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Introduzzjoni ġenerali 
0.1. Dan ir-rapport huwa parti waħda minn żewġ partijiet mir-rapport annwali 
tagħna għas-sena finanzjarja 2021. Huwa jkopri l-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq 
taħt il-baġit tal-UE fi tmiem l-2021. Il-parti l-oħra tkopri l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-UE 
u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. 

0.2. Aħna qsamna r-rapport annwali tagħna f’dawn iż-żewġ partijiet, u kkonkludejna 
l-proġett pilota ta’ sentejn li beda bir-rapport annwali għas-sena finanzjarja 2019. Ir-
raġuni prinċipali wara l-proġett kienet biex fir-rappurtar annwali tagħna tingħata aktar 
prominenza għar-riżultati li jinkisbu bil-baġit tal-UE. Barra minn hekk, billi qsamna r-
rapport annwali aħna stajna nieħdu kont tar-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-
Prestazzjoni (AMPR), li huwa r-rapport prinċipali ta’ livell għoli dwar il-prestazzjoni 
maħruġ mill-Kummissjoni rigward il-baġit tal-UE. Minħabba li d-data ta’ skadenza legali 
għall-adozzjoni tiegħu tasal fi tmiem Ġunju tas-sena n+1, fil-passat aħna ma konniex 
stajna ninkluduh fir-rapport annwali tagħna, li normalment jiġi ppubblikat fil-bidu ta’ 
Ottubru. Wara li evalwat ir-riżultati tal-proġett pilota u ħadet inkunsiderazzjoni l-
impatt fuq l-awditi attwali tal-prijoritajiet emerġenti tal-UE, aħna ddeċidejna li nerġgħu 
lura għar-rappurtar dwar il-prestazzjoni, skont dak li ntuża qabel fil-Kapitolu 3 tar-
rapport annwali. Minkejja dan, aħna se nkomplu nfittxu modi ta’ kif nieħdu kont tal-
AMPRs fir-rappurtar annwali tagħna. 

0.3. It-tema prinċipali tar-rapport ta’ din is-sena dwar il-prestazzjoni hija l-
integrazzjoni ta’ ħames prijoritajiet ta’ politika orizzontali fil-baġit tal-UE: 

(i) il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima; 

(ii) il-preservazzjoni tal-bijodiversità; 

(iii) ugwaljanza bejn il-ġeneri; 

(iv) l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti; u 

(v) it-tranżizzjoni diġitali. 

0.4. Aħna diġà kkompletajna jew attwalment qed inwettqu diversi kompiti tal-
awditjar dwar dawn il-prijoritajiet orizzontali. Dan ir-rapport iserraħ fuq ix-xogħol tal-
awditjar preċedenti tagħna fejn possibbli. 
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0.5. Ir-rapport huwa maqsum fi tliet kapitoli: 

o Fil-Kapitolu 1, aħna neżaminaw jekk il-prijoritajiet orizzontali ġewx inkorporati fil-
programmi ta’ nfiq magħżula kollha tal-UE. Biex inwieġbu għal din il-mistoqsija, 
ivvalutajna l-approċċ u l-metodoloġiji kumplessivi tal-Kummissjoni, kif ukoll l-
informazzjoni dwar il-prestazzjoni fl-AMPR b’rabta mal-prijoritajiet ta’ politika 
orizzontali. Ibbażajna l-valutazzjoni li wettaqna fuq kampjun ta’ 11 mit-total ta’ 
47 programm ta’ nfiq stabbiliti għall-perjodu 2021-2027, li jirrappreżentaw 
madwar 90 % tal-baġit totali tal-perjodu. 

o Fil-Kapitolu 2, neżaminaw jekk il-Kummissjoni applikatx qafas ta’ prestazzjoni 
xieraq biex tkejjel il-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għal dawn il-prijoritajiet 
orizzontali. Biex inwieġbu għal din il-mistoqsija, ivvalutajna l-metodoloġiji 
applikati mill-Kummissjoni biex jiġi traċċat l-infiq taħt il-programmi koperti fil-
Kapitolu 1, kif ukoll informazzjoni rilevanti dwar il-prestazzjoni, inklużi indikaturi 
relatati, irrappurtati fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi tagħhom. 

o Il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet għaż-żewġ kapitoli huma inklużi fil-
Kapitolu 2. 

o Il-Kapitolu 3 jippreżenta r-riżultati tas-segwitu li wettaqna għar-
rakkomandazzjonijiet tal-awditjar li għamilna f’rapporti speċjali li ġew ippubblikati 
fl-2018. 

0.6. L-Anness jippreżenta r-riżultati tas-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet li 
għamilna fil-Kapitolu 3 tar-Rapport Annwali 2018 tagħna. 

0.7. Aħna għandna l-għan li nippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħna b’mod ċar u 
konċiż. Mhux dejjem inkunu nistgħu nevitaw li nużaw termini li huma speċifiċi għall-UE, 
għall-politiki u l-baġit tagħha, jew għall-kontabbiltà u l-awditjar. Fuq is-sit web tagħna, 
aħna ppubblikajna glossarju b’definizzjonijiet u spjegazzjonijiet tal-biċċa l-kbira minn 
dawn it-termini speċifiċi. It-termini ddefiniti fil-glossarju jidhru bil-korsiv meta jintużaw 
għall-ewwel darba fir-rapport. 
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Introduzzjoni 
1.1. L-UE timplimenta l-politiki tagħha permezz ta’ kombinament ta’ strumenti ta’ 
politika li ma jinvolvux infiq (prinċipalment ir-regolamenti) u programmi ta’ nfiq (bħall-
politika reġjonali u l-politika agrikola komuni). L-infiq huwa prinċipalment iffinanzjat 
mill-baġit tal-UE u NextGenerationEU (NGEU). NGEU huwa l-fond provviżorju tal-UE 
biex jappoġġja lill-Istati Membri wara l-pandemija tal-COVID-19. Il-baġit jindirizza wkoll 
il-prijoritajiet politiċi ġenerali jew “orizzontali” tal-UE. 

1.2. Il-baġit fit-tul attwali tal-UE, jiġifieri l-qafas finanzjarju pluriennali (QFP), ikopri 
seba’ snin (mill-2021 sal-2027) u jipprevedi EUR 1.2 triljun f’finanzjament. It-
Tabella 1.1 turi kif dan huwa organizzat f’6 intestaturi operazzjonali u 47 programm ta’ 
nfiq. 

Tabella 1.1 – Il-QFP 2021-2027 

Intestaturi tal-QFP 

Baġit  
tal-perjodu  
2021-2027 

(biljun EUR) 

Għadd ta’ 
programmi 

Intestatura 1: Suq uniku, innovazzjoni u diġitali 169.6 11 

Intestatura 2: Koeżjoni, reżiljenza u valuri (*) 450.4 14 

Intestatura 3: Riżorsi naturali u ambjent 419.0 5 

Intestatura 4: Migrazzjoni u ġestjoni tal-fruntieri 16.9 2 

Intestatura 5: Sigurtà u difiża 10.4 4 

Intestatura 6: Viċinat u d-dinja 110.9 7 

Strumenti speċjali 14.6 4 

Total 1 191.8 47 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni (eskluża n-nefqa amministrattiva). 
(*): Eskluża l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) iffinanzjata taħt l-NGEU, li l-Kummissjoni tinkludi 
taħt l-Intestatura 2. 

1.3. Il-Kummissjoni għandha responsabbiltà ġenerali għall-ġestjoni tal-baġit tal-UE. 
L-AMPR tagħha huwa input ewlieni għall-proċedura annwali ta’ kwittanza. L-AMPR 
huwa bbażat fuq rapporti annwali tal-attività, dikjarazzjonijiet tal-programmi li 
jakkumpanjaw l-abbozz tal-baġit, u informazzjoni rilevanti oħra. L-AMPR 2021 huwa 
dokument iddettaljat bi tliet volumi u jinkludi informazzjoni dwar il-prijoritajiet 
orizzontali tal-UE. 
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1.4. Ftehim interistituzzjonali1 mill-2020 elenka l-klima, il-bijodiversità, il-ġeneru u l-
SDGs bħala oqsma li għandhom ikunu koperti fir-rapport annwali li għandu 
jakkumpanja l-baġit ġenerali tal-UE, li għandu jiġi abbozzat mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni ssegwi tali prijoritajiet ta’ politika orizzontali f’firxa wiesgħa ta’ 
programmi u strumenti tal-UE. Din il-prattika, magħrufa bħala “integrazzjoni”, hija 
spjegata fil-Kaxxa 1.1. 

Kaxxa 1.1 

X’inhija “integrazzjoni”? 

Integrazzjoni tfisser l-inkorporazzjoni sistematika ta’ kwistjoni trażversali fit-tfassil, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ politiki jew programmi. 
Tintuża komunement b’rabta ma’ kwistjonijiet bħall-governanza, it-tnaqqis tal-
faqar, is-sostenibbiltà ambjentali, it-tibdil fil-klima, u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. 

