir-Rumanija, is-
Slovakkja u s-Slovenja. EU-15 tirreferi għall-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, 
il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, il-Portugall, Spanja, l-
Iżvezja u r-Renju Unit. 
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34. Ir-rata ta’ parteċipazzjoni hija r-riżultat tar-rata ta’ applikazzjoni u r-rata ta’ suċċess. Id-

data pprovduta mill-Kummissjoni turi li l-Istati Membri tal-EU-15 irċevew madwar 87,8 % tal-

finanzjament totali minn Orizzont 2020 matul l-ewwel tliet snin tal-programm (2014-2016), 

bil-Lussemburgu u l-Portugall jirċievu l-inqas (jiġifieri 0,3 % u 1,6 %, rispettivament), meta 

mqabbel mal-Istati Membri tal-EU-13 li b’kollox irċevew madwar 4,9 %63. Is-sehem ta' 

finanzjament li jifdal ingħata lil pajjiżi li mhumiex parti mill-EU-2864. Madankollu, jekk l-għadd 

ta’ finanzjament jitqabbel mal-għadd ta’ persunal fil-qasam tar-riċerka fi Stat Membru 

partikolari, jirriżulta li għal xi Stati Membri tal-EU-13, ir-rata ta’ parteċipazzjoni hija ogħla 

minn dik għall-Istati Membri tal-EU-1565. L-evalwazzjoni interim tal-FP766 turi li l-livell ta’ 

finanzjament għal kull Stat Membru mhuwiex proporzjonali għall-popolazzjoni jew għall-

PDG. 

Diskrepanzi fost il-gruppi ta’ benefiċjarji 

35. Għal gruppi ta’ benefiċjarji, il-korpi pubbliċi jirrappreżentaw madwar 60 % tal-għadd 

totali ta’ applikazzjonijiet taħt Orizzont 2020, filwaqt li n-negozji ppreżentaw madwar 36 % 

tal-applikazzjonijiet totali taħt Orizzont 202067. Fir-rigward tar-rata ta’ suċċess, f’Orizzont 

2020, in-negozji għandhom rata ta’ suċċess li hija simili għal dik tal-istabbilimenti edukattivi 

(13,5 %), u hija aktar baxxa mir-rata ta’ suċċess medja tal-gruppi kollha ta’ benefiċjarji 

(14,8 %)68. B’mod ġenerali, in-negozji rċevew 27 % tal-finanzjament taħt Orizzont 2020 matul 

                                                      

63 Il-Kummissjoni Ewropea. Orizzont 2020 għaddej fl-aqwa tiegħu – Tliet snin wara l-
implimentazzjoni – Fatti u ċifri ewlenin 2014 - 2016, p. 28. 

64 Idem, p. 26.  

65 Idem, p. 29. 

66 Evalwazzjoni Interim tas-Seba’ Programm Kwadru, rapport tal-Grupp ta’ Esperti, ir-rapport finali 
tat-12 ta’ Novembru 2010, it-Taqsima 5.3. 

67 Il-Kummissjoni Ewropea. Orizzont 2020 għaddej fl-aqwa tiegħu – Tliet snin wara l-
implimentazzjoni – Fatti u ċifri ewlenin 2014 - 2016, p. 11. 

68 Idem, p. 19. 
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l-ewwel tliet snin tal-programm, filwaqt li l-korpi pubbliċi rċevew madwar 69 %69. Is-sehem 

ta’ finanzjament li jifdal irċevewh entitajiet oħra (li mhumiex korpi pubbliċi jew negozji)70. 

Azzjonijiet immirati għat-twessigħ tal-parteċipazzjoni u siġill ta’ eċċellenza 

36. Grupp magħżul ta’ Stati Membri (jiġifieri l-Istati Membri tal-EU-13, il-Lussemburgu u l-

Portugall) u pajjiżi ġirien assoċjati huma eliġibbli għall-azzjonijiet tal-Kummissjoni mmirati 

għat-twessigħ tal-parteċipazzjoni. Dawn l-azzjonijiet għandhom l-għan li jindirizzaw il-kawżi 

tal-livell baxx ta’ parteċipazzjoni ta’ dawn l-Istati Membri fil-programm Orizzont 2020 billi 

jipprovdu appoġġ addizzjonali għat-tfassil ta’ politiki, it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet u tal-

kapaċitajiet, it-titjib tal-komunikazzjoni u tan-netwerking u l-faċilitazzjoni tar-riformi 

strutturali meħtieġa. Sa issa, l-azzjonijiet ta’ twessigħ ġew imfassla biex ikopru prinċipalment 

il-korpi pubbliċi fil-qasam tar-riċerka u l-edukazzjoni fil-pajjiżi magħżula, filwaqt li d-ditti 

privati, inklużi l-SMEs u dawk li jipparteċipaw għall-ewwel darba mhumiex inklużi 

direttament fl-ambitu ta’ dawn l-azzjonijiet. 

