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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-objettivi ġenerali tar-Regolament Finanzjarju (RF) huma fil-parti l-kbira tagħhom konformi 
mal-objettivi ġenerali għall-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE, filwaqt li jkun żgurat il-
prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba.

Ir-RF, flimkien mar-Regoli ta' Implimentazzjoni, kif ukoll il-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(MFF) flimkien mal-baġits annwali, għandu impatt dirett fuq il-politika Ewropea għar-riċerka, 
l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Wieħed mill-objettivi ewlenin tar-RF għandu jkun il-kisba ta' 
bilanċ xieraq bejn il-prinċipji tar-responsabbiltà finanzjarja u l-flessibbiltà għall-benefiċjarji.

Għaldaqstant ir-Rapporteur tal-ITRE jilqa' l-fatt li qed jiżdiedu l-isforzi biex ikun hemm 
simplifikazzjoni amministrattiva u finanzjarja tar-regoli tal-programm qafas matul iċ-ċikli tal-
ħajja tal-programmi u tal-proġetti (l-applikazzjoni, l-evalwazzjoni u l-ġestjoni), xi ħaġa li 
għandhom igawdu ħafna minnha dawk kollha interessati. Ir-riċerka hija proċess inċert b'ċertu 
ammont ta' riskju inerenti u l-finanzjament ibbażat fuq ir-riżultati jista' jillimita l-ambitu tal-
proġetti tar-riċerka għal proġetti inqas riskjużi u għal riċerka orjentata lejn is-suq, xi ħaġa li 
tkun tfixkel l-UE fil-mixja tagħha lejn l-eċċellenza u r-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien.
B'xorti ħażina f'dawn l-aħħar snin interpretazzjoni riġida wisq tar-RF ħolqot kultura ta' 
ħrib/evitar tar-/mir-riskju u attitudni ta' fiduċja żero lejn parteċipanti fi programmi ta' riċerka, 
bir-riżultat li tnaqqset l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tiegħu. Dan it-tħassib ġie espress waqt 
diversi dikjarazzjonijiet u riżoluzzjonijiet, bħal, ngħidu aħna, id-dikjarazzjoni tal-inizjattiva 
tar-Riċerkaturi ta' Fiduċja u r-riżoluzzjoni tal-PE tal-11 ta' Novembru 2011 dwar is-
simplifikazzjoni (2010/2079(INI)), u tweġiba xierqa biex ikunu ssimplifikati d-
dispożizzjonijiet finanzjarji u amministrattivi marbutin mal-Programm Qafas u ma' għodod 
Ewropew oħra ta' finanzjament hija meħtieġa malajr.
Il-finanzjament tar-riċerka fl-Ewropa għandu jersaq lejn fiduċja reċiproka u sħubija 
responsabbli, u għandu wkoll jittollera r-riskju tal-parteċipanti waqt l-istadji kollha, billi jiġu 
applikati regoli flessibbli tal-UE bi qbil ma' regolamenti u prattiki nazzjonali. L-evalwazzjoni 
tal-finanzjament fil-qasam tar-riċerka għandu jkun ibbażat fuq in-natura tar-riċerka, 
b'konċentrazzjoni fuq l-eċċellenza, ir-relevanza u l-impatt.

Is-simplifikazzjoni
Ir-Rapporteur jilqa' l-proposti għal aktar simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tar-regoli u l-
proċeduri. F'dan il-kuntest huwa importanti li jkun imfakkar li s-simplifikazzjoni mhijiex 
objettiv separat, imma pjuttost mezz li tiżgura l-attrazzjoni u l-aċċessibbiltà tal-finanzjament 
tar-riċerka tal-UE u li miżuri tas-simplifikazzjoni għandhom joffru wkoll potenzjal ikbar biex 
jiġu evitati l-iżbalji. Ir-Rapporteur jaqbel li r-rekwiżiti għall-kontrolli u l-garanziji huma 
meħtieġa biex tinżamm id-dixxiplina baġitajra u kultura ta' ġestjoni finanzjarja tajba, imma 
mill-banda l-oħra piżijiet amministrattivi bħal dawn għandhom ikunu aktar proporzjonali mar-
riskji finanzjarji involuti, filwaqt li jitqiesu l-fatturi speċifiċi ta' ċerti politiki, bħalma hija r-
riċerka.