Fil-kuntest tal-baġit tal-UE, integrazzjoni tfisser l-inkorporazzjoni ta’ prijorità 
trażversali fil-fażijiet tat-tfassil, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-programmi 
baġitarji kollha. Din tista’ tinvolvi l-istabbiliment ta’ mira speċifika għall-proporzjon 
tal-baġit tal-programm biex jintefaq b’appoġġ tal-prijorità trażversali, u l-
monitoraġġ tal-progress lejn l-ilħuq tagħha. 

Sors: l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD). Mainstreaming cross-cutting 
issues. 7 Lessons from DAC Peer Reviews. Mainstreaming cross-cutting issues advancing gender equality 
and environmental sustainability, 2014, u SWD(2022) 225 final: Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-
Kummissjoni. Climate Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF. 

1.5. Il-Kummissjoni għandha l-għan li progressivament tinkorpora objettivi ta’ 
politika trażversali fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE2, u li tiżgura li l-
programmi ta’ nfiq tagħha jindirizzaw dawn l-objettivi trażversali ta’ politika flimkien 
mal-objettivi li huma speċifiċi għall-programm innifsu. 

1.6. L-UE għandha diversi politiki orizzontali, li huma ddefiniti fit-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u dokumenti rilevanti oħra, u jinkludu l-

                                                      
1 Ftehim Interistituzzjonali tas-16 ta’ Diċembru 2020 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-

Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar dixxiplina baġitarja, il-parti II, il-
paragrafu 16. 

2 COM(2021) 366 final: Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar il-qafas ta’ prestazzjoni tal-baġit tal-UE skont il-QFP 2021-2027. 
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ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-preservazzjoni tal-bijodiversità3, l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri4, l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU5, u t-tranżizzjoni diġitali6. Il-
prijoritajiet orizzontali, min-natura tagħhom, jistgħu japplikaw sa livelli differenti fost 
il-programmi ta’ nfiq. 

1.7. Il-Figura 1.1 fiha stampa ġenerali tal-iżvilupp tad-dokumenti tal-politika tal-
Kummissjoni relatati ma’ dawn il-prijoritajiet. 

  

                                                      
3 L-Artikoli 11 u 191 tat-TFUE; l-Artikolu 37 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea. 

4 L-Artikolu 8 tat-TFUE. 

5 Artikolu 208 tat-TFUE. 

6 Artikolu 179 tat-TFUE. 
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Figura 1.1 – Id-dokumenti tal-politika tal-Kummissjoni relatati  
mal-prijoritajiet magħżula 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 

  

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 
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Strateġija: COM(1996) 0067 final – 
Incorporating equal opportunities for women 
and men into all community policies and 
activities 

Strateġija: COM(2000) 0335 final – Towards 
a community framework strategy on gender 
equality (2001-2005) 

Strateġija: KUMM(2010) 0491 finali – Strateġija 
għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015 

Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal: Impenn 
strateġiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi 2016-
2019 

Strateġija: COM(2020) 152 final – Unjoni ta’ 
Ugwaljanza: Strateġija ta’ Ugwaljanza Bejn  
is-Sessi għall-2020-2025 

White paper: COM(2009) 147 final –  
L-adattament għat-tibdil fil-klima – lejn Qafas 
Ewropew għall-azzjoni 

Strateġija: COM(2013) 216 – Strateġija tal-UE 
dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima 

Strateġija: COM(2021) 82 final – Insawru 
Ewropa reżiljenti għall-klima – L-Istrateġija l-
ġdida tal-UE dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-
Klima 

Strateġija: KUMM(2011) 244 finali –  
L-assigurazzjoni ta’ ħajjitna, il-kapital naturali 
tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità  
sal-2020 

Strateġija: COM(2020) 380 final – Strateġija 
għall-bijodiversità għall-2030 Inreġġgħu n-natura 
lura f’ħajjitna 

Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal: 
SWD(2017) 157 final – Digital4Development: 
mainstreaming digital technologies and services 
into EU Development Policy 

Komunikazzjoni: COM(2019) 640 final – Il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew 

Komunikazzjoni: COM(2013) 531 – Lil hinn  
mill-2015: lejn approċċ komprensiv u integrat 
għall-finanzjament tal-qerda tal-faqar u  
tal-iżvilupp sostenibbli 

Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal: 
SWD(2020) 400 final – Delivering on the UN’s 
Sustainable Development Goals –  
A comprehensive approach 

Klima 

Bijodiversità 

Ġeneru 

Diġitali 

SDGs 

Linja Gwida: Linji gwida politiċi għall-
Kummissjoni Ewropea li jmiss 2019-2024 –  
it-Taqsima 3: Ewropa lesta għall-era diġitali  

Komunikazzjoni: COM(2021) 118 final –  
Il-Kumpass Diġitali tal-2030: l-approċċ Ewropew 
għad-Deċennju Diġitali  

Komunikazzjoni: COM(2016) 739 – Il-passi li 
jmiss għal ġejjieni Ewropew sostenibbli Azzjoni 
Ewropea għas-sostenibbiltà 
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Ambitu u approċċ 
1.8. Din is-sena hija l-ewwel darba li rrappurtajna dwar il-prijoritajiet orizzontali tal-
UE fl-intier tagħhom. Il-mistoqsija prinċipali tal-awditjar tagħna kienet jekk il-
Kummissjoni inkorporatx il-prijoritajiet ta’ politika orizzontali fil-baġit tal-UE, ittraċċatx 
l-infiq u rrappurtatx b’mod preċiż dwar ir-riżultati. Fil-Kapitolu 1, aħna nivvalutaw: 

o jekk il-prijoritajiet ta’ politika orizzontali ġewx inkorporati fil-programmi ta’ nfiq 
magħżula kollha tal-UE; 

o jekk il-Kummissjoni tirrappurtax b’mod preċiż dwar l-integrazzjoni ta’ prijoritajiet 
ta’ politika orizzontali fl-AMPR. 

1.9. Aħna analizzajna l-approċċ ġenerali għall-inkorporazzjoni ta’ prijoritajiet 
orizzontali fil-programmi ta’ nfiq magħżula u l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni 
inkluża fl-AMPR fir-rigward ta’ ħames prijoritajiet ġenerali. Għażilna l-prijoritajiet 
orizzontali segwenti filwaqt li ħadna inkunsiderazzjoni r-rilevanza tagħhom għall-
QFP 2021-2027 u l-prijoritajiet emerġenti ġodda tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza 
(RRF): 

 

Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, imsemmija wkoll bħala “klima”  
fil-bqija tat-test 

 

Il-preservazzjoni tal-bijodiversità, imsemmija wkoll bħala 
“bijodiversità” fil-bqija tat-test 

 

L-ugwaljanza bejn il-ġeneri, imsemmija wkoll bħala “ġeneru” jew 
“perspettiva tal-ġeneri” fil-bqija tat-test 

 

L-SDGs tan-Nazzjonijiet Uniti, imsemmija wkoll bħala “SDGs” fil-bqija 
tat-test  

 

It-tranżizzjoni diġitali, imsemmija wkoll bħala “diġitali” fil-bqija  
tat-test 

1.10. Aħna eżaminajna kif dawn il-prijoritajiet kienu ġew inkorporati f’għażla 
ta’ 11-il programm ta’ nfiq, li flimkien jirrappreżentaw 90 % tal-pagamenti li saru sa 
tmiem l-2021 taħt 4 intestaturi operazzjonali tal-QFP 2021-2027 (ara t-Tabella 1.2). 
Aħna ma vvalutajniex l-inkorporazzjoni ta’ prijoritajiet orizzontali fl-RRF taħt l-NGEU. 
Madankollu, aħna osservajna li, b’żieda mal-mira għall-kontribuzzjoni għall-klima, l-RRF 
introduċiet id-diġitali bħala prijorità ġdida b’mira speċifika. 
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Tabella 1.2 – Programmi ta’ nfiq magħżula tal-UE 

Intestatura tal-QFP 
Programm 

Isem/akronimu użat 
f’dan ir-rapport Isem sħiħ 

1 “Suq Uniku, 
innovazzjoni u 

diġitali” 

 

FNE DIĠITALI Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa - Diġitali 
UE DIĠITALI Programm Ewropa Diġitali 

ORIZZONT EWROPA Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 

2 “Koeżjoni, 
reżiljenza u valuri” 

 

FSE+ Fond Soċjali Ewropew Plus 

REĠJONALI 
(FEŻR) Politika reġjonali (Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali) 

3 “Riżorsi naturali u 
ambjent” 

 

PAK 
(FAEG u FAEŻR) 

Politika Agrikola Komuni (Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija u 
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali) 

FEMSA Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura 
JTM Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta 
LIFE Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika 

6 “Il-Viċinat u  
d-dinja” 

 

IPA III Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni 

NDICI – Ewropa 
Globali 

Strument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u  
ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali – Ewropa Globali 

Sors: il-QEA. 