37. Is-siġill ta’ eċċellenza huwa tikketta ta’ kwalità għolja li tingħata lil dawk il-proposti għall-

proġetti li jkunu jissodisfaw il-kriterji tal-għażla iżda li ma jkunux ingħataw finanzjament 

minħabba restrizzjonijiet baġitarji. Biex jiġu ffinanzjati l-proposti kollha li tqiesu li huma 

“eċċellenti” sa issa, huwa stmat li kien ikun meħtieġ finanzjament addizzjonali ta’ 

EUR 66,3 biljun71. L-Istrument għall-SMEs taħt Orizzont 2020 ġie magħżul bħala l-ewwel 

kandidat biex jimplimenta l-inizjattiva tas-siġill ta’ eċċellenza, li għandha l-għan li tiffaċilita l-

aċċess ta’ proposti tajbin li jkun saru mill-SMEs li ma jkunux ġew iffinanzjati, għal 

finanzjament minn sorsi alternattivi, bħall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE), 

li jkunu mmaniġġjati mill-awtoritajiet nazzjonali. Skont iċ-ċifri pprovduti mill-Kummissjoni, 

ingħataw 8 781 ċertifikat ta’ siġill ta’ eċċellenza lil dawk il-proposti għall-proġetti relatati mal-

Istrument għall-SMEs li ma setgħux jiġu ffinanzjati taħt Orizzont 2020. 

                                                      

69 Idem, p. 24.  

70 Idem, p. 24.  

71 Is-sit web tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Monitoraġġ ta’ Programmi Qafas 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring.  

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring
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KONTRIBUT GĦAS-SIMPLIFIKAZZJONI FIL-QASAM TAR-RIĊERKA WARA ORIZZONT 2020 

F’liema oqsma nistgħu nidentifikaw is-simplifikazzjoni? 

38. Meta mqabbel ma’ programmi ta’ riċerka preċedenti, il-professjonisti jqisu li 

Orizzont 2020 huwa l-aħjar programm tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni li qatt kien hemm 

sa issa72. Diversi atturi jirrikonoxxu l-isforzi konsiderevoli li l-Kummissjoni għamlet biex tikseb 

is-simplifikazzjoni u jħeġġuha biex tkompli f’din it-triq73 74 75 76 77. 

39. L-analiżi tagħna identifikat sforzi evidenti ta’ simplifikazzjoni f’dawn l-oqsma li ġejjin: 

- it-titjib fl-aċċessibbiltà tar-regolamenti legali bażiċi bis-saħħa tal-ħolqien ta’ interfaċċi 

bħall-Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja (MGA), il-programm ta’ ħidma u l-portal tal-

parteċipanti (il-paragrafi 12 sa 16); 

                                                      

72 It-tieni konferenza dwar “Horizon 2020: performance and further simplification” (Orizzont 2020: 
prestazzjoni u simplifikazzjoni ulterjuri), it-28 ta’ Frar 2017 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-
EA2990E929F25BAC. 

73 Il-Kummissjoni Ewropea, Dokument ta' riflessjoni dwar il-futur tal-finanzi tal-UE, COM(2017) 
358, it-28 Ġunju 2017, il-paragrafu 4.2.3. 

74 Pereżempju: EUA, From Vision to Action: What EUA proposes for the Next Framework 
Programme for Research and Innovation (FP9) (EUA, Minn Viżjoni għal Azzjoni: X’tipproponi l-
EUA għall-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni li jmiss (FP9)). Kif ukoll ir-rapport tal-
Kummissjoni Ewropea dwar l-istħarriġ relatat mas-simplifikazzjoni ta’ Orizzont 2020, p.28. 

75 Il-Parlament Ewropew, ir-Riżoluzzjoni ta’ Kwittanza 2015 (43). P8_TA(2017/0143), is-
27 ta’ April 2017, p. 23, 24, 41 u 50, il-paragrafi 34, 43, 161 u 214. Il-Parlament Ewropew, il-
Kumitat dwar l-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, rapport dwar il-valutazzjoni tal-
implimentazzjoni ta’ Orizzont 2020 bil-ħsieb tal-evalwazzjoni interim tiegħu u tal-proposta għad-
Disa’ Programm Qafas (2016/2147(INI)), p. 7, 19 u 30, il-paragrafu 49 u s-suġġeriment D1. Kif 
ukoll id-dokument tal-PE: EPRS Horizon 2020 EU framework programme for research and 
innovation, European Implementation Assessment (Orizzont 2020, il-programm qafas tal-UE 
għar-riċerka u l-innovazzjoni, Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea tas-Servizz ta' Riċerka 
tal-Parlament Ewropew), Frar 2017 (PE 598.599). 

