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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-semplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Programmi Qafas tar-Riċerka
(2010/2079(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-semplifikazzjoni tal-
implimentazzjoni tal-Programmi Qafas tar-Riċerka (COM(2010)0187),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Ġunju 2009 dwar il-Kriterji ta' 
Aċċettabilità għall-Metodoloġiji tal-Kost Medju tal-Persunal,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Grupp ta' Esperti "il-Valutazzjoni Ex Post tal-Programmi 
tas-Sitt Qafas (2002-2006)" ('ir-Rapport Rietschel') u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
sussegwenti (COM(2009)0210),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-26 ta' Mejju 2010 bit-titlu 'Aktar 
kontrolli jew anqas?' Is-sejbien tal-aħjar bilanċ bejn in-nefqa amministrattiva tal-kontroll u 
r-riskju ta' żball' (COM(2010)0261),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar 'gwida dwar prijoritajiet futuri għar-
riċerka u l-innovazzjoni bbażata fuq ir-riċerka Ewropea fl-istrateġija ta' Lisbona wara l-
2010', adottati fit-3 ta' Diċembru 2009, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Kompetittività 
dwar 'programmi simplifikati u aktar effiċjenti li jappoġġaw ir-Riċerka u l-Innovazzjoni 
Ewropea', adottati fis-26 ta' Mejju 2010,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 u l-Artikolu 119(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-
0000/2010),

A. billi s-Seba' Programm Qafas (FP7) huwa l-akbar programm transnazzjonali tar-Riċerka u 
l-Iżvilupp fid-dinja u element kritiku fis-seħħ ta' Żona Ewropea tar-Riċerka u t-twettiq tal-
għanijiet tal-istrateġija UE2020,

B. billi r-riċerka tagħti kontribut fundamentali għat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-
impjiegi,

C. billi l-Programm Qafas jeħtieġ l-ogħla standards ta' eċċellenza, effikaċja u effiċjenza biex 
jiġbed u jżomm l-aqwa xjenzati fl-Ewropa u jiġġenera ekonomija tal-UE bbażata fuq l-
għarfien,

D. billi l-ġestjoni attwali tas-Seba' Programm Qafas hija kkaratterizzata minn burokrazija 
żejda, tolleranza baxxa tar-riskju, effiċjenza fqira u dewmien żejjed li jaġixxu bħala 
diżinċentiv ċar għall-parteċipazzjoni tal-komunità tar-riċerka, id-dinja akkademika, in-
negozji u l-industrija (l-aktar l-SMEs),

E. billi l-partijiet interessati kollha qegħdin jitolbu aktar simplifikazzjoni u armonizzazzjoni 
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tar-regoli u l-proċeduri, bis-simplifikazzjoni mhux bħala għan fih innifsu, iżda aktar bħala 
mezz biex tkun żgurata l-attrazzjoni u l-aċċessibbiltà tal-fondi tal-UE għar-riċerka,

F. billi l-finanzjament ibbażat fuq ir-riżultati jista' jillimita l-ambitu tal-proġetti ta' riċerka 
għal proġetti inqas riskjużi u orjentati lejn ir-riċerka tas-suq, xi ħaġa li tista' tfixkel l-UE 
milli tfittex ir-riċerka tal-eċċellenza u dik konfinali,

G. billi r-riċerka u l-innovazzjoni jeħtieġ li jkunu distinti b'mod ċar bħala żewġ proċessi 
differenti (ir-riċerka ddawwar l-investiment f'għarfien u l-innovazzjoni ddawwar l-
għarfien f'investiment),

H. billi l-proċess ta' simplifikazzjoni attwali ġie f'mument kruċjali, biex jipprovdi spinta għar-
Reviżjoni ta' Nofs it-Terminu tas-Seba' Programm Qafas u għat-tħejjijiet tat-Tmien 
Programm Qafas li jmiss,

I. billi d-disinn u l-implimentazzjoni tas-Seba' Programm Qafas attwali u l-Programmi Qafas 
tal-ġejjieni jridu jkunu bbażati fuq il-prinċipji tas-sempliċità, l-istabbiltà, iċ-ċertezza 
legali, il-konsistenza, l-eċċellenza u l-fiduċja,

1. Jappoġġa l-inizjattiva tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni biex tissimplifika l-
implimentazzjoni tal-Programmi Qafas għar-Riċerka, li jipprovdu miżuri serji u kreattivi 
biex jingħelbu d-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom il-parteċipanti fil-Programmi 
Qafas;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, minkejja l-importanza tal-proċess ta' simplifikazzjoni, din 
hija biss waħda mir-riformi meħtieġa biex itejbu l-finanzjament tal-UE għar-riċerka;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi stipulat, fil-każ ta' kull miżura ta' simplifikazzjoni individwali, 
jekk din tidħolx fis-seħħ fil-qafas legali attwali jew jekk ikunx hemm il-ħtieġa li jinbidlu 
r-regoli tar-Regolament Finanzjarju, ir-Regoli ta' Parteċipazzjoni jew ir-regoli speċifiċi li 
japplikaw għall-programmi tal-Programm Qafas;

BIDLA PRAMMATIKA LEJN IS-SIMPLIFIKAZZJONI AMMINISTRATTIVA U FINANZJARJA

4. Jilqa' l-isforzi li kulma jmorru qegħdin jiżdiedu lejn is-simplifikazzjoni amministrattiva u 
finanzjarja tar-regoli tal-Programmi Qafas matul iċ-ċikli tal-ħajja tal-programmi u tal-
proġetti (l-applikazzjoni, l-evalwazzjoni u l-ġestjoni), xi ħaġa li għandha tkun ta' 
benefiċċju kbir għall-partijiet interessati;