1.11. Aħna użajna leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE, kif ukoll gwida u struzzjonijiet 
maħruġa mill-Kummissjoni, inklużi l-Linji Gwida u s-Sett ta’ Għodod għal 
Regolamentazzjoni Aħjar, bħala kriterji għall-awditu li wettaqna. Użajna wkoll kriterji 
ġeneralment aċċettati li ġew imfassla mill-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) (ara l-paragrafi 1.14-1.16, 1.18 u 1.21). 

1.12. Aħna diġà kkompletajna xogħol tal-awditjar estensiv fuq xi kwistjonijiet 
rigward prijoritajiet ta’ politika orizzontali fil-baġit tal-UE (ara l-Kaxxa 1.2 hawn taħt). 
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Kaxxa 1.2 

Rapporti speċjali tal-QEA dwar prijoritajiet trażversali speċifiċi tal-UE 
o Rapport Speċjali 09/2022 – “L-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-UE għall-

perjodu 2014-2020: Mhuwiex għoli daqskemm ġie rrappurtat”. 

o Rapport Speċjali 22/2021 – “Finanzi sostenibbli: Jeħtieġ li l-UE tieħu azzjoni 
aktar konsistenti biex il-finanzjament jiġi dirett mill-ġdid lejn investiment 
sostenibbli”. 

o Rapport Speċjali 10/2021 – “L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-baġit 
tal-UE: wasal iż-żmien li l-kliem jissarraf f’azzjoni”. 

o Rapport Speċjali 19/2020 – “Id-Diġitalizzazzjoni tal-Industrija Ewropea: 
inizjattiva ambizzjuża li s-suċċess tagħha jiddependi mill-impenn kontinwu tal-
UE, tal-gvernijiet u tan-negozji”. 

o Rapport Speċjali 13/2020 – “Bijodiversità agrikola: il-kontribuzzjoni mill-PAK 
ma waqqfitx it-tnaqqis”. 

o Rapport Analitiku 01/2020 – “Insegwiment tal-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-
UE”. 

o Analiżi rapida dwar każ speċifiku 07/2019 – “Rappurtar dwar is-sostenibbiltà: 
rendikont tal-Istituzzjonijiet u l-Aġenziji tal-UE”. 

o Rapport Speċjali 31/2016 – “Infiq ta’ mill-inqas euro wieħed minn kull ħamsa 
mill-baġit tal-UE fuq l-azzjoni klimatika: qed isir xogħol ambizzjuż, iżda hemm 
riskju serju li ma jkunx suffiċjenti”. 

o Rapport Speċjali 17/2013 – “Finanzjament għall-Klima mill-UE fil-kuntest ta’ 
għajnuna esterna”. 
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Inkorporazzjoni ta’ prijoritajiet ta’ 
politika orizzontali fil-programmi 
magħżula tal-baġit tal-UE 
1.13. L-integrazzjoni ta’ prijoritajiet trażversali fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
baġit tal-UE hija element importanti biex tinbena stampa ġenerali komprensiva tal-
prestazzjoni tiegħu fl-intier tiegħu. Aħna eżaminajna kif il-Kummissjoni inkorporat il-
prijoritajiet tal-klima, il-bijodiversità, il-ġeneru, l-SDGs u d-diġitali fil-programmi 
magħżula tal-baġit tal-UE. 

Hemm qafas għall-indirizzar tal-biċċa l-kbira mill-prijoritajiet ta’ 
politika orizzontali fil-QFP 2021-2027 

1.14. F’Diċembru 2020, il-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea adottaw ftehim interistituzzjonali li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-
implimentazzjoni tal-QFP 2021-2027. Il-ftehim kien jistipula li, biex titjieb il-
kooperazzjoni dwar proċeduri baġitarji u biex tiġi pprovduta trasparenza baġitarja, il-
Kummissjoni kienet se tħejji rapport annwali li jiġbor flimkien l-informazzjoni dwar l-
assi, l-obbligazzjonijiet, u l-ispejjeż tal-UE, kif ukoll dwar il-prijoritajiet ta’ politika 
orizzontali segwenti7. 

o Klima: mill-inqas 30 % tal-ammont totali tal-infiq tal-baġit tal-UE u tal-Istrument 
ta’ Rkupru tal-UE kien meħtieġ li jkun ta’ appoġġ għal objettivi klimatiċi. 

o Bijodiversità: kien meħtieġ li 7.5 % fl-2024 u 10 % fl-2026 u fl-2027 mill-infiq 
annwali taħt il-QFP jkun ta’ appoġġ għal objettivi ta’ bijodiversità. 

o Ġeneru: metodu għall-kejl tan-nefqa relatata mal-ġeneru fil-livell tal-programm 
ikun jiġi żviluppat u inkorporat fil-QFP 2021-2027. 

o SDGs: ikunu jitqiesu fil-programmi rilevanti kollha tal-UE fil-QFP 2021-2027. 

                                                      
7 Il-Ftehim interistituzzjonali tas-16 ta’ Diċembru 2020, il-Parti II, il-paragrafu 16. 
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1.15. Għall-objettiv tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, b’żieda mal-mira ġenerali ta’ 
nfiq, il-ftehim kien fih l-elementi ewlenin segwenti. 

o “Mekkaniżmu ta’ aġġustament għall-klima” għat-teħid ta’ azzjoni f’każ li miri ta’ 
nfiq fuq il-klima relatati ma’ programmi speċifiċi x’aktarx ma jkunux se jintlaħqu. 

o Metodu effettiv biex jiġi traċċat il-livell ta’ nfiq relatat mal-klima. 

o L-applikazzjoni tal-prinċipju “la tagħmilx ħsara” biex jiġi żgurat li l-flus li jintefqu 
skont il-baġit tal-UE ma jipprevenux lill-UE milli tilħaq l-għanijiet klimatiċi u 
ambjentali tagħha. 

1.16. F’Novembru 2021, il-Kummissjoni aġġornat il-Linji Gwida u s-Sett ta’ Għodod 
għal Regolamentazzjoni Aħjar tagħha, li jistabbilixxu l-prinċipji li l-Kummissjoni ssegwi 
fit-tħejjija ta’ proposti ġodda. Il-pakkett ta’ Regolamentazzjoni Aħjar aġġornat jintegra 
l-SDGs. Huwa rrinforza l-analiżi tal-prinċipji “la tagħmilx ħsara”8 u “diġitali b’mod 
awtomatiku”, kif ukoll tal-implimentazzjoni tal-Liġi Ewropea dwar il-Klima. Huwa 
rrinforza wkoll l-analiżi tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri f’valutazzjonijiet tal-impatt u 
f’evalwazzjonijiet. Jintegra wkoll il-previżjoni strateġika fit-tfassil ta’ politika, b’fokus 
partikolari fuq l-oqsma ekoloġiċi, diġitali, ġeopolitiċi u soċjoekonomiċi. 

1.17. Il-ftehim interistituzzjonali ma jinkludix il-prijorità “diġitali” bħala waħda mill-
prijoritajiet li għandha tiġi integrata (ara l-paragrafu 1.38). 

Il-programmi ta’ nfiq magħżula tal-UE jinkorporaw il-
prijoritajiet ta’ politika orizzontali li aħna rrieżaminajna 

1.18. L-OECD9 tiddikjara li sabiex il-politiki jiġu integrati b’mod effettiv, jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti objettivi u miri tal-prestazzjoni, u jenħtieġ li jitwettaq traċċar tal-progress 
fil-konfront tagħhom. Jenħtieġ li l-politiki integrati jittieħdu inkunsiderazzjoni fil-fażijiet 
kollha taċ-ċiklu tal-baġit, b’massimizzazzjoni tat-trasparenza dwar kif jiġu allokati l-

                                                      
8 Kif iddefiniti mill-Artikolu 17 tar-Regolament dwar it-Tassonomija (ir-Regolament 

(UE) 2020/852). 

9 L-OECD: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, u 
Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 
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fondi rilevanti għall-prijoritajiet orizzontali differenti10. Il-Kummissjoni saħqet ukoll fuq 
il-funzjoni ewlenija tal-indikaturi ambjentali tal-OECD waqt it-traċċar ta’ nfiq relatat 
mal-klima, l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni klimatika u l-istabbiliment ta’ miri11. 

1.19. Analizzajna kif il-prijoritajiet orizzontali tal-klima, il-bijodiversità, il-ġeneru, l-
SDGs u d-diġitali kienu ġew inkorporati fi 11-il programm ta’ nfiq magħżul billi 
eżaminajna t-3 fatturi li nqisu li huma l-aktar rilevanti: 

o il-punt sa fejn il-Kummissjoni kienet qieset l-impatti meta fasslet il-proposti 
settorjali tagħha għall-programmi ta’ finanzjament magħżula tal-UE (ara l-
paragrafu 1.21), 

o il-livell ta’ integrazzjoni fil-leġiżlazzjoni adottata (ara l-paragrafu 1.23), u  

o l-eżistenza ta’ miri speċifiċi (ara l-paragrafu 1.24). 