Għal raġunijiet ta' simplifikazzjoni, fil-każ ta' għotjiet operattivi li jieħdu s-sura ta' somom ta' 
flus f'daqqa jew ta' ffinanzjar b'rata fissa, ir-Rapporteur jenfasizza li r-regola li l-għotjiet 
għandhom gradwalment jitnaqqsu għandha titneħħa u jistieden lill-Kummissjoni biex tiċċara 
iktar it-terminoloġija dwar l-użu ta' rata fissa u somom f'daqqa u biex tiffaċilita l-użu 
tagħhom. huwa tal-opinjoni li somom f'daqqa u rati fissi għandhom jintużaw b'eċċezzjoni fuq 
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bażi volontarja u f'każijiet ġustifikati biss.
Regoli li jirregolaw l-interessi ġġenerati mill-prefinanzjar

Ir-Rapporteur jappoġġja t-tneħħija immedjata tal-obbligu li jinġabru lura ħlasijiet ta' interessi 
fuq il-prefinanzjar kif ukoll it-tneħħija tal-obbligu li jinfetħu kontijiet separati b'interessi. Il-
piż amministrattiv involut fl-irkuprar ta' dawk l-interessi huwa sproporzjonat meta mqabbel 
mal-objettiv li jrid jintlaħaq u jkun aktar effiċjenti li jkun permess l-użu mill-ġdid tal-interessi 
ġġenerati għall-programmi li l-benefiċjarji jmexxu. 
L-għotjiet

Id-definizzjoni ta' għotjiet għandha tkun iċċarata u l-piż amministrattiv għandu jitnaqqas. Biex 
titjieb il-ġestjoni tal-għotjiet u jkunu ssimplifikati l-proċeduri, għandu jkun possibbli l-għoti 
ta' għotjiet jew b'deċiżjoni tal-istituzzjoni jew bi ftehim bil-mitkub mal-benifiċjarju.
Riskju tollerabbli ta' żbalji

Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma attivitajiet li minnhom infushom jinkludu t-teħid tar-riskju u 
d-definizzjoni ta' livell xieraq ta' riskju tollerabbli hija vitali għal suċċess fil-politika tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE. Il-proposta għall-introduzzjoni tan-nozzjoni ta' 
Riskju Tollerabbli ta' Żball (RTŻ) fir-RF hija pass 'il quddiem pożittiv u tista' tgħin it-tnaqqis 
kemm tal-kumplessità kif ukoll tal-verifiki ex-post, tiżgura bilanċ xieraq bejn ġestjoni 
finanzjarja tajba u kontrolli xierqa u twassal għal simplifikazzjoni fil-ġestjoni finanzjarja. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tiżgura li jittieħdu l-miżuri kollha biex jitnaqqas r-
riskju inerenti tal-iżball.

Huwa kruċjali li jiġi żgurat li r-regoli tal-parteċipazzjoni jkunu interpretati u applikati b'mod 
uniformi u li jirrikonoxxu r-realtajiet essenzjali tal-prattika tar-R&Ż. Ir-Rapporteur jitlob 
għalhekk għal analiżi dettaljata u għal komunikazzjoni tal-iżbalji u l-azzjonijiet possibbli ta' 
rimedju; kif ukoll iqisha neċessarja li tkun stabbilita definizzjoni iktar ċara tal-iżbalji fit-test 
tar-RF.
Ir-Rapporteur jaqbel li jkunu introdotti dispożizzjonijiet marbutin ma' premjijiet b'mod 
separat fir-RF. L-użu tal-premjijiet għandu jkun inkoraġġit imma m'għandux jieħu post 
finanzjament mibni kif suppost.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

