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Il-Lussemburgu, il-11 ta' Diċembru 

 
Is-sistemi ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati, tal-
EuropeAid, ma jipprovdux informazzjoni adegwata dwar ir-riżultati tal-UE 
fir-rigward tan-nefqa għall-iżvilupp, jgħidu l-awdituri tal-UE 

Tnejn mill-elementi ewlenin tal-qafas tal-obbligu ta' rendikont operat mid-Direttorat Ġenerali għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni 
tal-Kummissjoni Ewropea (EuropeAid) huma s-sistemi tiegħu ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati (MOR). 
Fir-rapport speċjali tagħha ppubblikat illum, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) tikkritika l-affidabbiltà ta' dawn is-sistemi. 

Karel Pinxten, il-Membru tal-QEA responsabbli għal dan ir-rapport, qal: "Id-domanda għal obbligu ta' rendikont għall-infiq tal-
UE fl-oqsma kollha qatt ma kienet ogħla milli hi bħalissa. Mhuwiex biżżejjed li l-kisbiet jiġu rrappurtati f'termini ġenerali u vagi. 
Jeħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-elementi kostitwenti meħtieġa għal sistema komprensiva ta' rappurtar li tipprovdi informazzjoni 
siewja għall-maniġment proprju tagħha u għall-partijiet interessati esterni tagħha. Wieħed minn dawn il-komponenti huwa 
sistema ta' evalwazzjoni b'saħħitha li talimenta proċess kumplessiv ta' rappurtar. Fil-preżent, is-sistema tal-EuropeAid hija 
inadegwata." 

Skont is-Sur Pinxten, "L-evalwazzjonijiet tal-proġetti u tal-programmi li huma organizzati mid-delegazzjonijiet tal-Kummissjoni u 
mwettqa fil-pajjiżi sħab, mhumiex immaniġġjati b'mod sodisfaċenti: is-superviżjoni kumplessiva hija inadegwata, l-ammont ta' 
riżorsi użati mhuwiex ċar u hemm nuqqas ta' aċċess għar-riżultati ta' dawn l-evalwazzjonijiet." 

Il-biċċa l-kbira mill-evalwazzjonijiet tal-programmi jitwettqu qabel ma jkunu jistgħu jiġu aċċertati l-impatti u s-sostenibbilità tal-
miżuri. Ġeneralment, ma hemm l-ebda rekwiżit għal evalwazzjonijiet ex post u, b'riżultat ta’ dan, dawn rarament jitwettqu. 
Tabilħaqq, filwaqt li qabel il-kuntratturi tal-MOR kienu jwettqu eżerċizzji ex post, f'ċertu perċentwal ta' każijiet, din il-prattika 
reċentament twaqqfet. Għalhekk hemm nuqqas serju ta’ valutazzjoni tal-impatti u tas-sostenibbiltà minn partijiet terzi. 

L-awdituri sabu li l-evalwazzjonijiet tematiċi u tal-pajjiżi (evalwazzjonijiet strateġiċi) huma mmaniġġjati aħjar u huma aktar 
iffukati fuq ir-riżultati milli huma l-evalwazzjonijiet tal-programmi. Madankollu, in-nuqqas ta’ objettivi u indikaturi definiti tajjeb 
spiss ifixkel ix-xogħol tal-evalwaturi u jillimita l-utilità ta' xogħolhom. Barra minn hekk, il-programm ippjanat ta’ evalwazzjoni 
strateġika għall-perjodu 2007-2013 ma kienx esegwit bis-sħiħ.  

Is-sistemi stabbiliti ma jiżgurawx li jsir użu massimu mis-sejbiet tal-evalwazzjonijiet. Instabu dgħufijiet fis-segwitu mhux biss tal-
evalwazzjonijiet tal-programmi iżda wkoll tal-evalwazzjonijiet strateġiċi u tas-sejbiet tal-MOR.  

Ir-rakkomandazzjonijiet iddettaljati fir-rapport huma intenzjonati li jwittu t-triq għat-titjib meħtieġ. Fid-dawl tal-ammonti 
konsiderevoli involuti, b'nefqa annwali għall-iżvilupp fir-reġjun ta' EUR 8 biljun, huwa imperattiv li jiġu implimentati sistemi ta’ 
evalwazzjoni robusti mingħajr dewmien. 
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Noti lill-edituri 

Ir-rapporti speċjali tal-QEA huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw is-sejbiet ta’ awditi magħżula ta’ oqsma 
baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE. Dan ir-Rapport Speċjali (Nru 18/2014) huwa intitolat “Sistemi ta' evalwazzjoni 
u ta' monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati, tal-EuropeAid” u jeżamina jekk dawn is-sistemi humiex affidabbli. 