1.20. Il-Figura 1.2 tagħti sommarju tal-analiżi li wettaqna u hija bbażata fuq il-
medja aggregata tal-valutazzjoni li wettaqna tat-tliet fatturi msemmija hawn fuq (ara l-
Anness 1.1, l-Anness 1.2 u l-Anness 1.3). Aħna sibna li l-prijoritajiet kienu fil-fatt ġew 
inkorporati fil-programmi ta’ nfiq magħżula. Madankollu, kien hemm differenzi 
sinifikanti bejn il-livell ta’ integrazzjoni ta’ kull prijorità, u l-ġeneru kien l-inqas prijorità 
integrata tajjeb. 

                                                      
10 L-OECD: Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality, 2018, u Gender and 

the Environment: Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs, 2021. 

11 L-OECD: Integrating Environmental and Climate Action into Development Co-operation: 
Reporting on DAC Members’ High-Level Meeting Commitments, 2021. 
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Figura 1.2 – Inkorporazzjoni ta’ prijoritajiet ta’ politika orizzontali fil-
programmi ta’ finanzjament magħżula tal-UE 

Sors: il-QEA. 

1.21. Skont l-aġenda tal-Kummissjoni għal regolamentazzjoni aħjar, il-proposti tal-
Kummissjoni għall-programmi ta’ finanzjament huma suġġetti għal valutazzjonijiet tal-
impatt. Ivvalutajna jekk il-valutazzjonijiet tal-impatt għall-programmi ta’ finanzjament 
magħżula tal-UE analizzawx il-prijoritajiet orizzontali. Aħna sibna li l-prijoritajiet 
ambjentali kienu inkorporati b’mod adegwat, id-diġitali u l-SDGs kienu inkorporati 
parzjalment u l-prijorità tal-ġeneru kienet l-inqas waħda inkorporata (ara l-Anness 1.1). 

1.22. Kull proposta leġiżlattiva fiha objettivi ta’ politika ġenerali, objettivi speċifiċi,
u indikaturi. L-objettivi speċifiċi jistabbilixxu fid-dettall dak li l-politika hija intenzjonata

Sommarju tal-analiżi li wettaqna tat-tliet oqsma awditjati (valutazzjonijiet 
tal-impatt, leġiżlazzjoni u miri ta’ nfiq) rigward l-inkorporazzjoni ta’ prijoritajiet 
orizzontali
Medja aggregata tal-punteġġi assenjati tagħna

Integrazzjoni (bejn 1.5 u 2)

Integrazzjoni parzjali (bejn 0.5 u 1.5)

Integrazzjoni limitata (bejn 0 u 0.5)

Klima

Bijodiversità
Ġeneru

SDGs

Diġitali

ORIZZONT EWROPA

FNE DIĠITALI

UE DIĠITALI

REĠJONALI (FEŻR)

FSE+

PAK (FAEG u FAEŻR)

FEMSA 

LIFE

JTM

NDICI – Ewropa Globali

IPA III
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li tikseb12. L-indikaturi jirrappreżentaw indikazzjoni kwantitattiva jew kwalitattiva ta’ 
kemm inizjattiva tkun qrib li tikseb l-għan stabbilit tagħha. L-indikaturi jistgħu 
jirrigwardaw stadji differenti tal-inizjattiva (inputs, outputs, riżultati, u impatti)13. 

1.23. Aħna vverifikajna kif il-prijoritajiet orizzontali magħżula kienu koperti fl-
objettivi ta’ politika ġenerali, l-objettivi speċifiċi u l-indikaturi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni li 
tirregola l-programmi ta’ finanzjament magħżula. Sibna li l-leġiżlazzjoni tal-programmi 
inkorporat il-prijoritajiet orizzontali, minkejja li l-ġeneru kien integrat f’inqas minn nofs 
il-programmi li eżaminajna (ara l-Anness 1.2). L-objettiv klimatiku kien l-aktar wieħed 
imsemmi. Il-Figura 1.3 telenka l-għadd ta’ referenzi għall-prijoritajiet magħżula fil-
leġiżlazzjoni magħżula. Minkejja li ssemmew l-SDGs fil-programmi kollha, dan kien l-
objettiv l-inqas imsemmi. 

Figura 1.3 – Tismijiet tal-ħames prijoritajiet fil-leġiżlazzjoni 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-proposti leġiżlattivi magħżula. 

                                                      
12 L-Għodda #11: Format tar-rapport tal-valutazzjoni tal-impatt skont il-Kummissjoni Ewropea: 

Better Regulation Toolbox, Novembru 2021. 

13 Ibid., l-Għodda #43: Mekkaniżmi ta’ monitoraġġ u indikaturi. 
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1.24. Aħna vverifikajna wkoll jekk ġewx stabbiliti miri fil-leġiżlazzjoni. Kien biss l-
objettiv klimatiku li kellu miri speċifiċi għall-ammonti tal-baġit, u għall-monitoraġġ ta’ 
progress lejn l-ilħuq ta’ din il-mira ta’ nfiq (ara l-Anness 1.3). Għall-objettiv tal-
bijodiversità, hemm mira għall-baġit ġenerali tal-UE. It-Tabella 1.3 turi l-miri ta’ nfiq 
għall-prijoritajiet magħżula. 

Tabella 1.3 – Miri ta’ nfiq għall-prijoritajiet magħżula 

Prijorità ta’ 
politika 

orizzontali 
Miri ta’ nfiq għall-QFP 2021-2027 

Klima 
 

Bijodiversità 

Iva 
Għall-klima, hemm mira ġenerali ta’ nfiq fuq il-klima ta’ 30 % fil-baġit 
tal-UE għall-perjodu 2021-2027. Għall-bijodiversità, hemm ambizzjoni li 
jkun hemm miri għall-baġit ġenerali tal-UE ta’ 7.5 % fl-2024 u ta’ 10 % 
fl-2026 u fl-2027. 

Ġeneru 
Diġitali 
SDGs 

Le 
Ma hemmx mira ġenerali għall-infiq relatat mal-prijoritajiet tal-ġeneru, 
diġitali jew SDGs fil-baġit tal-UE għall-perjodu 2021-2027. 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 

Il-Kummissjoni żviluppat metodi biex tittraċċa l-infiq għal xi 
prijoritajiet ta’ politika orizzontali 

1.25. Biex tidentifika u tirrapporta kemm hija qed tonfoq fuq prijoritajiet ta’ 
politika orizzontali, il-Kummissjoni tittraċċa l-infiq fost bosta programmi (ara l-
Kaxxa 1.3). 

Kaxxa 1.3 

X’inhuwa t-traċċar tal-infiq? 

It-traċċar tal-infiq huwa sistema biex jitkejlu l-kontribuzzjonijiet magħmula minn 
programmi ta’ nfiq differenti tal-UE għal prijorità ta’ politika ġenerali partikolari. It-
traċċar jirrikjedi fehim dettaljat ta’ kif azzjonijiet speċifiċi jikkontribwixxu għal 
prijorità ta’ politika partikolari; dawn l-azzjonijiet jeħtieġ li jiġu identifikati b’mod li 
jippermetti li r-riżorsi finanzjarji relatati jingħaddu, jew jiġu traċċati, u mbagħad 
jiġu aggregati fil-livell tal-baġit kollu tal-UE biex jiġi mmonitorjat il-progress. 

Sors: COM(2021) 366 final: Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
qafas ta’ prestazzjoni tal-baġit tal-UE skont il-QFP 2021-2027.   
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1.26. It-Tabella 1.4 tindika kif il-Kummissjoni tittraċċa l-infiq għal objettivi ta’ 
politika orizzontali. 

Tabella 1.4 – Metodoloġija għat-traċċar tal-infiq għall-prijoritajiet 
magħżula 

Prijorità ta’ 
politika 

orizzontali 
Metodoloġija għat-traċċar tal-infiq żviluppata 

Klima 

Iva 
Il-kontribuzzjoni għall-klima tittieħed direttament mis-sistema 
kontabilistika tal-Kummissjoni u tiġi pprovduta mid-Direttorat 
Ġenerali għall-Baġit (DĠ BUDG). Il-Kummissjoni qed taħdem fuq  
is-sostituzzjoni tas-sistema kontabilistika tagħha. 

Bijodiversità 
 

Ġeneru 

Iva 
Kull direttorat ġenerali (DĠ) jagħmel il-kalkolu tiegħu, u d-DĠ BUDG 
jirrieżamina l-konsistenza tal-inputs kollha pprovduti għall-
programmi kollha. 

Diġitali 
 

SDGs 

Le 
Ma hemmx rekwiżit, u lanqas kwalunkwe gwida ċentrali, għat-
traċċar tal-infiq fuq il-prijoritajiet diġitali jew tal-SDGs fil-baġit tal-UE 
kollu. Madankollu, ċerti DĠ jittraċċaw l-infiq għal programmi 
speċifiċi li jikkontribwixxu għall-objettivi; pereżempju, id-Direttorat 
Ġenerali għar-Riċerka u Innovazzjoni (DĠ RTD) (għall-objettiv 
diġitali) u d-Direttorat Ġenerali għas-Sħubijiet Internazzjonali 
(DĠ INTPA) (għad-diġitali u għall-SDGs).  

