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Assistenza għall-iżvilupp li ngħatat mill-UE lill-
Myanmar/Burma: l-UE kellha rwol ewlieni u pprovdiet 
rispons attiv, iżda kien hemm xi nuqqasijiet fl-
implimentazzjoni, jgħidu l-Awdituri 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-UE kellha rwol ewlieni fl-għoti 
ta’ appoġġ għal prijoritajiet għall-iżvilupp fil-Myanmar/Burma u allokat finanzjament sinifikanti 
lill-pajjiż. Madankollu, kien hemm nuqqasijiet fil-valutazzjoni tal-ħtiġijiet li saret mill-
Kummissjoni Ewropea, u fl-implimentazzjoni tal-assistenza li ngħatat mill-UE. 

L-awdituri eżaminaw jekk is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-Kummissjoni Ewropea appoġġawx 
prijoritajiet stabbiliti sew fil-qasam tal-iżvilupp fil-Myanmar/Burma. Għall-perjodu 2012-2020, l-UE allokat 
kważi EUR 1 biljun lill-pajjiż. 

“Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-Kummissjoni rreaġew fil-pront għall-bidliet politiċi fil-
Myanmar/Burma, iżda b’mod ġenerali, aħna nikkonkludu li l-appoġġ għall-iżvilupp li l-UE tat lill-pajjiż ma 
kienx kompletament effettiv” qal is-Sur Karel Pinxten, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għar-rapport. 

Matul il-perjodu awditjat (2012-2016), il-Myanmar/Burma kien qed jesperjenza perjodu diffiċli ta’ 
tranżizzjoni politika u ekonomika. Fatturi bħal diżastri naturali, kunflitti etniċi u l-kapaċità limitata ta’ atturi 
u awtoritajiet lokali xekklu l-isforzi għall-iżvilupp. Fl-2016 u l-2017, reġgħet faqqgħet mill-ġdid il-vjolenza 
kontra l-minoranza Musulmana ta’ Rohingya fl-Istat ta’ Rakhine, u dan irriżulta fi kriżi umanitarja ta' 
proporzjonijiet enormi. Il-vjolenza rikorrenti f’dan ir-reġjun taggrava l-kunflitt u tostakola l-isforzi 
umanitarji u ta’ żvilupp fir-reġjun.  

L-awdituri jgħidu li, f’termini ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet, il-Kummissjoni ma vvalutatx biżżejjed il-
prijoritajiet ġeografiċi fi ħdan il-pajjiż. Prijoritizzazzjoni ta’ dan it-tip setgħet żiedet l-impatt tal-appoġġ li 
ngħata mill-UE. Iż-żieda fid-dħul domestiku tal-gvern ma kinitx inkluża fil-prijoritajiet, għalkemm din hija 
fattur ewlieni għall-iżvilupp tal-pajjiż. Il-programmazzjoni konġunta tal-UE u l-Istati Membri individwali 
kienet pass pożittiv. Madankollu, il-koordinazzjoni bejn id-Direttorati Ġenerali li jimmaniġġjaw l-iżvilupp u l-
assistenza umanitarja f’żoni ta’ kriżi fit-tul ma ffunzjonatx tajjeb.  
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L-awdituri jgħidu li l-azzjonijiet magħżula indirizzaw il-prijoritajiet tal-pajjiż fil-qasam tal-iżvilupp, iżda kien 
hemm dewmien. L-implimentazzjoni tal-programmi tal-Fondi Fiduċjarji mmaniġġjati min-Nazzjonijiet Uniti 
u ffinanzjati mill-UE kienet affettwata minn assorbiment bil-mod tal-baġit għall-attivitajiet tal-programmi. 
Id-dispożizzjonijiet relatati mal-kontroll tal-ispejjeż fil-kuntratti bejn l-UE u n-Nazzjonijiet Uniti ftit li xejn 
kellhom impatt.  