5. Jenfasizza li kwalunkwe proċess ta' simplifikazzjoni għandu jiddaħħal b'attenzjoni fis-
Seba' Programm Qafas attwali biex tinżamm l-istabbilità, il-konsistenza u ċ-ċertezza legali 
għall-parteċipanti;

6. Jesprimi t-tħassib tiegħu li s-sistema attwali u l-prattika tal-ġestjoni tas-Seba' Programm 
Qafas huma orjentati żżejjed lejn il-kontroll, li jwassal għal ħela ta' riżorsi, parteċipazzjoni 
iktar baxxa u xenarji ta' riċerka anqas attraenti; jinnota bi tħassib li s-sistema attwali ta' 
ġestjoni ta' 'tolleranza żero tar-riskju' tidher li tevita aktar milli timmaniġġa r-riskji; 
għalhekk jitlob li ssir reviżjoni u/jew interpretazzjoni estiża tar-Regolament tal-Persunal 
tal-UE dwar il-kwistjoni tar-responsabbiltà personali;
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7. Iqis li l-monitoraġġ u l-kontroll finanzjarju tal-UE għandu jkollu l-għan ewlieni li jħares 
il-fondi pubbliċi u jikkumbatti l-frodi, filwaqt li ssir distinzjoni ċara bejn il-frodi u l-
iżbalji;

8. Hu tal-fehma li l-finanzjament tar-riċerka Ewropea għandu jkun aktar ibbażat fuq il-
fiduċja u jkun tolleranti għar-riskju tal-parteċipanti fil-fażijiet kollha, b'regoli tal-UE 
flessibbli li jistgħu jiġu applikati skont ir-regolamenti u l-prattiki nazzjonali;

9. Jappoġġa bis-sħiħ l-adozzjoni ta' rata ogħla ta' riskji tollerabbli għall-iżbalji (TRE), xi 
ħaġa li tnaqqas kemm il-kumplessità kif ukoll il-verifiki ex-post, biex jiġi żgurat bilanċ 
xieraq bejn il-ġestjoni finanzjarja soda u l-kontrolli xierqa; jenfasizza li huwa kruċjali li 
jiġi żgurat li r-regoli ta' parteċipazzjoni jiġu interpretati u applikati b'mod uniformi, li 
jwassal għal tnaqqis fir-rata tal-iżbalji;

10. Jaqbel u jirrakkomanda aċċettazzjoni aktar wiesgħa tal-prattiki tal-kontabilità normali 
għall-kostijiet eliġibbli tal-parteċipanti, l-aktar għall-metodoloġiji tal-kost medju tal-
persunal, bil-kundizzjoni li dawn il-proċeduri jkunu skont ir-regoli nazzjonali u 
ċċertifikati minn awtoritajiet nazzjonali, li jagħti biżżejjed flessibilità biex kull 
benefiċjarju jutilizza jew il-metodoloġija tal-kost attwali tal-persunal jew il-metodoloġija 
tal-kost medju tal-persunal;

11. Jappoġġa t-tnaqqis fil-kombinazzjonijiet tar-rati u tal-metodi ta' finanzjament għad-
definizzjoni ta' kostijiet indiretti fost l-istrumenti differenti kollha; jirrikonoxxi li la d-
differenzjazzjoni attwali bejn l-universitajiet/iċ-ċentri ta' riċerka, l-industrija u l-SMEs u 
lanqas id-differenzjazzjoni bejn l-attivitajiet (il-ġestjoni, ir-riċerka, id-dimostrazzjoni u d-
disseminazzjoni) ma għandhom jiġu aboliti;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tiċċara t-terminoloġija dwar l-użu tar-rata fissa u tas-
somma flus f'daqqa; huwa tal-fehma li s-somom ta' flus f'daqqa u r-rati fissi għandhom 
ikunu eċċezzjonali u jistgħu jintużaw fuq bażi volontarja u biss f'każijiet ġustifikati;

13. Hu favur l-introduzzjoni tas-somom ta' flus f'daqqa biex ikopru 'kostijiet diretti oħra'; 
jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta b'mod rigoruż l-użu ta' somom ta' flus f'daqqa għall-
kostijiet tal-persunal; jenfasizza li s-somom ta' flus f'daqqa huma l-aktar alternattiva 
effikaċi għal Pajjiżi Sħab fil-Kooperazzjoni Internazzjonali fil-Programmi Qafas;

14. Jirrikonoxxi li t-tnaqqis fid-daqs tal-konsorzji, meta jkun jista' jsir, jikkontribwixxi biex 
jissimplifika l-proċess u jqassar it-tul taż-żmien tal-proġetti;

15. Hu favur l-abolizzjoni sħiħa ta' mekkaniżmi li jirreġistraw il-ħin, bħall-karti tal-ħin (din l-
abolizzjoni ma għandhiex tkun biss għall-użu ta' somom ta' flus f'daqqa);