76 L-Abbozz ta' Konklużjonijiet tal-Kunsill 5940/18 ADD1 (p. 12) dwar il-Proċedura ta’ kwittanza 
għall-2016, il-Kapitolu 5 “Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi”, p. 12. 

77 L-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) dwar evalwazzjoni ta’ nofs it-term 
ta’ Orizzont 2020, it-Taqsimiet 5.1 u 5.4 (INT/792), il-paragrafi 5.1 u 5.4. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
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- il-ħolqien ta’ Ċentru ta’ Appoġġ Komuni (CSC) u r-rwol tiegħu fis-simplifikazzjoni li 

wassal biex il-Kummissjoni tagħti lis-CSC rwol ta’ tmexxija fl-introduzzjoni ta’ sistema 

elettronika unika ta’ ġestjoni tal-għotjiet fil-Kummissjoni kollha78 (il-

paragrafi 18 sa 19); 

- l-użu ta’ opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati bħall-finanzjament ta’ proġetti permezz ta' 

somom f'daqqa (il-paragrafi 24 sa 26); 

- il-flessibbiltà akbar fir-rappurtar tal-ispejjeż, bħall-aċċettazzjoni parzjali tal-prattiki 

kontabilistiċi tas-soltu għall-ispejjeż tal-benefiċjarji (il-paragrafi 27 sa 28). 

40. Madankollu, fil-kuntest tad-dilemmi inerenti deskritti f’dan id-dokument informattiv u 

analitiku, il-kisba tas-simplifikazzjoni tibqa’ diffiċli f’dawn l-oqsma li ġejjin: 

- għadu diffiċli għall-parteċipanti biex jifhmu r-regolamenti bażiċi, speċjalment għal 

dawk li huma inqas familjari mar-regoli, bħall-SMEs (il-paragrafi 11 sa 16 u 30); 

- għadu diffiċli għall-benefiċjarji biex jimplimentaw opzjonijiet ta’ finanzjament aktar 

sempliċi (eż. il-ħtieġa li jadattaw il-prattiki kontabilistiċi tagħhom tal-ispejjeż), kif ukoll 

għall-awdituri biex jikkontrollawhom (eż. minħabba n-nuqqas ta’ evidenza għall-

awditjar); barra minn hekk, għad ma hemmx evidenza robusta li turi biċ-ċar ir-rabta 

bejn l-isforzi ta’ simplifikazzjoni u r-rata ta' żball kwantifikabbli (il-paragrafi 27 sa 30 u 

l-Kaxxi 3 u 4); 

- ir-rata ta’ suċċess għall-applikazzjonijiet naqset fi programmi ta’ riċerka suċċessivi; u l-

Istati Membri tal-EU-13 għadhom lura meta mqabbla mal-Istati Membri tal-EU-15 (il-

paragrafu 33 u t-Tabella 4). 

                                                      

78 Il-Konklużjonijiet operazzjonali tal-laqgħa tas-26 ta’ Ottubru 2016, tal-Bord ta' Ġestjoni 
Korporattiva (CMB) tal-Kummissjoni. 
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41. Skont il-Grupp ta’ Livell Għoli dwar il-programmi ta’ riċerka79, Orizzont 2020 kiseb 

simplifikazzjoni notevoli u l-grupp jagħti l-parir li ssir simplifikazzjoni ulterjuri80. L-esperjenza 

tagħna tal-awditjar f’dak li jirrigwarda s-simplifikazzjoni turi l-ħtieġa li tiġi segwita l-linja tat-

tnaqqis tal-piż għall-benefiċjarji, l-allinjament tar-regoli mal-prattiki tas-soltu tagħhom 

rikonoxxuti mill-finanzjaturi nazzjonali, l-ottimizzazzjoni tal-proċessi ta’ ġestjoni tal-

Kummissjoni u, fejn ikun iġġustifikat, l-adozzjoni ta’ approċċ aktar immexxi mir-riskju għall-

attivitajiet ta’ kontroll81. Barra minn hekk, aħna nirrakkomandaw li jittieħdu aktar 

inkunsiderazzjoni l-opzjonijiet ta' spejjeż simplifikati bħal spejjeż unitarji, somom f'daqqa, 

finanzjament b'rata fissa u premjijiet sabiex titnaqqas l-inċertezza legali. 82 

Proposti għal simplifikazzjoni wara Orizzont 2020 

42. L-analiżi tagħna turi li hemm il-ħtieġa li tingħata attenzjoni lil dawn l-oqsma li ġejjin, 

filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni r-rapporti speċjali u l-opinjonijiet preċedenti tagħna: 

Proposta Nru 1 (stabbiltà u bidla) – il-ħtieġa li jkun hemm perjodu ta’ żmien raġonevoli 

bejn l-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-atti legali83 84 

• jenħtieġ li l-atturi rilevanti bħall-Kummissjoni u l-benefiċjarji jingħataw biżżejjed żmien 

biex jaġġustaw għall-qafas legali l-ġdid, ibbażat fuq il-prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba 

(il-paragrafi 4, 11 u 20 sa 22). 