Sors: il-QEA. 
Nota: il-Kummissjoni tittraċċa l-infiq ukoll għall-prijoritajiet orizzontali tal-arja nadifa u l-migrazzjoni. 

Klima 

1.27. Fil-QFP 2014-2020, il-Kummissjoni applikat koeffiċjenti speċifiċi biex 
tikkwantifika l-infiq li jikkontribwixxi għal objettivi klimatiċi, abbażi tal-metodoloġija 
tal-OECD (l-“Indikaturi ta’ Rio”) (ara l-paragrafi 1.28u 1.31): 

o 100 %: l-attività hija mistennija li tagħti kontribuzzjoni sostanzjali (diretta jew 
indiretta) għall-objettivi ta’ mitigazzjoni jew adattament għat-tibdil fil-klima 
b’konformità mal-għanijiet klimatiċi tal-UE. 

o 40 %: l-attività hija mistennija li tagħti kontribuzzjoni pożittiva, mhux marġinali 
(diretta jew indiretta) għall-objettivi ta’ mitigazzjoni jew adattament għat-tibdil fil-
klima. 
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o 0 %: l-attività hija mistennija li jkollha impatt newtrali fuq l-objettivi klimatiċi. 

1.28. Għall-QFP 2021-2027, il-Kummissjoni aġġornat il-metodoloġija tagħha għat-
traċċar tal-infiq rilevanti għall-klima14. Il-koeffiċjenti tal-UE għall-klima jżommu s-
sistema użata mill-indikaturi ta’ Rio tal-OECD, iżda jinkludu effetti mistennija fuq il-
klima. Il-bidliet metodoloġiċi jinkludu: 

o rekwiżit li l-attivitajiet ma jikkawżawx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali tal-
UE; 

o bidla favur infiq “ibbażat fuq l-effett” abbażi ta’ lista ta’ attivitajiet speċifiċi 
(traċċar “ibbażat fuq l-attività”); 

o tnaqqis tar-riskju li proġetti simili jiġu kkategorizzati b’mod differenti skont xi 
jkunu l-objettivi tal-programm inkwistjoni; 

o l-introduzzjoni tal-ittaggjar klimatiku fis-sistemi kontabilistiċi u tar-rappurtar 
uffiċjali tal-Kummissjoni; 

o irbit mal-Patt Ekoloġiku tal-UE (eż. it-Tassonomija tal-UE). 

1.29. Filwaqt li nilqgħu dawn l-iżviluppi, aktar kmieni fl-2022 aħna esprimejna 
tħassib15 dwar l-affidabbiltà tar-rappurtar dwar il-klima għall-perjodu 2021-2027, u 
osservajna li l-biċċa l-kbira mill-problemi li identifikajna għall-perjodu 2014-2020 
għadhom hemm. Aħna sibna li l-infiq irrappurtat ma kienx dejjem rilevanti għall-azzjoni 
klimatika. Il-valutazzjoni kumplessiva tagħna kienet li l-Kummissjoni stmat b’mod 
eċċessiv il-kontribuzzjoni għall-klima ta’ komponenti ewlenin tal-finanzjament tal-
agrikoltura. Għall-politika agrikola komuni, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li 
taġġorna l-metodoloġija għat-traċċar klimatiku fl-202616. 

                                                      
14 SWD(2022) 225 final: Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni. Climate 

Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF. 

15 Ir-Rapport Speċjali 09/2022 – “L-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-UE għall-perjodu 2014-2020: 
Mhuwiex għoli daqskemm ġie rrappurtat”. 

16 SWD(2022) 225 final: Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni. Climate 
Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF. 
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Bijodiversità 

1.30. Fir-rapport tagħha dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena 
finanzjarja 202017, il-Kummissjoni ddikjarat li hija kienet għamlet progress fl-
istabbiliment ta’ metodoloġija għat-traċċar tal-infiq rilevanti għall-bijodiversità, li se 
tuża biex timmonitorja l-konformità mal-impenji tagħha għall-Baġits 2024, 2026 
u 2027. 

1.31. Fl-AMPR 2021, il-Kummissjoni fil-biċċa l-kbira bbażat il-kalkolu tagħha tal-
infiq rilevanti għall-bijodiversità għall-perjodu attwali tal-QFP fuq dak li hija kienet użat 
fil-perjodu 2014-2020. Il-Kummissjoni tapplika koeffiċjenti ta’ 0 %, 40 % u 100 %, li 
huma adattati mill-“indikaturi ta’ Rio” tal-OECD. Fl-2020, aħna rrappurtajna18 li l-kriterji 
tal-Kummissjoni għal dawn il-koeffiċjenti kienu inqas konservattivi minn dawk tal-
OECD. Pereżempju, il-Kummissjoni tapplika ponderazzjoni ta’ 40 % jekk l-appoġġ mill-
UE jagħmel kontribuzzjoni moderata għall-bijodiversità, filwaqt li l-OECD tapplika l-
istess koeffiċjent għal infiq fuq attivitajiet fejn il-bijodiversità hija għan sinifikanti iżda 
mhux dak prinċipali. 

1.32. F’Ġunju 2022, il-Kummissjoni ħarġet il-metodoloġija ġdida tagħha għat-
traċċar tal-bijodiversità. Din il-metodoloġija l-ġdida ma tapplikax għall-PAK, qasam li 
għalih għadha qed tiġi żviluppata metodoloġija ġdida19. 

Ġeneru 

1.33. Hemm standards għat-traċċar tal-infiq relatat mal-ġeneru. Il-Kumitat ta’ 
Għajnuna għall-Iżvilupp tal-OECD (DAC) żviluppa Indikaturi tal-Ugwaljanza bejn il-
Ġeneri għat-traċċar relatat mal-infiq u kriterji minimi għall-kwalifikazzjoni għal wieħed 
mill-punteġġi użati (il-punteġġi 0, 1 u 2). L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (EIGE) żviluppa għodda għat-traċċar ta’ allokazzjonijiet ta’ riżorsi għall-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri fil-fondi tal-UE. L-għodda tal-EIGE żviluppat tliet ponderazzjonijiet 
possibbli (100 %, 40 % u 0 %), simili għall-metodoloġiji tal-klima u tal-bijodiversità. L-

                                                      
17 COM(2022) 331 final: Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-

segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2020. 

18 Ir-Rapport Speċjali 13/2020 – “Bijodiversità agrikola: il-kontribuzzjoni mill-PAK ma waqqfitx 
it-tnaqqis”. 

19 Il-Kummissjoni Ewropea: “Biodiversity tracking methodology for each programme 2021-
2027”.  
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EIGE jirreferi wkoll għal “0 %*”, użat għal proġetti li jeħtieġ li jiġu analizzati 
ulterjorment qabel ma tingħata ponderazzjoni. Ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni20 jipprovdi tliet kodiċijiet għall-valutazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, bl-użu 
tal-istess ponderazzjonijiet bħall-għodda tal-EIGE. 

1.34. Il-Kummissjoni pproduċiet metodoloġija pilota biex tkejjel l-infiq relatat mal-
ugwaljanza tal-ġeneru, li tirreferi għall-għodod tal-OECD u tal-EIGE msemmija hawn 
fuq. Il-metodoloġija pilota tipprovdi punteġġi sabiex jiġu applikati għal interventi tal-
baġit. Dawn il-punteġġi jirriflettu l-punt sa fejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tkun fil-mira 
ta’ interventi tal-baġit tal-UE. L-approċċ segwit huwa simili għall-metodoloġija għat-
traċċar klimatiku l-antika minflok l-approċċ imtejjeb ibbażat fuq effetti mistennija (ara 
l-paragrafu 1.28). 

1.35. Il-Kummissjoni tattribbwixxi l-punteġġi segwenti: 

o Punteġġ 2: għal interventi li l-objettiv prinċipali tagħhom huwa li jtejbu l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri. 

o Punteġġ 1: għal interventi li għandhom l-ugwaljanza bejn il-ġeneri bħala objettiv 
importanti u deliberat iżda mhux bħala r-raġuni prinċipali għall-intervent. 

o Punteġġ 0: għal interventi mhux immirati, li ma jikkontribwixxux b’mod sinifikanti 
għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri. 

o Punteġġ 0*: għal interventi li jista’ jkollhom impatt fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
li madankollu l-Kummissjoni attwalment ma tistax tivvalutah. Il-Kummissjoni se 
taġġorna l-punteġġ 0* għal intervent, billi tbiddlu għal 0, 1 jew 2 skont il-każ meta 
tkun disponibbli informazzjoni suffiċjenti. 