16. Jilqa' t-tneħħija immedjata tal-obbligu tal-irkupru tal-ħlas tal-interessi fuq il-finanzjament 
minn qabel;

17. Jitlob kjarifika akbar dwar id-definizzjoni tal-kostijiet eliġibbli (bħat-taxxi u t-tariffi fuq 
il-kostijiet tal-persunal), kif ukoll fuq il-kwistjoni dwar jekk il-VAT tistax tiġi rkuprata 
mill-kostijiet eliġibbli; jitlob kjarifika akbar dwar il-proċeduri marbuta mar-rati tal-kambju 
għas-sħab li jużaw munita differenti;
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18. Jitlob il-Kummissjoni tippreżenta regoli ta' proċedura għall-verifika li jkunu aktar preċiżi, 
konsistenti u trasparenti u biex tagħmel rapport dwar ir-relazzjoni bejn il-kostijiet u l-
benefiċċji tal-verifiki;

19. Iħeġġeġ il-Kummissjoni timplimenta l-'approċċ ta' verifika waħda' u biex taqleb għal 
verifika fil-ħin reali li ssir minn entità waħda, biex il-benefiċjarji jkunu jistgħu jikkoreġu 
l-iżbalji sistemiċi u jippreżentaw rapporti aħjar dwar il-kostijiet is-sena ta' wara;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi ċertezza legali billi ma tapplikax regoli għall-
parteċipazzjoni b'mod retroattiv u billi ma terġax tikkalkula rapporti finanzjarji li jkunu 
diġà ġew approvati, u b'hekk tonqos il-ħtieġa ta' verifiki ex-post u korrezzjonijiet 
retroattivi;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel rapport regolarment lill-Parlament dwar l-ispiża 
amministrattiva tas-Seba' Programm Qafas, inklużi l-ispejjeż tal-ġestjoni għall-
Kummissjoni u għall-parteċipanti, kif ukoll dwar il-miżuri meħuda jew ippjanati biex 
jitnaqqas dan il-kost;

BIDLA RADIKALI LEJN IT-TITJIB FIL-KWALITÀ, L-AĊĊESSIBILITÀ U T-TRASPARENZA

(a) Ċaqliq lejn approċċ 'b'bażi xjentifika'

22. Ifakkar lill-Kummissjoni li hu maħsub li l-benefiċjarji tal-programmi tal-UE jwettqu 
attivitajiet iffinanzjati b'rieda tajba u jagħmlu l-aħjar sforz tagħhom biex jinkisbu r-
riżultati mistennija;

23. Għalhekk hu mħasseb dwar ix-xejra ġenerali tal-Kummissjoni attwali lejn finanzjament 
b'bażi ta' riżultati (essenzjalment iġġustifikata mill-prinċipji ta' responsabbiltà soda) u 
huwa mħasseb ħafna dwar l-impatt li l-finanzjament b'bażi ta' riżultati jista' jkollu fuq il-
kwalità u n-natura tar-riċerka; hu mħasseb ukoll dwar il-konklużjoni li jista' jkun hemm 
rigward aktar valutazzjoni ex-ante u ex-post tar-rendiment/ir-riżultati tal-proġetti;

24. Iqis bħala mhux adegwat l-użu ġenerali ta' somom ta' flus f'daqqa, bħal somom f'daqqa 
nnegozjati speċifikament għal proġetti jew somom f'daqqa miftiehma minn qabel għal kull 
proġett; hu favur, minflok, l-approċċ ta' 'fiduċja kbira' imfassal preċiż għar-riċerka 
konfinali; jirrakkomanda t-tnedija ta' testijiet pilota tal-'finanzjament b'bażi ta' riżultati' 
bil-ħlas ta' somom ta' flus f'daqqa speċifiċi għal proġetti, f'kuntrast mar-rendiment/ir-
riżultati miftiehma għal proġetti ta' riċerka u ta' dimostrazzjoni f'żoni li joffru sfidi 
speċifiċi;

25. Jaqbel li l-użu ta' premjijiet għandu jiġi mħeġġeġ iżda mhux bħala sostitut għal 
finanzjament li jkun strutturat b'mod xieraq;

26. Hu favur, minflok, sistema ta' finanzjament 'b'bażi xjentifika', b'enfasi fuq kriterji 
xjentifiċi/tekniċi u b'evalwazzjoni orizzontali bbażata fuq l-eċċellenza, ir-rilevanza u l-
impatt, b'kontroll finanzjarju simplifikat u effiċjenti; hu tal-fehma li dan l-approċċ b'bażi 
xjentifika għandu jġib miegħu bidla mill-qiegħ min-naħa finanzjarja għan-naħa 
xjentifika/teknika rigward il-mekkaniżmi ta' kontroll; iqis li dan l-approċċ jippermetti lill-
partijiet interessati jiffukaw l-isforzi tagħhom fuq il-kompetenzi ewlenin tagħhom, fuq 
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kwistjonijiet xjentifiċi u fuq il-bini tal-ERA;

(b) L-użu aħjar tal-ħin

27. Jilqa' t-tendenza ġenerali lejn it-tqassir tal-medja taż-żmien sal-għotja u tal-ħin sal-ħlas 
iżda jesprimi xi riżervi dwar l-użu ġeneralizzat ta' sejħiet b'kamp ta' applikazzjoni akbar u 
sejħiet b'dati ta' skadenza;

28. Jesprimi t-tħassib tiegħu li ż-żmien medju attwali mill-iskadenza tal-proposta sal-firma 
tal-kuntratt (iż-żmien sal-kuntratt) għadu twil wisq, b'diskrepanzi bejn is-servizzi 
differenti tal-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni tqassar iż-żmien sal-kuntratt għal 6 
xhur u tagħmel skadenzi xierqa għall-evalwazzjoni u għan-negozju tal-kuntratt, ibbażati 
fuq sistema ta' parametri;