                                                      

79 Il-Grupp ta' Livell Għoli indipendenti dwar il-massimizzazzjoni tal-impatt tal-programmi tal-UE 
għar-riċerka u l-innovazzjoni ppubblika r-rapport tiegħu LAP-FAB-APP (Lulju 2017). 

80 LAB – FAB – APP – Investing in the European future we want (Ninvestu fil-futur Ewropew li 
rridu), il-Kummissjoni Ewropea, id-DĠ RTD, Lulju 2017, p. 18 u p. 6 (ir-Rakkomandazzjoni Nru 7). 

81 Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2013 tal-QEA. 

82 Ir-Rapport Annwali 2016 tal-QEA, il-paragrafu 5.31. 

83 Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2017: In-negozjar, li sar mill-Kummissjoni, tal-Ftehimiet ta’ 
Sħubija 2014-2020 u l-programmi fil-qasam tal-Koeżjoni, il-paragrafu X tas-Sommarju Eżekuttiv, 
il-Figura 3, il-paragrafi 36 sa 37, il-paragrafi 138 sa 139, ir-Rakkomandazzjoni Nru 1. 

84 Ir-Rapport Speċjali Nru 1/2004 dwar il-ġestjoni ta’ azzjonijiet tal-RTD indiretti taħt il-ħames 
programm qafas (FP5) għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (1998 sa 2002), flimkien mar-risposti 
tal-Kummissjoni (2004/C 99/01), is-Sommarju VI. 
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Proposta Nru 2 (obbligu ta’ rendikont u sjieda) – il-ħtieġa li jiġi vvalutat l-użu ulterjuri ta’ 

opzjonijiet ta’ spejjeż simplifikati bħall-finanzjament ta’ proġetti permezz ta’ somom 

f’daqqa u premjijiet85 86 87 

• jenħtieġ li l-użu ulterjuri ta’ opzjonijiet ta’ spejjeż simplifikati jiġi vvalutat sabiex il-gruppi 

kollha ta’ benefiċjarji (bħal SMEs u parteċipanti ġodda) jiġu mħeġġa jipparteċipaw b’mod 

usa’, abbażi ta’ kriterji tal-prestazzjoni aktar xierqa (il-paragrafi 5 u 24 sa 26).  

Proposta Nru 3 (ċertezza legali u diskrezzjoni) – il-ħtieġa li jiġi spjegat li l-linji gwida 

jintużaw bħala regoli mhux vinkolanti88 

• jenħtieġ li l-applikazzjoni ta’ interfaċċi, bħal linji gwida, li jkunu supplimentari għar-

regolamenti legali jeħtieġ li ma xxekkilx id-diskrezzjoni fir-rigward tal-prattiki individwali 

(il-paragrafi 6 sa 7 u 11 sa 16). 

Proposta Nru 4 (interess tal-benefiċjarji u interess tal-UE) – il-ħtieġa li jkun hemm aktar 

allinjament bejn id-dispożizzjonijiet tal-programmi u l-prattiki kontabilistiċi tal-benfiċjarji89 

• jenħtieġ li l-aċċettazzjoni tal-prattiki kontabilistiċi tal-benefiċjarji tissaħħaħ aktar 

f’konformità mar-Regolament Finanzjarju l-ġdid, u fejn ikun iġġustifikat, jenħtieġ li tkun 

ibbażata fuq ix-xogħol ta' oħrajn, bħaċ-ċertifikazzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali 

kompetenti. (il-paragrafi 8 u 27 sa 28). 

                                                      

85 Ir-Rapport Annwali 2016, il-paragrafu 5.31, ir-Rakkomandazzjoni Nru 1. 

86 Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2013 “Il-Kummissjoni żgurat l-implimentazzjoni effiċjenti tas-Seba’ 
Programm Kwadru għar-Riċerka?”, ir-Rakkomandazzjoni Nru 5. 

87 L-Opinjoni Nru 6/2012 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f’"Il-Programm Qafas għar-Riċerka 
u l-Innovazzjoni – Orizzont 2020 (2014-2020)", is-Sommarju XI premjijiet, il-paragrafu 36. 

88 Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2013 tal-QEA “Il-Kummissjoni żgurat l-implimentazzjoni effiċjenti tas-
Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka?” is-Sommarju III, il-paragrafi 26, 31 u 34. 