L-awdituri tal-UE evalwaw jekk is-sistemi ta' evalwazzjoni u ta' monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati (MOR), tal-EuropeAid: 

o humiex organizzati b'mod xieraq u mgħammra b'riżorsi xierqa; 
o jiżgurawx l-provvediment ta' sejbiet rilevanti u robusti; 
o jiżgurawx li jsir użu massimu mis-sejbiet. 

Is-sejbiet tal-awdituri huma prinċipalment negattivi u jindikaw dgħufijiet partikolarment fir-rigward tal-evalwazzjonijiet tal-
programmi. Filwaqt li l-funzjonijiet ta' evalwazzjoni u ta' MOR huma organizzati tajjeb, għandha tingħata aktar attenzjoni għall-
użu effiċjenti mir-riżorsi. Is-sistemi ma jipprovdux biżżejjed informazzjoni dwar ir-riżultati miksuba u jonqsu milli jiżguraw li jsir 
użu massimu mis-sejbiet.  

Il-konklużjonijiet tar-rapport jagħtu lok għar-rakkomandazzjonijiet li ġejjin: 

Il-EuropeAid għandu jżomm informazzjoni adegwata għall-ġestjoni u jwettaq valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet fuq bażi regolari 
sabiex jiżgura allokazzjoni infurmata ta' riżorsi finanzjarji u tal-persunal bejn l-evalwazzjonijiet tal-programmi u l-MOR. 

Sabiex jiżgura li l-evalwazzjonijiet imwettqa jirriflettu l-prijoritajiet tal-organizzazzjoni, il-EuropeAid għandu: 

o jiddefinixxi kriterji tal-għażla ċari għall-prijoritizzazzjoni tal-evalwazzjonijiet tal-programmi u jiddokumenta kif dawn ġew 
applikati fl-istabbiliment tal-pjanijiet ta’ evalwazzjoni, filwaqt li jieħu inkunsiderazzjoni l-komplementarjetà mal-MOR; 

o isaħħaħ b'mod sinifikanti s-sistema tiegħu għall-monitoraġġ u r-rappurtar dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ 
evalwazzjoni (inkluża analiżi tar-raġunijiet għad-dewmien u d-deskrizzjoni tal-miżuri adottati biex dan jiġi indirizzat); 

o isaħħaħ is-superviżjoni kumplessiva tal-attivitajiet ta' evalwazzjonijiet tal-programmi mill-EuropeAid. 

Sabiex jiżgura l-kwalità tal-evalwazzjonijiet tal-programmi u tal-MOR, il-EuropeAid għandu: 

o jinsisti li l-unitajiet operazzjonali u d-delegazzjonijiet japplikaw ir-rekwiżiti ta' kontroll tal-kwalità, (inkluż għall-
evalwazzjonijiet tal-programmi, l-użu minn grupp ta’ referenza u mid-dokumentazzjoni tal-kontrolli tal-kwalità 
mwettqa); 

o jiċċekkja, fuq bażi regolari, l-applikazzjoni ta' dawn il-kontrolli; 

Sabiex isaħħaħ il-kapaċità tas-sistema ta' evalwazzjoni biex din tipprovdi informazzjoni adegwata dwar ir-riżultati miksuba, il-
EuropeAid għandu: 

o japplika b’mod aktar rigoruż id-dispożizzjonijiet regolatorji li jeħtieġu l-użu minn objettivi SMART u minn indikaturi 
verifikabbli; 

o jimmodifika s-sistema ta’ monitoraġġ sabiex din tkompli tipprovdi data dwar il-programmi sa mill-anqas tliet snin wara 
l-ikkompletar tagħhom;  

o iżid b’mod sinifikanti l-proporzjon ta' evalwazzjonijiet tal-programmi ex post. 

Sabiex jiżgura l-użu massimu mis-sejbiet tal-evalwazzjonijiet u tal-MOR, il-EuropeAid għandu: 

o jestendi l-perjodu ta’ segwitu għall-evalwazzjonijiet strateġiċi; 
o jiżviluppa database ċentrali għall-evalwazzjonijiet tal-programmi (biex jaħżen ir-rapporti ta' evalwazzjoni, il-pjanijiet ta’ 

azzjoni u s-segwitu għalihom, b’funzjonalitajiet ta' tiftix li jippermettu l-analiżi). 