(4a) Rigward il-programmi qafas ta' 
riċerka tal-Unjoni, għandhom ikunu 
introdotti aktar simplifikazzjoni u 
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armonizzazzjoni tar-regoli u proċeduri, kif 
iddikjarat fir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-11 ta' Novembru 2010 dwar 
is-simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni 
tal-Programmi Qafas tar-Riċerka1, u fir-
Rapport Finali tal-Grupp ta' Esperti dwar 
l-Evalwazzjoni Interim tas-Seba’ 
Programm Qafas, ippubblikat fit-12 ta' 
Novemrbu 2010 fuq il-bażi tal-
Artikolu 7(2) tad-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE;
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Novembru 2010 dwar is-simplifikazzjoni tal-
implimentazzjoni tal-Programmi Qafas tar-Riċerka (2010/2079 (INI)) talbet simplifikazzjoni 
u armonizzazzjoni tar-regoli u l-proċeduri fir-Regolament Finanzjarju.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) regoli preċiżi, konsistenti u 
trasparenti għall-kontroll fir-rigward tad-
drittijiet tal-partijiet involuti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rapport tiegħu tal-11 ta' Novembru 2010 dwar is-simplifikazzjoni tar-riċerka 
(2010/2079(INI), paragrafu 29, il-Parlament talab lill-Kummissjoni biex tippreżenta regoli 
preċiżi, konsistenti u trasparenti għal kontrolli fir-rigward tad-drittijiet tal-partijiet involuti u 
li dawn il-prinċipji għandhom ikunu parti integrali mill-kontroll intern tal-implimentazzjoni 
tal-baġit.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtorità Leġiżlattiva għandha, 
f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 322 tat-TFUE, tiddeċiedi dwar 
livell ta' riskju tollerabbli ta' żbalji 
f'aggregazzjoni xierqa tal-baġit. Dik id-
deċiżjoni għandha titqies matul il-
proċedura annwali tal-kwittanza, 
f'konformità mal-Artikolu 157(2).

Meta tissottometti l-proposti ta' nfiq 
reveduti jew  ġodda, il-Kummissjoni 
għandha tanalizza, tistma u, meta 
neċessarju, timmodifika s-sistema tal-
ġestjoni tar-riskju. Fuq il-bażi ta' 
metodoloġija ċara, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta wkoll il-livell ta' riskju 
tal-iżball jew tan-nonkonformità mal-
leġiżlazzjoni proposta għal kull fond u 
għal kull Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat għall-Baġits issuġġerixxa test ġdid dwar ir-riskju tollerabbli ta' żball (RTŻ) fl-
Artikolu 29. Dan it-test jista' jservi bħala bażi għall-kunċett tar-riskju tollerabbli ta' żball, 
imma barra minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni għandha tkun analizzata sew u, jekk 
hemm bżonn, tkun immodernizzata. Il-kunċett tar-riskju tollerabbli ta' żball m'għandux ikun 
limitat biss għan-nonkonformità, għandu jkun inkluż ukoll riskju inerenti li hu notevoli fil-
qasam tar-riċerka.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-livell ta' riskju tollerabbli ta' żbalji 
għandu jkun ibbażat fuq analiżi tal-
ispejjeż u l-benefiċċji tal-kontrolli. L-Istati 
Membri u l-entitajiet u l-persuni 
msemmija fil-punt (b) fl-Artikolu 55(1) 
għandhom, meta mitluba, jirrappurtaw 
lill-Kummisjoni dwar l-ispejjeż tal-
kontrolli li jkunu qed iġorru u kif ukoll 
in-numru u d-daqs tal-attivitajiet 
iffinanzjati mill-baġit.

Jekk matul l-implimentazzjoni tal-
programm, ir-rata tal-iżbalji jew il-livell 
tan-nonkonformità jkunu persistentement 
ogħla mil-livell ta' riskju kif identifikat 
fil-proposta tal-infiq, il-Kummissjoni 
għandha tidentifika d-dgħufijiet fis-
sistemi tal-kontroll u tanalizza l-ispiża u l-
benefiċċji ta' miżuri korrettivi possibbli u 
tieħu l-passi meħtieġa bħalma huma s-
simplifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
applikabbli, id-disinn mill-ġdid tal-
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programm, l-issikkar ta' kontrolli jew, 
jekk ikun hemm bżonn, it-terminazzjoni 
tal-attività.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell persistentement għoli tan-nonkonformità jew tar-rata tal-iżbalji għandu jkun 
speċifikat b'mod ċar.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-livell ta' riskju tollerabbli ta' żbalji 
għandu jkun issorveljat mill-qrib u 
għandu jiġi rikunsidrat f'każ ta' bidliet 
kbar fl-ambjent ta' kontroll.

imħassar

Or. en