89 Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2013 tal-QEA “Il-Kummissjoni żgurat l-implimentazzjoni effiċjenti tas-
Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka?” is-Sommarju VI (a), il-paragrafi 21 sa 22, ir-
Rakkomandazzjoni Nru 1. 
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Proposta Nru 5 (firxa reġjonali u eċċellenza) – il-ħtieġa li l-proposti ta’ riċerka ppreżentati 

taħt Orizzont 2020 li jkunu tajbin u vvalidati jiġu rikonoxxuti fi programmi Ewropej u 

nazzjonali oħra permezz ta’ mekkaniżmu xieraq ta’ koordinazzjoni90 91 92 

• jenħtieġ li l-evalwazzjoni u l-għażla ta’ proposti ta’ riċerka tajbin għal Orizzont 2020 jiġu 

rikonoxxuti fi ħdan politiki oħra tal-UE, bħall-politika ta' koeżjoni, sabiex tiġi evitata d-

duplikazzjoni bla bżonn ta’ xogħol fost is-servizzi tal-Kummissjoni f’konformità mal-

approċċ ta’ punt ta’ waqfa waħda, u biex tiġi żgurata l-effiċjenza kumplessiva tal-proċess 

fl-allokazzjoni tal-fondi tal-UE (il-paragrafi 9, 33, 35 u 37). 

                                                      

90 Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2013 “Il-Kummissjoni żgurat l-implimentazzjoni effiċjenti tas-Seba’ 
Programm Kwadru għar-Riċerka?” is-Sommarju VI (b) u (c), il-Figura 5, il-paragrafi 31 sa 34, ir-
Rakkomandazzjonijiet Nru 2, 3 u 4. 

91 Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2010 "L-effettività tal-iskemi ta’ sostenn għall-Istudji fid-Disinn u l-
Kostruzzjoni ta’ Infrastrutturi Ġodda taħt is-Sitt Programm ta’ Qafas għar-Riċerka”, ir-
Rakkomandazzjoni Nru 2. 

92 L-Opinjoni Nru 6/2012 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f’"Il-Programm Qafas għar-Riċerka 
u l-Innovazzjoni – Orizzont 2020 (2014-2020)", il-paragrafu 2 tal-Introduzzjoni, is-Sommarju II u 
l-paragrafu 9. 
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ANNESS I  

Xogħol tal-QEA relatat mal-Programmi Qafas tal-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni  

- Rapporti annwali u rapporti annwali speċifiċi tal-QEA għas-snin finanzjarji 2015 u 

20161. 

- Rapporti Speċjali tal-QEA: 

• Ir-Rapport Speċjali Nru 4/2016: Jeħtieġ li l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-

Teknoloġija jimmodifika l-mekkaniżmi operazzjonali tiegħu u l-elementi tat-

tfassil tiegħu biex jikseb l-impatt mistenni.  

• Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2013: Il-Kummissjoni żgurat l-implimentazzjoni 

effiċjenti tas-Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka? 

• Ir-Rapport Speċjali Nru 2/2010: L-effettività tal-iskemi ta’ sostenn għall-Istudji 

fid-Disinn u l-Kostruzzjoni ta’ Infrastrutturi Ġodda taħt is-Sitt Programm ta’ 

Qafas għar-Riċerka. 

• Ir-Rapport Speċjali Nru 8/2009: Netwerks ta' eċċellenza u Proġetti integrati fil-

Politika tar-Riċerka tal-Komunità: dawn laħqu l-objettivi tagħhom? 

• Ir-Rapport Speċjali Nru 1/2004: il-ġestjoni ta’ azzjonijiet tal-RTD indiretti taħt il-

ħames programm qafas (FP5) għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (1998 sa 

2002) 

- Opinjonijiet tal-QEA: 

• L-Opinjoni Nru 6/2012 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-

disseminazzjoni f’“Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni – Orizzont 

2020 (2014-2020)”.  

• L-Opinjoni Nru 1/2006 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni ta' impriżi, 

                                                      

1 https://www.eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/
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ċentri tar-riċerka u universitajiet f'azzjonijiet taħt is-Seba' Programm Kwadru u 

għad-disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka (2007-2013). 
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ANNESS II 

Lista ta’ sessjonijiet ta’ ħidma u konferenzi li l-membri tal-persunal tal-QEA attendew 

1. Sessjoni ta’ ħidma dwar l-esperjenzi li nkisbu mill-prattika mal-benefiċjarji finali tal-
Programmi Qafas Ewropej għar-riċerka u l-innovazzjoni FP7/Orizzont 2020, id-9 ta’ Frar 2015, 
Brussell. 

2. Simpożju “Auditing is listening” (L-awditjar ifisser li tisma’) Prinċipji u standards tal-
awditjar: l-oriġini, il-konnessjonijiet u l-konsegwenzi tagħhom, it-2 ta’ Lulju 2015, il-QEA, il-
Lussemburgu. 

3. Kwittanza mogħtija lil Carlos Moedas - il-Kummissarju responsabbli għar-Riċerka, ix-Xjenza u 
l-Innovazzjoni, fil-preżenza tas-Sur Brenninkmeijer, ir-Rapport Annwali 2014, it-3 ta’ Diċembru 2015, 
Brussell. 