L-awdituri jiddikjaraw li r-riżultati li nkisbu mill-proġetti li ġew awditjati kienu jvarjaw. Nofshom biss wasslu 
l-outputs ippjanati, prinċipalment minħabba dewmien fl-implimentazzjoni. Ġew osservati wkoll dgħufijiet 
fil-kwalità tal-indikaturi tal-proġetti u l-monitoraġġ tagħhom. 

L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni Ewropea u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna: 

• jimmiraw aħjar l-oqsma ta’ appoġġ sabiex l-impatt tal-għajnuna jkun akbar; 

• isaħħu l-koordinazzjoni bejn id-Direttorat Ġenerali għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp u d-Direttorat Ġenerali 
għall-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet tal-Għajnuna Umanitarja Ewropej; 

• jiġġustifkaw u jiddokumentaw l-allokazzjoni ta’ finanzjament għas-setturi u għall-azzjonijiet; 

• itejbu l-kosteffettività tal-azzjonijiet b’multidonaturi; 

• isaħħu l-monitoraġġ ta’ informazzjoni dwar l-outputs u l-eżiti; 

• itejbu l-mod kif il-proġetti jiġu mmaniġġjati u jiżguraw li l-azzjonijiet tal-UE jkollhom aktar viżibbiltà; 

• jeżaminaw mill-ġdid il-possibbiltà li l-isfera ta’ kompetenza tal-Fond Konġunt għall-Paċi tkun tinkludi l-Istat ta’ Rakhine. 

Noti lill-Edituri 

Wara bosta deċennji ta’ tmexxija awtoritarja, il-Myanmar/Burma għaddej minn tranżizzjoni politika u 
ekonomika taħt gvern prinċipalment ċivili li tela’ fil-poter f’Marzu tal-2011. Il-gvern nieda sensiela ta’ 
riformi maħsuba biex isir tibdil fis-sitwazzjoni politika, demokratika u soċjoekonomika tal-pajjiż.  

Matul il-perjodu 2012-2016, il-PDG tal-pajjiż kiber b’rata annwali medja ta’ 7.5 %. Il-forza tax-xogħol hija 
żagħżugħa u l-pajjiż għandu ħafna riżorsi naturali, bħal gass, injam, deheb u ħaġar prezzjuż. Il-pajjiż qed 
jibbenefika minn żieda sinifikanti fl-investiment dirett. 

Il-popolazzjoni hija magħmula minn għadd kbir ta’ gruppi etniċi, u għad hemm tensjonijiet bejn dawn il-
gruppi u bejn dawk b’reliġjonijiet differenti. Il-gvern iffirma Ftehim ta' Waqfien mill-Ġlied fil-Pajjiż Kollu ma’ 
xi wħud mill-armati etniċi, iżda l-proċess ta’ paċi qed jipprogressa bil-mod. Tensjonijiet etniċi huma 
prevalenti fi stati fejn hemm gruppi etniċi li mhumiex Bamar, partikolarment fir-reġjuni fuq il-fruntiera fl-
Istati ta’ Shan, Kachin u Rakhine. II-minoranza Musulmana ta’ Rohingya fl-Istat ta’ Rakhine effettivament 
sfat mingħajr Stat meta l-Liġi tal-1982 dwar iċ-Ċittadinanza Burmiża daħlet fis-seħħ.  

Sabiex tħeġġeġ il-proċess tar-riformi, f’April tal-2012 l-UE ssospendiet is-sanzjonijiet imposti fuq il-gvern u 
sal-2013 kienet neħħiethom kollha minbarra l-embargo fuq l-armi. L-UE fetħet ukoll uffiċċju f’Yangon, li fl-
2013 sar Delegazzjoni kompluta tal-UE. 
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Il-pajjiż irċieva appoġġ minn bosta donaturi. Matul il-perjodu 2012-2016, l-impenji tad-donaturi mis-sorsi 
kollha ammontaw għal total ta’ aktar minn USD 8 biljun. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 4/2018 “Assistenza mill-UE lill-Myanmar/Burma” huwa disponibbli fuq is-sit web 
tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 

 

 