29. Għandu riżervi qawwija dwar l-effetti tat-tneħħija tal-opinjonijiet provduti minn 
rappreżentanti tal-Istati Membri fir-rigward ta' deċiżjonijiet dwar l-għażliet, b'mod speċjali 
fir-riċerka dwar is-sigurtà u d-difiża u fil-każijiet tal-evalwazzjoni etika tal-proġetti; hu 
favur, minflok, proċedura simplifikata bil-miktub ibbażata fuq il-mekkaniżmi attwali;

30. Jappoġġa x-xejra ġenerali lejn proċedura ta' applikazzjoni f''żewġ fażijiet', b'mod 
partikolari f'każijiet fejn l-eċċess mistenni ta' applikazzjonijiet ikun għoli ħafna, sakemm 
l-evalwazzjoni ssir bir-reqqa fl-ewwel fażi (l-għanijiet, l-approċċ xjentifiku, il-kompetenzi 
tal-parteċipanti, il-valur miżjud tal-kollaborazzjoni xjentifika u l-baġit ġenerali); 
jenfasizza li dan iżid iċ-ċansijiet ta' suċċess fit-tieni fażi, sakemm dan ma jsirx bis-saħħa 
ta' perjodi itwal ta' żmien sal-kuntratt jew perjodi itwal ta' għotjiet; hu tal-fehma li dan l-
approċċ inaqqas l-ispejjeż tal-applikazzjoni;

(c) Il-bidla lejn approċċ 'iffukat fuq l-utent' f'termini ta' aċċess

31. Jenfasizza li l-ġestjoni tal-Programmi Qafas trid tqiegħed il-benefiċjarji fiċ-ċentru tal-
missjonijiet tagħha u tipprovdi aċċess aħjar għall-Programmi Qafas;

32. Jitlob li jsir titjib sostanzjali fiċ-ċarezza u l-aċċessibilità tad-dokumenti ta' gwida (eż. ir-
regoli finanzjarji), tradotti fil-lingwi uffiċjali tal-UE;

33. Jirrakkomanda titjib fl-istabbiltà provduta lill-partijiet interessati billi, safejn ikun 
possibbli, ikun hemm uffiċjal tal-proġetti wieħed uniku tal-Kummissjoni, li jagħti appoġġ 
personalizzat matul il-ħajja sħiħa ta' proġett bl-implimentazzjoni konsistenti tar-regoli;

34. Jappoġġa t-tkomplija tad-dħul tal-għodod ta' amministrazzjoni elettronika u tal-IT, b'mod 
partikolari, l-iżvilupp ta' portal għall-parteċipanti fir-riċerka; jistieden lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi sistema onlajn integrata u faċli biex tintuża; jappoġġa li l-informazzjoni 
elettronika kollha dwar il-ġestjoni tal-programmi ssir disponibbli (l-identifikazzjoni, l-
applikazzjoni, in-negozjar u r-rapport); jappoġġa li din is-sistema onlajn tkun disponibbli 
sa mill-ewwel jum tal-programm; hu tal-fehma li għandhom jitħeġġu l-konferenzi bil-
video biex jieħdu post il-laqgħat wiċċ imb'wiċċ; 

SINERĠIJI TAL-PROGRAMMI U L-ISTRUMENTI
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35. Iħeġġeġ biex tonqos il-kumplessità tal-programmi tal-UE (eż. l-FP, is-CIP, il-Fondi 
Strutturali) u l-istrumenti assoċjati (il-JTI, l-inizjattivi tal-Artikolu 187, il-PPP, il-proġetti 
tal-Artikolu 185, il-KIC, l-Era-NET, eċċ.); jenfasizza li dan iwassal għall-isfruttament 
sħiħ tas-sinerġiji li joħorġu mill-azzjoni kkombinata tagħhom;

36. Jirrakkomanda sett iżgħar ta' regoli li jirregolaw il-finanzjament għar-Riċerka u l-Iżvilupp 
min-naħa tal-UE u jitlob għall-koerenza u l-armonizzazzjoni fl-implimentazzjoni u l-
interpretazzjoni tar-regoli u l-proċeduri; jisħaq fuq il-ħtieġa li dan is-sett ta' regoli jiġi 
applikat fil-Programm Qafas kollu u fl-istrumenti assoċjati kif ukoll fil-Kummissjoni, hi 
min hi l-entità jew l-aġenzija eżekuttiva inkarigata mill-implimentazzjoni;

37. Jirrakkomanda li jiġu stabbiliti mekkaniżmi li jipprovdu gwida komuni fil-Kummissjoni, u 
li jibda t-taħriġ għall-uffiċjali tal-proġetti u għall-awdituri interni; iħeġġeġ il-ħolqien ta' 
mekkaniżmu ta' appell bħall-'medjatur tal-Programm Qafas' għall-parteċipanti fil-każijiet 
ta' interpretazzjoni inkoerenti u inkonsistenti tar-regoli u l-proċeduri;

LEZZJONIJIET LI GĦANDHOM JITTIEĦDU GĦAT-TMIEN PROGRAMM QAFAS LI JMISS

38. Jemmen li reviżjoni mill-qiegħ tal-amministrazzjoni tal-Programm Qafas hija waħda mill-
akbar prijoritajiet li għandhom jiġu indirizzati fit-tfassil tal-Programm Qafas li jmiss;