1.36. Il-kriterji ta’ valutazzjoni użati mill-Kummissjoni għall-attribuzzjoni ta’ dawn il-
punteġġi mhumiex konformi mal-kriterji minimi għall-attribuzzjoni ta’ punteġġi użati 
għall-Indikaturi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri tal-OECD21 jew mar-rekwiżiti minimi tal-
għodda żviluppata mill-EIGE għat-traċċar ta’ riżorsi allokati għall-ugwaljanza bejn il-
ġeneri fil-fondi tal-UE22. B’mod partikolari, l-OECD u l-EIGE jkunu jirrikjedu objettivi 

                                                      
20 L-Anness I, it-Tabella 7 tar-Regolament (UE) 2021/1060; 01, “immirati lejn il-perspettiva tal-

ġeneri” (ponderazzjoni ta’ 100 %); 02, “integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri” 
(ponderazzjoni ta’ 40 %); jew 03, “newtrali mill-perspettiva tal-ġeneri” (ponderazzjoni 
ta’ 0 %). 

21 https://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm 

22 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting/tracking-system 
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speċifiċi għall-ġeneru jew indikaturi diżaggregati skont is-sess bħala kriterju minimu 
iżda l-Kummissjoni ma tinkludihomx fil-metodoloġija pilota tagħha. 

1.37. B’differenza mill-għodda tal-EIGE u s-CPR, il-metodoloġija pilota tal-
Kummissjoni ma tinkludix il-ponderazzjonijiet. Barra minn hekk, hija ma tagħtix kont 
tal-effetti potenzjalment negattivi: hija tqis jekk l-interventi jnaqqsux l-inugwaljanza 
bejn il-ġeneri, iżda mhux ir-riskju li huma għandhom mnejn iżiduha. 

Diġitali 

1.38. Il-ftehim interistituzzjonali ma jinkludi l-ebda rekwiżit ta’ traċċar ta’ nfiq 
ġenerali fuq il-prijorità diġitali (ara l-paragrafu 1.14), u l-Kummissjoni ma tagħmilx dan. 
L-OECD23 tqis li jenħtieġ li jiġi traċċat il-progress magħmul fl-inkorporazzjoni ta’ 
prijoritajiet orizzontali f’miżuri ta’ politika vertikali, u li jenħtieġ li jiġu stabbiliti miri tal-
prestazzjoni assoċjati (ara l-paragrafu 1.18). 

SDGs 

1.39. Fiċ-ċirkolari tiegħu tal-abbozz tal-baġit għall-2022 u l-2023, id-DĠ BUDG 
staqsa lid-direttorati ġenerali (DĠ) l-oħra biex jidentifikaw kif l-SDGs kienu marbuta 
mal-programmi ta’ nfiq billi jipprovdu deskrizzjoni ta’ kif l-azzjonijiet tal-programm 
ikkontribwew għall-SDGs, bl-użu ta’ mill-inqas eżempju illustrattiv wieħed (ara l-
paragrafu 2.52). Id-DĠ kienu meħtieġa wkoll jidentifikaw liema indikaturi tal-programm 
kienu rilevanti għall-SDGs (ara l-paragrafu 1.47). 

1.40. Fl-2020, il-Kummissjoni ħabbret24 li kienet qed tesplora l-possibbiltà li 
tiżviluppa metodoloġija għat-traċċar tal-infiq fuq l-SDGs għall-baġit tal-UE. Tali 
metodoloġija għadha mhijiex stabbilita. Il-proġett pilota tal-Kummissjoni dwar 
indikaturi trażversali ma jinkludix l-SDGs (ara l-paragrafu 1.50). 

  

                                                      
23 L-OECD: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, and 

Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 
24 SWD(2020) 400 final: Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni. Delivering on the 

UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach. 
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Rappurtar dwar il-kisba tal-prijoritajiet 
ta’ politika orizzontali 
1.41. It-traċċar tal-infiq minn programmi ta’ nfiq rilevanti għal prijoritajiet 
orizzontali huwa element importanti ta’ sistema tar-rappurtar dwar il-prestazzjoni (il-
paragrafu 1.18). L-identifikazzjoni tal-outputs u tar-riżultati miksuba minn tali nfiq hija 
pass addizzjonali, u aktar kumpless. Aħna eżaminajna kif il-Kummissjoni identifikat u 
rrappurtat dwar tali riżultati. 

L-AMPR jipprovdi konklużjonijiet pożittivi żżejjed dwar il-
progress magħmul lejn il-miri ta’ integrazzjoni 

1.42. Il-Kummissjoni tirrapporta dwar il-ġestjoni tagħha tal-baġit tal-UE fl-AMPR 
(ara l-paragrafu1.3 ). L-AMPR, li jinkludi l-ħarsa ġenerali lejn il-prestazzjoni tal-
programmi (PPO) u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi, jirrapporta dwar l-objettivi tal-
programmi ta’ nfiq stabbiliti fil-leġiżlazzjoni settorjali. Id-dokumenti jkopru wkoll 
diversi objettivi trażversali f’taqsimiet separati, inkluż anness li jagħti sommarju tal-
prijoritajiet orizzontali għall-2021. 

1.43. Fil-Volum I tal-AMPR, sibna każijiet fejn il-konklużjonijiet irrappurtati kienu 
pożittivi żżejjed: 

o Il-Kummissjoni rrappurtat li għanijiet ġenerali ewlenin ta’ politika tal-UE ġew 
inkorporati bis-sħiħ fil-programmi tal-baġit tal-UE. Madankollu, sibna differenzi 
sinifikanti bejn il-klima u l-bijodiversità mqabbla mal-ġeneru (ara l-Figura 1.2). 

o Il-Kummissjoni rrappurtat li l-metodoloġija għat-traċċar tal-infiq fuq il-klima kienet 
ġiet aġġornata u mnaqqxa b’mod konsistenti fl-atti bażiċi ewlenin kollha. 
Madankollu, kien hemm approssimazzjonijiet sinifikanti li l-Kummissjoni ma 
spjegatx bis-sħiħ (ara l-paragrafu 2.24). 

o Il-Kummissjoni rrappurtat li l-metodoloġija użata għat-traċċar tal-infiq fuq il-
bijodiversità kienet ġiet aġġornata fil-biċċa l-kbira b’mod simili għal dik tal-klima. 
Madankollu, din il-metodoloġija l-ġdida ma kinitx għadha disponibbli għall-PAK 
(ara l-paragrafu 1.32). 

o Il-Kummissjoni rrappurtat li l-biċċa l-kbira mill-baġit tal-UE għandha l-potenzjal li 
tikkontribwixxi b’mod pożittiv għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. 
Nosservaw li 11 biss mis-47 programm iddikjaraw ammonti li jikkontribwixxu 
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għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri skont il-punteġġi 2 jew 1, li jammontaw għal 
EUR 12-il biljun, jew 5 % tal-impenji sa tmiem l-2021 (ara l-paragrafi 2.39-2.43). 

1.44. Fl-anness tar-rapport tal-AMPR li jittratta l-prijoritajiet orizzontali, aħna sibna 
dan li ġej. 

o Għall-klima, il-Kummissjoni kkalkulat li l-baġit tal-UE kien iffinanzja interventi 
rilevanti għall-klima b’valur ta’ madwar EUR 138 biljun fl-2021, jew 32 % tal-baġit 
totali. Il-Kummissjoni aġġornat il-kalkoli tagħha dwar il-kontribuzzjonijiet għall-
klima għall-QFP preċedenti u rrappurtat li bejn l-2014 u l-2020, l-UE kienet nefqet 
EUR 221 biljun, jew 20.6 % tal-baġit pluriennali ġenerali tagħha, fuq miżuri relatati 
mal-klima. F’awditu reċenti, ikkonkludejna li l-Kummissjoni kienet iddikjarat 
b’mod eċċessiv l-infiq fuq il-klima b’mill-inqas EUR 72 biljun25. Skont is-sejbiet tar-
rapporti preċedenti tal-QEA, aħna sibna wkoll stimi eċċessivi fil-kalkoli tal-2021 
(ara l-paragrafu 2.15). 

o Għall-ġeneru, il-Kummissjoni spjegat il-metodoloġija pilota tagħha għall-kejl tal-
infiq relatat mal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u ppreżentat id-distribuzzjoni ta’ 
programmi bbażata fuq il-punteġġ massimu mogħti għall-interventi. Fl-AMPR, il-
Kummissjoni tat punteġġ ta’ 1 lill-programm FSE+, minkejja li l-kontribuzzjoni 
rrappurtata għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri kienet ta’ EUR 0. Dan il-programm 
irċieva wkoll punteġġ ta’ 0* fid-dikjarazzjoni tal-programm. 