4. Sessjoni ta’ ħidma tal-QEA, Qafas teoretiku dwar l-Inċertezza Legali għall-Benefiċjarji finali ta’ 
sussidji mill-UE, il-11 ta’ Marzu 2016, Brussell. 

5. Preżentazzjoni tar-Rapport Speċjali tal-QEA dwar l-EIT, il-21 ta’ April 2016, il-PE, Brussell. 

6. ITRE - Skambju ta’ opinjonijiet dwar ir-Rapport Annwali 2015 tal-QEA, l-
10 ta’ Novembru 2016, Brussell. 

7. Grupp ta’ Ħidma dwar Orizzont 2020 ta’ ITRE: "Simplification and Accounting system: flat 
rate vs. full costs / cooperation with the European Court of Auditors” (Sistema ta’ Simplifikazzjoni u 
Kontabbiltà: rati fissi vs spejjeż sħaħ / kooperazzjoni mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri), it-
8 ta’ Diċembru 2016, Brussell. 

8. Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT) tal-PE, Skambju ta’ opinjonijiet ma’ Carlos Moedas, 
il-Kummissarju responsabbli għar-Riċerka, ix-Xjenza u l-Innovazzjoni, fil-preżenza ta’ Alex 
Brenninkmeijer, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għal dan il-qasam, b’segwitu 
għar-Rapport Annwali 2015, l-24 ta’ Jannar 2017, Brussell. 

9. Djalogu informali bejn IDEA-league, il-Kummissjoni Ewropea u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri, 
it-28 ta’ Marzu 2017, Brussell. 

10. Diskussjoni ma’ IGLO dwar il-finanzjament għar-riċerka u r-Rapport Annwali 2016 tal-QEA, is-
7 ta’ Ġunju 2017, Brussell. 

11. Seduta ta’ smigħ taI-CONT tal-PE dwar il-bidla mis-Seba’ Programm Kwadru għal Orizzont 
2020), il-21 ta’ Ġunju 2017, Brussell. 

12. Laqgħa informali tal-partijiet ikkonċernati dwar is-simplifikazzjoni tal-Programm Qafas futur 
(l-FP9), l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Universitajiet (EUA), il-11 ta’ Ottubru 2017, Brussell. 

13. Avveniment Politiku ta’ EARTO, “Towards FP9: Maximising R&I Impact to Ensure Europe's 
Position as Global Player” (Lejn l-FP9: Massimizzazzjoni tal-Impatt tar-Riċerka u l-Iżvilupp biex tkun 
żgurata l-Pożizzjoni tal-Ewropa bħala Attur Globali), il-11 ta’ Ottubru 2017, Brussell. 

14. Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT) tal-PE, Skambju ta’ opinjonijiet ma’ Carlos Moedas, 
il-Kummissarju responsabbli għar-Riċerka, ix-Xjenza u l-Innovazzjoni, fil-preżenza ta’ Alex 
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Brenninkmeijer, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għal dan il-qasam, b’segwitu 
għar-Rapport Annwali 2016, id-19 ta’ Ottubru 2017, Brussell. 

15. Sessjoni ta’ ħidma tal-partijiet ikkonċernati dwar is-simplifikazzjoni ulterjuri tal-
implimentazzjoni tal-Programmi Qafas għar-riċerka u l-Iżvilupp, l-20 ta’ Ottubru 2017, Brussell. 

16. Żjara tad-direttur taċ-Ċentru ta’ Appoġġ Komuni (id-DĠ RTD) fil-QEA, il-
15 ta’ Novembru 2017, il-Lussemburgu.
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ANNESS III 

 
Ħarsa ġenerali lejn is-simplifikazzjonijiet sinifikanti li ġew introdotti mill-FP5 ’l hawn1 

FP5-FP6 

‒ Introduzzjoni tas-Servizz Elettroniku għall-Preżentazzjoni ta’ Proposti (EPSS) online 
għall-preżentazzjoni ta’ proposti u l-iżvilupp ta’ għodod elettroniċi 

‒ Introduzzjoni ta’ ċertifikati tal-awditjar 

‒ Introduzzjoni tar-responsabbiltà finanzjarja kollettiva tas-sħab tal-proġetti 

‒ Adozzjoni ta’ Pjan ta’ Azzjoni dwar ir-Razzjonalizzazzjoni u l-Aċċelerazzjoni li l-
azzjonijiet prinċipali tiegħu kienu: it-tnaqqis tal-perjodu ta’ żmien għall-iffirmar ta’ 
kuntratti, kjarifika tar-regoli, informazzjoni aħjar u titjib fil-ġestjoni interna. 