39. Iqis li r-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju, ir-Regolamenti tal-Persunal u l-
implimentazzjoni ta' TRE speċifikament għar-riċerka għandu jkollha rwol ewlieni fir-
ristrutturar tal-qafas ta' finanzjament għar-riċerka u biex isir aktar progress fis-
simplifikazzjoni tal-finanzjament għar-riċerka;

40. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-utilità ta' kull strument individwali, f'kull programm, 
biex tagħżel dawk li għandhom rwol distintiv fl-appoġġ tar-Riċerka u l-Iżvilupp u biex 
tiżdied il-koordinazzjoni bejniethom skont l-oqsma ta' interessi, filwaqt li tinżamm 
biżżejjed flessibilità biex takkomoda l-ispeċifiċitajiet tal-proġetti skont id-daqs;

41. Jappoġġa sistema ta' finanzjament b'bażi xjentifika u diviżjoni bbilanċjata tajjeb bejn ir-
riċerka minn fuq għal isfel immexxija mill-impatt u r-riċerka minn isfel għal fuq 
immexxija mix-xjenza bħala l-bażi għat-Tmien Programm Qafas;

42. Jemmen li t-Tmien Programm Qafas għandu jqis il-katina sħiħa tal-innovazzjoni mir-
riċerka konfinali, l-iżvilupp teknoloġiku, id-dimostrazzjoni, id-disseminazzjoni, il-
valorizzazzjoni tar-riżultati u l-integrazzjoni mgħaġġla tar-riżultati tar-riċerka fis-swieq;

43. Jirrakkomanda t-titjib fl-internazzjonalizzazzjoni tat-Tmien Programm Qafas permezz tal-
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, fosthom il-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

44. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.

NOTA SPJEGATTIVA

Ix-xjenza, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni huma l-pilastri tat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien 
tal-impjiegi. Jeħtieġ li l-Ewropa tinvesti fl-innovazzjoni jekk trid tiżviluppa prodotti u servizzi 
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ġodda. Dawn joħolqu sorsi ġodda ta' impjiegi u tkabbir, biex l-Ewropa ssir aktar kompetittiva 
u ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħha. L-innovazzjoni, madankollu, teħtieġ ir-riċerka. Ir-riċerka 
u l-innovazzjoni jinsabu fil-qalba tal-inizjattiva Ewropa 2020 tal-Unjoni Ewropea.

Il-programmi Ewropej tar-Riċerka u l-Innovazzjoni, b'mod partikolari l-Programm Qafas 
għar-Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u l-Attivitajiet ta' Dimostrazzjoni, kibru fl-ambitu matul 
is-snin kemm f'termini tal-applikazzjonijiet tagħhom kif ukoll fid-daqs tal-baġits tagħhom. Iż-
żieda fin-numru ta' applikazzjonijiet għall-iffinanzjar tlaqqgħet ma' tkabbir parallel fil-
mekkaniżmi ta' kontroll biex jiġi żgurat l-użu xieraq tal-fondi tal-UE. Aktar regoli u proċeduri 
amministrattivi, madankollu, komplew iżidu fid-diffikultà biex wieħed jersaq lejn il-proċess 
b'fiduċja. Hu tassew diffiċli għal organizzazzjonijiet żgħar – SMEs, start-ups b'teknoloġija 
għolja u istituti żgħar, universitajiet u ċentri ta' riċerka – li jsibu tarf ta' din il-komplikazzjoni.

Il-komunità tar-riċerka qiegħda titlob b'urġenza għall-armonizzazzjoni tar-regoli u l-proċeduri 
u għal simplifikazzjoni ġenerali tar-rekwiżiti tar-responsabilità finanzjarja. Dan l-aħħar, 
13,000 riċerkatur iffirmaw petizzjoni b'talba għal aktar simplifikazzjoni u fiduċja fil-
finanzjament tal-UE għar-riċerka. Din hi l-fehma ġenerali fost ir-riċerkaturi, id-dinja 
akkademika u l-membri tal-industrija. Huwa ċertament meħtieġ li jiġu ssimplifikati l-
mekkaniżmi involuti fil-Programmi Qafas għar-Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u l-
Attivitajiet ta' Dimostrazzjoni, is-Seba' u t-Tmien Programmi Qafas u l-programmi kollha tax-
Xjenza u l-Innovazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.

Is-sistema attwali għandha tinbidel b'sistema li jkollha fiduċja akbar fl-applikanti. Għall-
ġejjieni għandu jiġi ssimplifikat il-monitoraġġ tal-aspetti finanzjarji u amministrattivi tal-
proġetti filwaqt li jissaħħaħ il-proċess ta' valutazzjoni xjentifika u teknoloġika. Dan iġib 
miegħu evalwazzjoni orizzontali u, magħha, l-applikazzjoni ta' kriterji bbażati fuq l-
eċċellenza għall-valutazzjoni. M'għandniex xi ngħidu, it-tranżazzjonijiet finanzjarji kollha 
jinvolvu grad ta' riskju, iżda tħassib żejjed dwar il-kontroll ta' dan ir-riskju permezz ta' 
sorveljanza amministrattiva jista' attwalment iżid mal-ispiża ġenerali tal-proċess. L-ewwel, 
għandhom ikunu ttollerati livelli ogħla ta' riskju (biex b'hekk jiġi ssimplifikat il-kontroll 
burokratiku) filwaqt li, fit-tieni lok, għandha tiddaħħal fiduċja akbar fil-komunità xjentifika u 
tan-negozju. Jeħtieġ li jintlaħaq bilanċ bejn il-fiduċja u l-kontroll – bejn it-teħid tar-riskju u l-
perikli li r-riskju jġib miegħu – biex tiġi żgurata l-ġestjoni finanzjarja soda tal-fondi tal-UE 
għar-riċerka. 