Ftit li xejn informazzjoni hija disponibbli dwar jekk l-infiq 
jikkontribwixxix b’mod sinifikanti għal bosta prijoritajiet fl-
istess ħin 

1.45. Il-PPOs jinkludu taqsima bil-kalkoli tal-kontribuzzjonijiet għall-klima, il-
bijodiversità u l-ġeneru. Aħna aggregajna din l-informazzjoni għal kull intestatura tal-
QFP. Huwa inerenti għall-integrazzjoni li jkun hemm programmi li jikkontribwixxu għal 
diversi prijoritajiet fl-istess ħin. Il-Kummissjoni tosserva26 li sabiex jiġi evitat l-għadd 
doppju tal-infiq fuq prijoritajiet ta’ politika trażversali, il-flus ma jistgħux sempliċiment 
jiġu aggregati fost diversi objettivi. L-AMPR ma spjegax is-sinerġiji bejn il-klima, il-
bijodiversità u l-ġeneru. Fil-Kapitolu 2, aħna nipprovdu eżempji ta’ sinerġiji bejn il-
prijoritajiet. Fil-Figura 1.4, nuru kif il-kontribuzzjonijiet potenzjali tal-Baġit 2021 tal-UE 

                                                      
25 Ir-Rapport Speċjali 09/2022 – “L-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-UE għall-perjodu 2014-2020: 

Mhuwiex għoli daqskemm ġie rrappurtat”. 

26 SWD(2022) 225 final: Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni. Climate 
Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF. 
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għall-politiki orizzontali magħżula jitqabblu mal-fondi totali disponibbli għal kull 
intestatura tal-QFP. 

Figura 1.4 – Kontribuzzjonijiet potenzjali rrappurtati tal-Baġit 2021 tal-UE 
għall-prijoritajiet orizzontali magħżula 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 
* Kontribuzzjoni għall-ġeneru fl-Intestatura 2 tinkludi s-self ta’ NextGenerationEU (EUR 154 biljun).
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Indikaturi eżistenti tal-prestazzjoni ta’ programmi jistgħu 
jipprovdu informazzjoni rilevanti dwar prijoritajiet orizzontali 

1.46. Fil-komunikazzjoni tagħha tal-2021 dwar il-qafas ta’ prestazzjoni għall-baġit 
tal-UE27, il-Kummissjoni ddikjarat li l-ambizzjoni tagħha kienet li tintegra informazzjoni 
dwar il-prestazzjoni mill-baġit kollu tal-UE biex tibni ħarsa ġenerali komprensiva lejn il-
prestazzjoni tagħha kollha kemm hi, u li kienet se taħdem favur fehim aħjar ta’ kif il-
programmi tal-UE jistgħu jikkontribwixxu bl-aktar mod effettiv għall-għanijiet ta’ 
politika trażversali. 

1.47. Il-linji gwida li ħareġ id-DĠ BUDG għad-dipartimenti l-oħra tal-Kummissjoni 
biex iħejju l-abbozz tas-sottomissjonijiet dwar il-baġit għall-2022 u l-2023 kienu 
jinkludu struzzjonijiet dwar ir-rabta ta’ indikaturi tal-prestazzjoni ta’ programm ma’ 
prijoritajiet orizzontali: il-klima; il-bijodiversità; l-arja nadifa; il-ġeneru; il-migrazzjoni; 
id-diġitali; iż-żgħażagħ; u l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs). Il-kontribuzzjoni tal-
indikaturi partikolari għal kwalunkwe waħda mis-17-il SDG seta’ jiġi deskritt ukoll. 

1.48. Aħna eżaminajna dawn il-klassifikazzjonijiet ta’ indikaturi mill-programmi ta’ 
nfiq għall-2022 u l-2023 magħżula (ara l-Figura 1.5). Kumplessivament, aħna sibna li d-
dipartimenti tal-Kummissjoni kklassifikaw l-indikaturi b’mod konsistenti u preċiż. Il-
programmi kollha kienu jinkludu xi indikaturi marbuta mal-prijoritajiet orizzontali 
magħżula. Aħna analizzajna kemm kien hemm indikaturi, fil-PPO għall-programmi 
magħżula tagħna, li kienu marbuta ma’ prijoritajiet orizzontali. Sibna li dan kien il-każ 
għal kważi nofshom (47 %, 35 minn 75). Il-Kummissjoni qed taħdem fuq proġett pilota 
biex tiżviluppa metodoloġija għall-aggregazzjoni ta’ indikaturi marbuta ma’ prijoritajiet 
orizzontali u għall-użu tagħhom biex tkejjel u tirrapporta dwar l-eżiti (ara l-
paragrafi 1.50 u 1.51). 

                                                      
27 COM(2021) 366 final: Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

dwar il-qafas ta’ prestazzjoni tal-baġit tal-UE skont il-QFP 2021-2027. 
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Figura 1.5 – Indikaturi marbuta ma’ prijoritajiet orizzontali fil-programmi 
magħżula tal-UE 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 

Il-qafas ta’ prestazzjoni tal-Kummissjoni għadu ma jkejjilx l-eżiti 

1.49. Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni (JRC) ipproduċa diversi
rapporti fl-2016 u l-2017 dwar l-iżviluppar ta’ indikaturi ta’ prestazzjoni għal 
prijoritajiet ta’ politika orizzontali, li jittrattaw kwistjonijiet bħall-indikaturi ta’ 
programmi aggregati u trażversali. 

1.50. Fl-2019, il-Kummissjoni bdiet proġett pilota28 għall-iżvilupp ta’ qafas
kunċettwali biex tkejjel eżiti aggregati fost diversi programmi għall-impjiegi, għall-
klima, u għad-diġitalizzazzjoni. Hija qabbdet esperti biex jassistuha fl-2021. Meta 

28 6th Workshop on performance indicators. Preparing for the next MFF performance – core 
performance indicators for annual reporting, il-25 ta’ Settembru 2019. 

Programmi awditjati 
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FSE+: 25

IPA III: 34

LIFE: 28

NDICI –
Ewropa Globali: 21

REĠJONALI: 44

JTM: 74

FNE DIĠITALI: 16

UE DIĠITALI: 14 
ORIZZONT 

EWROPA: 27

Indikaturi skont il-prijoritajiet

Klima: 37

Bijodiversità: 24

Diġitali: 31

Ġeneru: 31
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ħejjiet l-abbozz tal-Baġit 2023, il-Kummissjoni29 ddikjarat li kienet qed taħdem favur 
indikatur trażversali dwar il-mitigazzjoni tal-klima, biex tagħmel stima tal-impatt totali 
tal-interventi varji ffinanzjati mill-baġit tal-UE. Fir-rapport tagħha dwar is-segwitu għall-
kwittanza tas-sena finanzjarja 202030, il-Kummissjoni rreferiet ukoll għal dan il-proġett 
pilota. 

1.51. Aħna nirrikonoxxu l-kumplessitajiet fl-iżviluppar ta’ qafas ta’ prestazzjoni għal 
prijoritajiet orizzontali, iżda nqisu l-progress attwali bħala insuffiċjenti. Il-Kummissjoni 
għadha ma tivvalutax l-eżiti ta’ nfiq traċċat. Rajna eżempju wieħed fejn l-OECD31 
irrefera għall-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Finlandja32, li kien ħareġ linji gwida 
dwar il-kejl tal-eżiti tal-objettivi trażversali ta’ politika ta’ żvilupp (ara l-Kaxxa 1.4). 

Kaxxa 1.4 

L-użu ta’ indikaturi aggregati għall-monitoraġġ ta’ objettivi trażversali 

Fl-2020, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Finlandja ppubblika linji gwida 
għal objettivi trażversali fil-politika ta’ żvilupp u l-kooperazzjoni Finlandiża.  

Ir-riżultati ġenerali tal-politika ta’ żvilupp tal-Finlandja jiġu mmonitorjati bl-użu ta’ 
indikaturi aggregati komuni fost strumenti differenti ta’ żvilupp u kooperazzjoni. 
Dan jippermetti rappurtar komprensiv dwar ir-riżultati, li jikkombina d-data minn 
programmi u diversi forom ta’ kooperazzjoni minn partijiet differenti tad-dinja. 

                                                      
29 COM(2022) 400: Draft General Budget of the European Union for the Financial Year 2023. 

Working Document Part I. Programme Statements of operational expenditure. 

30 COM(2022) 331 final: Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-
segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2020. 

31 L-OECD: Integrating Environmental and Climate Action into Development Cooperation. 
Reporting on DAC Members’ High Level meeting Commitments, 2021. 