FP6-FP7 

‒ Kjarifka tal-qafas legali bl-adozzjoni ta’ ftehim ta' għotja ġenerali minflok kuntratt 
ġenerali 

‒ Tnaqqis tal-piż ta' rappurtar permezz taż-żieda fid-durata standard tal-perjodi ta’ 
rappurtar tal-proġetti (18-il xahar minflok 12) 

‒ Estensjoni tal-preżentazzjoni f’żewġ stadji tal-proposti għal proġetti 

Mudell ta’ finanzjament 

‒ Tneħħija tal-mudell ta’ “spejjeż addizzjonali” (li ma kienx jippermetti li l-universitajiet 
jiddikjaraw l-ispejjeż għall-persunal fil-każ ta’ aġenti permanenti)  

‒ Adozzjoni ta’ “metodu simplifikat” għall-kalkolu tal-ispejjeż indiretti għall-benefiċjarji 
li ma għandhomx sistema kontabilistika analitika sħiħa  

‒ Somom f’daqqa għall-Pajjiżi Sħab ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (ICPC) 

Awditi u Kontrolli 

‒ Introduzzjoni ta’ ċertifkazzjoni ex ante dwar il-metodoloġija tal-ikkostjar għall-ispejjeż 
medji għall-persunal (CoMAv) 

                                                      

1 Il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni (Frar 2018). 
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‒ Titjib fis-sistema ta’ ċertifikati tal-awditjar (proċeduri li ntlaħaq qbil dwarhom għall-
awdituri responsabbli għaċ-ċertifikazzjoni u l-introduzzjoni taċ-“Ċertifikat dwar ir-
Rapporti Finanzjarji” (CFS)) 

‒ Tnaqqis sostanzjali fl-għadd ta’ CFS permezz tal-introduzzjoni tar-rekwiżit ta’ soll 
minimu (EUR 375 000) għal CFS 

‒ Adozzjoni ta’ linji gwida għall-kontroll tal-vijabbiltà finanzjarja tal-applikanti – miżura li 
tipprevedi t-trattament indaqs u żżid iċ-ċertezza legali. Ħolqien ta’ URF (faċilità ta’ 
reġistrazzjoni unika) biex il-parteċipanti jkunu jistgħu jippreżentaw l-informazzjoni 
bażika tagħhom kemm dik legali, dik amministrattiva kif ukoll dik finanzjarja darba biss. 
Dan il-kompitu ġie delegat lill-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka 

‒ Ħolqien tal-Fond ta’ Garanzija, li ppermetta r-riforma tas-sistema ta’ kontrolli ex ante u 
t-tneħħija tal-garanziji finanzjarji tal-banek 

‒ Adozzjoni ta’ tliet miżuri għas-simplifikazzjoni tal-ġestjoni tal-għotjiet tar-riċerka taħt l-
FP7 tal-UE (spejjeż medji għall-persunal, rati fissi għall-proprjetarji ta’ SMEs, ħolqien ta’ 
Kumitat tal-Approvazzjoni tar-Riċerka) (id-dokument C(2011) 174 final tal-
24 ta’ Jannar 2011 ippubblikat fuq il-portal tal-parteċipanti) 

‒ Simplifikazzjoni tal-proċess ta’ rkupru, kjarifika tal-eliġibbiltà tat-taxxi u tal-imposti 
marbuta mar-rimunerazzjoni (id-dokument C(1720) tat-12 ta’ Diċembru 2009 
ppubblikat fuq il-portal tal-parteċipanti) 

‒ Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-użu ta’ rati fissi biex jiġu koperti l-ispejjeż tas-
sussistenza mġarrba mill-benefiċjarji matul vjaġġi li jitwettqu fil-qafas ta’ għotjiet għal 
azzjonijiet indiretti, konklużi taħt is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
(2007 - 2013) u s-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(Euratom) (2007 - 2011) 

FP7-Orizzont 2020 

Mudell ta’ finanzjament 

‒ Mudell ta’ finanzjament radikalment simplifikat: 
o Rata ta’ finanzjament unika għal kull proġett, li tissostitwixxi l-matriċi kumplessa 

tar-rati ta’ finanzjament determinati skont il-kategoriji ta’ organizzazzjoni u t-tip 
ta’ attività taħt l-FP7 

‒ Rata fissa unika (25 %) li tkopri l-ispejjeż indiretti u tissostitwixxi l-erba’ opzjonijiet 
għall-ispejjeż indiretti taħt l-FP7 
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Awditi u Kontrolli 

‒ Tnaqqis fl-għadd ta’ kontrolli ex ante tal-kapaċità finanzjarja: il-koordinaturi privati biss 
jiġu ċċekkjati (l-ebda wieħed mis-sħab l-oħra, li għalihom ir-riskji huma koperti mill-
fond ta’ garanzija) 

‒ Aktar tnaqqis sinifikanti fl-għadd ta’ CFS (fit-tmiem tal-proġett jiġi ppreżentat ċertifikat 
wieħed biss għal kull benefiċjarju u għal kull proġett, u fil-każ biss li l-kontribuzzjoni, 
ibbażata fuq spejjeż reali u spejjeż unitarji kkalkolati f’konformità mal-prattiki 
kontabilistiċi tas-soltu għall-kalkolu tal-ispejjeż tal-benefiċjarju, tkun ta’ mill-inqas 
EUR 325 000). 