Hemm domanda reali għal titjib u simplifikazzjoni fil-finanzjament u l-ġestjoni tar-riċerka. 
Fil-preżent, hemm regoli u proċeduri differenti għal strumenti differenti tal-Programm Qafas, 
għal tipi differenti ta' istituzzjonijiet (universitajiet, ċentri ta' riċerka, industrija u SMEs) u 
għal tipi differenti ta' attività (eż. il-ġestjoni, ir-riċerka, id-dimostrazzjoni). Din il-matriċi 
tridimensjonali (l-istrumenti, l-istituzzjonijiet u l-attivitajiet) tinsab f'numru ta' saffi 
konċentriċi ta' regoli u proċeduri. Dawn is-saffi jikkonsistu f'regoli ta' parteċipazzjoni, 
programmi speċifiċi, ir-regolament finanzjarju, ir-riskju tollerabbli tal-iżbalji u r-regolament 
tal-persunal li direttament jew indirettament jinfluwenzaw il-Programm Qafas.

Ir-rapporteur tilqa' l-Komunikazzjoni 'Is-Semplifikazzjoni tal-Implimentazzjoni tal-
Programmi Qafas ta' Riċerka'. Din tistabbilixxi pjan serju u kreattiv għal riforma li tindirizza 
ħafna mid-diffikultajiet li għaddew minnhom il-parteċipanti tal-Programmi Qafas għar-
riċerka.
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Madankollu, ir-relazzjoni bejn it-tibdil propost u r-regolament finanzjarju eżistenti mhijiex 
ċara. Xi miżuri li qiegħda tipproponi l-Kummissjoni jeħtieġu tibdil fir-regolament finanzjarju. 
Jeħtieġ isir ukoll tibdil fir-regoli ta' parteċipazzjoni jew fir-regoli tal-programmi speċifiċi tal-
Programm Qafas. Fl-aħħar nett, xi miżuri jeħtieġu tibdil ġenerali filwaqt li oħrajn ma jeħtieġu 
l-ebda tibdil.

It-tieni, ir-rapporteur hija mħassba dwar ir-rabta bejn il-finanzjament u r-riżultati. Minn naħa 
waħda, wieħed japprezza l-frankezza tal-Kummissjoni Ewropea biex terġa' tqis ir-regoli 
għall-finanzjament tal-programmi ta' riċerka tagħha. Madankollu, it-tibdil għandu jitqies 
b'attenzjoni u bil-ħsieb, filwaqt li jitqiesu mhux biss ir-raġunijiet finanzjarji u amministrattivi 
u l-konsegwenzi għall-benefiċjarji, imma wkoll l-impatt li jista' jkun hemm fuq il-kwalità tar-
riċerka u l-innovazzjoni nnifishom. Ir-rapporteur hija mħassba wkoll li l-għażla tal-
finanzjament b'bażi ta' riżultati tista' twassal għal proġetti anqas riskjużi u eqreb lejn ir-riċerka 
tas-suq. L-Ewropa jeħtiġilha aktar innovazzjoni iżda r-riċerka konfinali għandha tibqa' l-bażi 
għall-innovazzjoni. Barra minn hekk, mingħajr l-eċċellenza fir-riċerka ma hemmx 
innovazzjoni.

Ir-rapporteur tħeġġeġ bil-qawwa s-simplifikazzjoni tal-aċċess għall-finanzjament għar-
riċerka. Jeħtieġ tkun żviluppata kultura ta' fiduċja reċiproka li tinvolvi l-partijiet interessati 
kollha. Din ittejjeb ir-riċerka u l-innovazzjoni biex l-Ewropa ssir post aktar attraenti fejn 
wieħed joqgħod u jaħdem.

B'dan kollu, dan ir-rapport għandu rilevanza u urġenza ġenwini. Hu f'waqtu b'mod partikolari, 
billi issa se tibda l-evalwazzjoni interim tas-Seba' Programm Qafas kif ukoll it-tħejjija għat-
Tmien Programm Qafas. Ir-rapport għandu l-ħsieb li joffri pedament sod li fuqu wieħed ikun 
eventwalment jista' jibni.

BIDLA PRAMMATIKA LEJN IS-SIMPLIFIKAZZJONI AMMINISTRATTIVA U FINANZJARJA

It-tnaqqis tal-kumplessità u s-simplifikazzjoni tax-xenarju tal-finanzjament tal-UE għar-
riċerka għandu jkollu impatt pożittiv l-aktar fuq il-partijiet interessati. Il-Parlament Ewropew, 
fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza tiegħu tal-2007, ġibed l-attenzjoni għaż-żieda fid-diversità. Talab 
ukoll li ssir valutazzjoni tal-problemi għall-benefiċjarji, fosthom in-nuqqas ta' trasparenza. Il-
proċess ta' simplifikazzjoni għandu joffri stabilità u ċertezza legali lill-parteċipanti.

