
PA\1191007MT.docx PE642.924v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

2019/2101(DEC)

5.11.2019

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 għas-sena finanzjarja 2018
(2019/2101(DEC))

Rapporteur għal opinjoni: Maria Grapini



PE642.924v01-00 2/4 PA\1191007MT.docx

MT

PA_NonLeg



PA\1191007MT.docx 3/4 PE642.924v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri sabet li t-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-
kontijiet tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 ("l-Impriża") għas-sena finanzjarja 2018 
huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha;

2. Jinnota li l-Impriża hija sħubija pubblika-privata bejn l-Unjoni u l-industrija tal-
ajrunawtika li l-għan tagħha huwa li tiżviluppa teknoloġiji innovattivi sabiex titjieb b'mod 
sinifikanti l-prestazzjoni ambjentali tal-ajruplani u tat-trasport bl-ajru; jinnota li fl-2007 
din ġiet stabbilita bħala l-“Impriża Konġunta Clean Sky" fi ħdan is-Seba' Programm 
Kwadru għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku ("FP7") u li fl-2014 inbidlet għal 
"Impriża Konġunta Clean Sky 2" fi ħdan il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni Orizzont 2020;

3 Jinnota li l-programmi tal-Impriża jiġu ffinanzjati b'mod konġunt fi ħdan Orizzont 2020 
(għall-perjodu 2014-2020) permezz ta' sussidji tal-Unjoni sa EUR 1 755 miljun u 
permezz ta' kontribuzzjonijiet in natura mill-membri privati ta' mill-inqas 
EUR 2 193,75 miljun; jinnota li l-Unjoni u l-membri privati jikkondividu b'mod ugwali 
l-ispejjeż amministrattivi li ma għandhomx jaqbżu EUR 78 miljun tul dak il-perjodu;

4. Jinnota li sa 40 % tal-finanzjament tal-Impriża jiġi allokat lis-16-il Mexxej tagħha u lill-
affiljati tagħhom, jiġifieri l-industriji impenjati li jwettqu l-programm Clean Sky 2 kollu 
matul il-perjodu tiegħu; jinnota li 30 % tal-finanzjament tal-Impriża għandu jingħata 
permezz ta' sejħiet għal proposti u sejħiet għal offerti lis-sħab Ewlenin tagħha (magħżula 
għal impenji fit-tul għall-programm); jinnota wkoll li t-30 % tal-finanzjament li jifdal 
għandu jingħata permezz ta' sejħiet għal proposti u sejħiet għal offerti lil sħab oħra 
(parteċipazzjoni f'temi u proġetti speċifiċi fil-kuntest ta' impenn definit tajjeb u limitat); 

5. Jinnota li l-baġit finali tal-Impriża għall-2018 kien ta' EUR 367,6 miljun 
f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 340,3 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament; 
jinnota li 98,7 % tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u 98,6 % tal-approprjazzjonijiet ta' 
pagament jikkonsistu f'sussidji u riporti tal-Kummissjoni minn snin preċedenti; 

6. Jinnota li l-Impriża kisbet rata ta' implimentazzjoni ta' 99,97 % għall-approprjazzjonijiet 
ta' impenn u 98,21 % għall-approprjazzjonijiet ta' pagament; jinnota t-tnaqqis fir-rata ta' 
eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-infiq amministrattiv għal 79,23 % 
(minn 93,13 % fl-2017); 

7. Jinnota li, mid-data limitu tal-kontijiet proviżorji tal-2018 (tmiem Frar 2019), il-membri 
privati tal-Impriża rrapportaw somma kumulattiva ta' EUR 399 miljun bħala 
Kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet operattivi (IKOP), u li l-Impriża vvalidat 
kontribuzzjoni ċċertifikata b'valur ta' EUR 279,9 miljun; jinnota bl-istess mod li l-membri 
privati rrapportaw somma kumulattiva ta' EUR 827,9 miljun f'Kontribuzzjonijiet 
in natura għal attivitajiet addizzjonali (IKAA), li minnhom EUR 620 miljun ġew 
ivvalidati mill-Impriża; 
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8. Jinnota li l-Impriża issa għandha 16-il Mexxej, 193 Sieħeb Prinċipali (fosthom 50 SME) 
u li tnedew disa' sejħiet għal proposti (sabiex il-fondi li jkun fadal jiġu allokati lil sħab 
oħra); jinnota ġew evalwati tmienja minn dawn is-sejħiet li wasslu għall-għażla ta' 560-il 
sieħeb (inklużi 31 % tal-SMEs li jammontaw għal 25 % tal-finanzjament) minn 27 pajjiż; 

9. Jinnota li l-Impriża qiegħda tippjana li tirrevedi r-Regoli Finanzjarji tagħha sabiex 
tallinjahom mar-regoli finanzjarji l-ġodda applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni 
f'konformità mar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill1; 

10. Jinnota li l-awditi ex-post tal-proġetti tal-Impriża mmexxija fi ħdan l-FP7 bejn 2011-2018 
juru żball residwu akkumulat (wara li ttieħdu miżuri korrettivi) ta' 1,21 %, li jinsab ferm 
taħt il-mira ta' 2 %; jinnota li l-awditi ex-post tal-proġetti tal-Impriża mmexxija fi ħdan 
il-programm Orizzont 2020 juru żball residwu akkumulat ta' 1,11%, għall-kampjun 
eżaminat bejn l-2016 u l-2018;

11. Jinnota li s-Servizz tal-Awditjar Intern ħareġ rakkomandazzjoni importanti ħafna lill-
Impriża biex telabora reġistru kkonsolidat tar-riskji li għandu jkopri r-riskji li jaffettwaw 
il-programm u l-Impriża bħala entità awtonoma; jinnota li l-Uffiċjal tal-Awditjar Intern 
(IAO) iddikjara lill-maniġment tal-Impriża nuqqas ta' oġġettività minħabba l-involviment 
ripetut tagħhom fil-kompiti tal-maniġment u minħabba l-proċessi tal-immaniġġjar tal-
kwalità; 

12. Jinnota bi tħassib li l-IAO identifika diversi oqsma ta' riskju u li jirrikjedu azzjonijiet mill-
maniġment tal-Impriża; jistenna li l-maniġment tal-Impriża jieħu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex itaffi dawn ir-riskji;  

13. Jinnota li matul l-2018 instabu tliet każijiet ta' attivitajiet allegatament frodulenti b'rabta 
mal-benefiċjarji li rċevew fondi mill-Impriża u dawn ġew innotifikati lill-OLAF; jappella 
lill-Impriża tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex fil-futur tipprevjeni każijiet ta' frodi;   

14. Jipproponi li l-Parlament jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża għas-sena finanzjarja 2018.

1 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 
dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) 
Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, 
(UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li 
jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).