‒ Tneħħija tal-obbligu li l-persunal li jaħdem fuq il-proġett fuq bażi full time jirreġistra l-
ħinijiet tax-xogħol, u reġistrazzjoni simplifikata tal-ħinijiet għall-persunal li jaħdem fuq 
il-proġett fuq bażi part time 

‒ Stabbiliment ta’ servizz ċentrali tal-awditjar tal-UE inkarigat mill-awditjar tal-infiq fuq 
ir-riċerka u l-innovazzjoni bi strateġija tal-awditjar unika għall-korpi kollha ta’ 
implimentazzjoni; tnaqqis tal-perjodu tat-twettiq ta’ awditu minn ħames snin għal 
sentejn wara l-għeluq ta’ proġett 

Drittijiet ta' proprjetà intellettwali (IPRs) 

‒ Trasferiment aktar faċli tal-IPR li jinvolvi inqas interventi mill-Kummissjoni (Regoli għall-
parteċipazzjoni f’Orizzont 2020, l-Artikolu 44) 

Komunikazzjoni / IT 

‒ Portal tal-parteċipanti: gateway unika għall-iskambji kollha bejn il-benefiċjarji u l-korpi 
ta’ implimentazzjoni li jimmaniġġjaw għotjiet taħt Orizzont 2020 u għall-esperti 

‒ Ġestjoni elettronika: ġestjoni kompletament mingħajr karti għal għotjiet u kuntratti tal-
esperti; ħżin u arkivjar awtomatiċi u mingħajr karti ta’ dokumenti 

Żmien li jittieħed sa ma tingħata l-għotja (8 Xhur) 

‒ Approċċ li ma jinvolvix negozjar  
‒ Aċċelerazzjoni tal-proċessi amministrattivi 
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ANNESS IV 

Leġiżlazzjoni bażika u linji gwida għall-Programmi Qafas 

Tip ta’ dokument  
(numru, paġni) 

Perjodu ta’ programmazzjoni 

2002 – 2006 2007 – 2013 2014 - 2020 

Bażi legali 

- Regolament(i) 
- Regoli għall-

Parteċipazzjoni 
- Programmi Speċifiċi 

 

(1513/2002/KE,33) 

(2321/2002,12) 

3 Programmi Speċifiċi (total: 
73 paġna) 

2002/834/KE 

2002/835/KE 

2002/836/KE 

 

(1982/2006/KE,41) 

(1906/2006,18) 

4 Programmi Speċifiċi (total: 
284 paġna) 

2006/971/KE 

2006/972/KE 

2006/973/KE 

2006/974/KE  

 

(1291/2013,70) 

(1290/2013,23) 

Programm Speċifiku wieħed 
(2013/743/UE, 77 paġna) 

Dokumenti legali għall-
implimentazzjoni 

- Programmi ta’ ħidma 
- Mudell(i) tal-Ftehim(iet) ta’ 

Għotja(1) 

 

 

(18-il dokument, 994 paġna) 

 

 

(7 dokumenti, 9048 paġna) 

(21 dokument, 1554 paġna) 

 

 

(3 dokumenti, 5487 paġna) 

(26 dokument, 2897 paġna) 

Dokumenti ta’ gwida 

Dwar il-Ftehimiet ta’ Għotja(2) 

 

   

 

(29 dokument, 800 paġna) 

 

(Dokument wieħed, 
750 paġna) 

Oħrajn  
Inizjattivi taħt l-Artikolu 185: 

- EDCTP 
- Eurostars 
- EMRP (2009)/EMPIR 

(2014) 
- AAL 
- BONUS 
- PRIMA 

Impriżi konġunti: 
‒ BBI JU 
‒ IMI2 
‒ CS2 
‒ ECSEL 
‒ FCH2 
‒ SESAR 

 
‒ S2R 

  
 
- 

(743/2008, 10 paġni) 
(912/2009, 14-il paġna) 

(742/2008, 9 paġni) 
(862/2010, 14-il paġna) 

 
 

(560/2014, 22 paġna) 
(557/2014, 23 paġna) 
(558/2014, 31 paġna) 
(561/2014, 27 paġna) 
(559/2014, 22 paġna) 

(219/2007, 11-il paġna - 
emendat b’1361/2008, 

6 paġni u 721/2014, 8 paġni) 
(642/2014, 25 paġna) 

 
 

(556/2014, 16-il paġna) 
(553/2014, 13-il paġna) 
(555/2014, 11-il paġna) 
(554/2014, 13-il paġna) 

 
(2017/1324, 15-il paġna) 

Sors: Il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni (Frar 2018). 
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