Għalhekk, is-simplifikazzjoni tar-responsabilità finanzjarja teħtieġ approċċ ibbażat aktar fuq 
il-fiduċja u fuq it-tolleranza għar-riskju fil-finanzjament Ewropew għar-riċerka. Dan jinvolvi 
l-aċċettazzjoni tal-prinċipji u l-prattiki normali ta' kontabilità u ta' ġestjoni tal-benefiċjarji, 
sakemm dawn ikunu konformi mal-awtoritajiet nazzjonali u jkunu ċċertifikati minnhom. 
Jinvolvi wkoll l-aċċettazzjoni tal-verifiki u ċ-ċertifikati tal-metodoloġija mogħtija mill-
awtoritajiet nazzjonali kif ukoll kontroll finanzjarju bil-għan li jkunu salvagwardati l-fondi 
pubbliċi u tingħeleb il-frodi. L-'approċċ ta' verifika waħda' u l-verifika fil-ħin reali, li jsiru 
minn entità waħda, jippermetti li l-benefiċjarji jsewwu l-iżbalji sistemiċi.
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Għal kull miżura, jeħtieġ ikun stipulat jekk bidla fir-regolament finanzjarju jew fir-regoli tal-
parteċipazzjoni jew fil-programmi speċifiċi tkunx meħtieġa jew le. Barra minn hekk, jeħtieġ 
ikun stipulat jekk il-miżuri jiġux applikati għas-Seba' Programm Qafas jew għat-Tmien 
Programm Qafas biss. Għas-Seba' Programm Qafas, ir-rapporteur hi favur li dan it-tibdil 
jidħol gradwalment biex jiġu evitati bidliet drastiċi u f'daqqa fid-direzzjoni fl-istess programm 
qafas.

Ir-rapporteur tappoġġa wkoll l-idea li titnaqqas il-kombinazzjoni ta' metodi ta' kalkolu tar-rati 
ta' finanzjament u tal-kostijiet indiretti fl-iskemi kollha ta' finanzjament. Madankollu, il-
mudelli ta' kalkolu tar-rati ta' finanzjament u tal-kostijiet indiretti għandhom ikunu differenti 
għall-universitajiet, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u l-industrija. Ir-raġuni għal dan hi li l-
ispejjeż ivarjaw b'mod konsiderevoli bejn dawn it-tipi ta' entitajiet. Ir-rati ta' finanzjament 
għandhom ikunu differenti għal tipi differenti ta' attivitajiet. L-armonizzazzjoni tar-regoli 
għandha tkun immirata prinċipalment lejn l-istrumenti differenti. Barra minn hekk, ir-
rapporteur hi tal-fehma li l-konsorzji żgħar u l-użu ta' mekkaniżmi ċentrali aktar sempliċi 
jwasslu għal proċeduri simplifikati.

Għandha tiġi definita b'mod ċar ukoll it-terminoloġija fl-użu ta' kunċetti kkumplikati bħas-
somom ta' flus f'daqqa u l-kostijiet eliġibbli biex ma jkunx hemm interpretazzjonijiet 
differenti. Il-kjarifika dwar il-kostijiet eliġibbli, bħat-taxxi, hi ta' importanza kbira. Hekk ukoll 
hija l-konsistenza fl-applikazzjoni tar-regoli fis-servizzi kolha tal-Kummissjoni Ewropea u fil-
verifiki differenti. 

BIDLA RADIKALI LEJN IT-TITJIB FIL-KWALITÀ, L-AĊĊESSIBILITÀ U T-TRASPARENZA

a) Ċaqliq lejn approċċ 'b'bażi xjentifika'

L-eċċellenza għandha tkun l-aktar forza importanti fil-finanzjament tar-riċerka u l-approċċ 
b'bażi ta' riżultati jista' jbaxxi l-ambizzjoni xjentifika tar-riċerkaturi. Konsegwentement, 
minflok approċċ 'b'bażi ta' riżultati', ir-rapporteur qiegħda tipproponi sistema ta' finanzjament 
'b'bażi xjentifika'. Din iġġib magħha s-simplifikazzjoni tal-kontroll min-naħa finanzjarja, 
enfasi fuq in-naħa xjentifika u teknika u evalwazzjoni orizzontali bbażata fuq l-eċċellenza. 
Sewwasew, sistema ta' evalwazzjoni orizzontali professjonali, koerenti, trasparenti u 
armonizzata li tutilizza l-eċċellenza għandha tkun l-aktar kriterju importanti għall-
evalwazzjoni, kif inhu l-każ tas-sistema ta' evalwazzjoni ERC. Fl-aħħar nett, għandu jiġi 
mħeġġeġ l-użu tal-premjijiet b'mod raġonevoli. Madankollu, l-użu tal-premjijiet bħala mezz li 
jiffinanzja r-riċerka m'għandux jieħu post il-finanzjament strutturat.

b) L-użu aħjar tal-ħin

Il-fażijiet kollha tal-proġett għandhom jiġu ottimizzati biex ma jkunx hemm dewmien u 
titħeġġeġ l-effikaċja fl-ispejjeż. Dan jinvolvi l-aċċess għall-abbozz ta' Programmi ta' Ħidma, 
il-pubblikazzjoni tas-sejħa, l-abbozzar tal-proposta, il-proċedura tal-għażla u l-ħin meħud biex 
jiġu approvati l-għotjiet u jsir il-ħlas. 
It-tnaqqis tal-ħin sal-għotja jkun ta' sodisfazzjon kbir. Madankollu, ir-rapporteur għandha 
riżervi kbar dwar il-proposta tal-Kummissjoni biex jitneħħa r-rekwiżit li l-Istati Membri jridu 
jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar id-deċiżjonijiet tal-għażla. Hu importanti li l-Istati Membri 
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jkollhom is-setgħa ta' skrutinju, b'mod speċjali fir-riċerka dwar is-sigurtà u d-difiża u fil-
każijiet tal-evalwazzjoni etika tal-proġetti. 

Il-Kummissjoni tipproponi l-użu aktar ġeneralizzat tal-proposti b'żewġ fażijiet. Il-
preżentazzjoni f'żewġ fażijiet tnaqqas mill-piż tal-abbozzi ta' proposti sħaħ iżda tista' żżid 
ukoll fit-tul u l-kumplessità tal-proċess ta' preżentazzjoni. Għalhekk, ir-rapporteur tappoġġa l-
proċedura ta' applikazzjoni f'żewġ fażijiet, sakemm din l-evalwazzjoni ssir bir-reqqa fil-fażi 
inizjali. Dan għandu jnaqqas ukoll l-ispejjeż tal-applikazzjoni.

c) Il-bidla lejn approċċ 'iffukat fuq l-utent' f'termini ta' aċċess

Ir-rapporteur tqis li aċċess aħjar għall-programm u għall-appoġġ tal-utent jista' jinkiseb bit-
titjib fil-materjal ta' gwida (anqas lingwaġġ tekniku u aktar konsistenza fit-terminoloġija). 
Dan jista' jsir bl-ottimizzazzjoni tas-sistemi tal-IT, bl-appoġġ fil-ġestjoni tal-proġetti u 
permezz tal-appoġġ personalizzat tal-Uffiċjal tal-Proġett tal-UE (għandu jinżamm l-istess 
uffiċjal tul il-ħajja sħiħa tal-proġett). Għal din ir-raġuni, ir-rapporteur tappoġġa l-integrazzjoni 
sħiħa tal-għotjiet, l-evalwazzjonijiet u l-proposti fi pjattaforma waħda tal-IT. Din għandha 
tkun soda, flessibbli u faċli biex tintuża. L-istess pjattaforma għandha tintuża fis-servizzi u l-
aġenziji kollha tal-Kummissjoni Ewropea.

SINERĠIJA TAL-PROGRAMMI U L-ISTRUMENTI

Ir-rapporteur jilqa' l-impenn tal-Kummisssjoni biex tiżgura l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni 
uniformi tar-regoli u l-proċeduri fil-programmi u l-istrumenti kollha. Barra minn hekk, l-
implimentazzjoni tar-regoli fl-erba' Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea u l-
Aġenziji kif ukoll fl-Impriżi Konġunti li jimplimentaw il-JTIs għandha tkun uniformi. 
Madankollu, ir-rapporteur tirrakkomanda bil-qawwa li jkun hemm sett ta' regoli differenti 
għaċ-ċentri tar-riċerka u l-universitajiet, ieħor għall-industrija u ieħor għall-SMEs.
It-tnaqqis tal-kumplessità fil-programmi tal-UE u fl-istrumenti assoċjati għandha 
tikkontribwixxi biex tintlaħaq l-ottimizzazzjoni tas-sinerġiji b'riżultat tal-azzjoni kkombinata 
tagħhom. Hu mixtieq ukoll li jinbena mekkaniżmu komuni ta' gwida fil-Kummissjoni (it-
taħriġ tal-uffiċjali tal-proġetti u tal-awdituri u l-ħolqien ta' medjatur għall-Programm Qafas). 

LEZZJONIJIET LI GĦANDHOM JITTIEĦDU GĦAT-TMIEN PROGRAMM QAFAS LI JMISS

Ir-rapporteur tqis is-simplifikazzjoni tal-amministrazzjoni bħala waħda mill-akbar prijoritajiet 
għall-Programm Qafas li jmiss. Barra minn hekk, ir-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju, ir-
Regolament tal-Persunal u l-implimentazzjoni tar-Riskju Tollerabbli tal-Iżbalji (TRE) 
speċifiku għar-riċerka hija ta' importanza kbira fir-ristrutturar tal-qafas ta' finanzjament tar-
Riċerka. 
Fl-istess ħin, ir-rapporteur tistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-istrumenti individwali u żżid 
il-koordinazzjoni bejniethom, filwaqt li tinżamm biżżejjed flessibilità biex takkomoda l-
ispeċifiċitajiet tal-proġetti skont id-daqs tagħhom. 

Ir-rapporteur tqis li l-innovazzjoni hija r-riżultat ta' sistema ta' edukazzjoni u riċerka effiċjenti 
u ffinanzjata kif jixraq flimkien ma' kondizzjonijiet ta' qafas, bħal politika xierqa dwar l-IPR, 
l-eżistenza ta' kapital ta' riskju, swieq miftuħa u regolamentazzjoni intelliġenti. Għalhekk, 
huwa importanti li l-Programm Qafas iqis il-katina sħiħa tal-innovazzjoni mir-riċerka 
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konfinali, għar-riċerka applikata, id-dimostrazzjoni teknoloġika, id-disseminazzjoni u l-
valorizzazzjoni tar-riżultati. Ir-rapporteur tappoġġa sistema ta' finanzjament b'bażi xjentifika u 
diviżjoni bbilanċjata tajjeb bejn ir-riċerka diretta, minn fuq għal isfel immexxija mill-impatt u 
r-riċerka mhix diretta, minn isfel għal fuq immexxija mix-xjenza bħala l-bażi għat-Tmien 
Programm Qafas. 

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur hi tal-fehma wkoll li tkun mixtieqa aktar internazzjonalizzazzjoni 
tal-Programmi Qafas. Dan iġib miegħu kooperazzjoni akbar ma' pajjiżi terzi, fosthom il-
pajjiżi li qed jiżviluppaw.