32 Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Finlandja: Theories of Change and Aggregate 
Indicators for Finland’s Development Policy 2020. 
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Ir-rieżaminar li l-Kummissjoni twettaq rigward informazzjoni 
rrappurtata jaffaċċja l-isfidi 

1.52. Fid-DĠ BUDG hemm tim iddedikat li jittratta l-“prijoritajiet orizzontali”, li 
jirrieżamina l-konsistenza tal-inputs kollha pprovduti mid-dipartimenti tal-
Kummissjoni. Ix-xogħol tagħna kkonferma li dan il-proċess ta’ rieżaminar kien tejjeb il-
kwalità tal-informazzjoni pprovduta mid-DĠ. Madankollu, minkejja dan ir-rieżaminar, 
il-Kummissjoni identifikat diversi żbalji ta’ kodifikazzjoni fl-AMPR ippubblikat fis-
7 ta’ Ġunju 2022, u għamlet korrezzjonijiet sussegwenti (ara l-paragrafu 2.14). 
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Annessi 

Anness 1.1 – Integrazzjoni tal-prijoritajiet ta’ politika orizzontali 
fil-valutazzjonijiet tal-impatt 

Kriterji Punteġġi 
mogħtija 

Fil-valutazzjoni tal-impatt, ma hemmx identifikazzjoni tal-prijorità 
orizzontali fil-programm ta’ nfiq u ma hemmx valutazzjoni tal-
impatti u riskji/opportunitajiet relatati 

0 – 
Integrazzjoni 

limitata 
Fil-valutazzjoni tal-impatt, il-prijorità orizzontali hija identifikata 
iżda l-valutazzjoni tal-impatti u riskji/opportunitajiet relatati hija 
vaga jew assenti 

1 – 
Integrazzjoni 

parzjali 

Fil-valutazzjoni tal-impatt, il-prijorità orizzontali hija identifikata u 
hemm valutazzjoni ddettaljata tal-impatti u riskji/opportunitajiet 
relatati (valutazzjoni kwalitattiva/kwantitattiva) 

2 – 
Integrazzjoni 

 

 
Sors: il-QEA. 

ORIZZONT EWROPA

FNE DIĠITALI

UE DIĠITALI

REĠJONALI (FEŻR)

FSE+

PAK (FAEG u FAEŻR)

FEMSA 

LIFE

JTM

NDICI – Ewropa Globali

IPA III

Klima

Bijodiversità
Ġeneru

SDGs

Diġitali

Integrazzjoni

Integrazzjoni parzjali

Integrazzjoni limitata
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Anness 1.2 – Integrazzjoni tal-prijoritajiet ta’ politika orizzontali 
fil-leġiżlazzjoni 

Kriterji Punteġġi 
mogħtija 

Ma tissemmiex il-prijorità orizzontali fil-leġiżlazzjoni 
0 – 

Integrazzjoni 
limitata 

Tissemma l-prijorità orizzontali fil-leġiżlazzjoni, jew fil-premessi jew 
inkella fost l-objettivi tal-programm jew il-prinċipji tal-programm 

1 – 
Integrazzjoni 

parzjali 

Tissemma l-prijorità orizzontali fil-leġiżlazzjoni, jew fil-premessi jew 
inkella fost l-objettivi tal-programm jew il-prinċipji tal-programm, u 
hemm indikaturi marbuta mal-prijorità 

2 – 
Integrazzjoni 

 

 
Sors: il-QEA. 

Integrazzjoni

Integrazzjoni parzjali

Integrazzjoni limitata

Klima

Bijodiversità
Ġeneru

SDGs

Diġitali

ORIZZONT EWROPA

FNE DIĠITALI

UE DIĠITALI

REĠJONALI (FEŻR)

FSE+

PAK (FAEG u FAEŻR)

FEMSA 

LIFE

JTM

NDICI – Ewropa Globali

IPA III
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Anness 1.3 – Miri ta’ nfiq iddefiniti għall-prijoritajiet ta’ politika 
orizzontali 

Kriterji Punteġġi 
mogħtija 

Il-programm ta’ nfiq ma għandux miri ta’ nfiq jew pakkett 
finanzjarju ddedikat għall-prijorità orizzontali 

0 – 
Integrazzjoni 

limitata 
Il-programm ta’ nfiq ma għandux miri ta’ nfiq iżda hemm pakkett 
finanzjarju ddedikat għall-prijorità ta’ politika orizzontali 

1 – 
Integrazzjoni 

parzjali 

Il-programm ta’ nfiq għandu miri ta’ nfiq għall-politika orizzontali, 
jew il-programm sħiħ jikkontribwixxi b’pakketti finanzjarji 
ddedikati favur il-prijorità ta’ politika orizzontali 

2 – 
Integrazzjoni 

 

 
Sors: il-QEA. 

Integrazzjoni

Integrazzjoni parzjali

Integrazzjoni limitata

Klima

Bijodiversità
Ġeneru

SDGs

Diġitali

ORIZZONT EWROPA

FNE DIĠITALI

UE DIĠITALI

REĠJONALI (FEŻR)

FSE+

PAK (FAEG u FAEŻR)

FEMSA 

LIFE

JTM

NDICI – Ewropa Globali

IPA III
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Kapitolu 2 

Il-qafas ta’ prestazzjoni 
għall-prijoritajiet ta’ politika orizzontali 

tal-Kummissjoni 
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Werrej 
Paragrafu 

Introduzzjoni 2.1. ‑ 2.3. 

Ambitu u approċċ 2.4. ‑ 2.6. 

Il-prijoritajiet tal-klima u tal-bijodiversità huma 
integrati fil-qafas ta’ prestazzjoni 2.7. ‑ 2.28. 
Awditi reċenti mwettqa mill-QEA sabu li l-kontribuzzjoni  
tal-baġit tal-UE għall-klima u l-bijodiversità kienet iddikjarata 
b’mod eċċessiv 2.9. ‑ 2.12. 

Dgħufijiet fiċ-ċifri rrappurtati li għad iridu jiġu indirizzati  
mill-metodoloġija l-ġdida tal-Kummissjoni 2.13. ‑ 2.20. 

Il-Kummissjoni tittraċċa l-infiq iżda l-progress irrappurtat 
jinvolvi stimi sinifikanti 2.21. ‑ 2.28. 

Sar progress fl-inkorporazzjoni tal-ugwaljanza bejn  
il-ġeneri fil-qafas ta’ prestazzjoni 2.29. ‑ 2.46. 
L-awditi mwettqa mill-QEA identifikaw dgħufijiet  
fl-integrazzjoni tal-ġeneru 2.31. ‑ 2.32. 

L-ewwel stima mill-Kummissjoni tal-kontribuzzjoni 
kumplessiva tal-baġit tal-UE għall-promozzjoni  
tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri kienet milquta minn dgħufijiet 2.33. ‑ 2.43. 

Ma hemmx miri ta’ nfiq u hemm ftit li xejn indikaturi  
għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri 2.44. ‑ 2.46. 

Hija disponibbli informazzjoni limitata dwar  
il-progress ta’ programmi tal-UE lejn l-SDGs 2.47. ‑ 2.55. 
Xogħol preċedenti tal-QEA osserva li l-Kummissjoni ma 
tirrappurtax dwar il-kontribuzzjoni tal-baġit għall-SDGs 2.49. ‑ 2.51. 

Il-Kummissjoni bdiet tirrapporta dwar ir-rabtiet bejn  
il-programmi ta’ nfiq tal-UE u l-SDGs 2.52. ‑ 2.55. 
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It-tranżizzjoni diġitali hija prijorità ġdida 2.56. ‑ 2.61. 
Il-Kummissjoni pprovdiet informazzjoni dwar  
il-kontribuzzjoni għat-tranżizzjoni diġitali għal programmi 
speċifiċi 2.58. ‑ 2.61. 

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 2.62. ‑ 2.68. 

Annessi 
Anness 2.1 – Kriterji tal-awditjar użati għall-valutazzjoni  
tal-qafas ta’ prestazzjoni għall-klima, il-bijodiversità,  
il-ġeneru, l-SDGs u d-diġitali 

Anness 2.2 – Kontribuzzjoni għall-klima fl-2021, l-istima  
tas-sena preċedenti u l-miri stabbiliti fl-atti legali bażiċi 

Anness 2.3 – Kontribuzzjoni għall-klima fl-2021 bħala 
perċentwal tal-impenji totali 

Anness 2.4 – Kontribuzzjoni għall-bijodiversità fl-2021 u stimi 
futuri (f’biljun EUR) 

Anness 2.5 – Kontribuzzjoni għall-ġeneru fl-2021 skont  
il-punteġġ (f’biljun EUR) 
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Introduzzjoni 
2.1. L-AMPR tal-Kummissjoni huwa bbażat fuq diversi rapporti, inklużi d-
dikjarazzjonijiet tal-programmi li jakkumpanjaw l-abbozz tal-baġit għas-47 programm 
ta’ nfiq tal-UE skont il-QFP 2021-2027. Għal kull programm, id-dikjarazzjoni tal-
programm tipprovdi informazzjoni komprensiva dwar l-ammonti impenjati u minfuqa, 
u l-progress magħmul fl-ilħuq tal-objettivi tiegħu. Huma jipprovdu wkoll informazzjoni 
dwar il-kontribuzzjoni tal-programmi għall-prijoritajiet orizzontali tal-UE. 

2.2. L-istruzzjonijiet interni tal-Kummissjoni għad-DĠ tagħha dwar it-tħejjija tal-
baġit (magħrufa bħala ċ-“ċirkolari tal-baġit”1) kienu jirrikjedu li dawn jipprovdu stimi 
tal-infiq fuq objettivi tal-klima, il-bijodiversità u l-ġeneru għall-perjodu 2021-2027, u 
eżempji ta’ kisbiet ewlenin rilevanti. 

2.3. Aħna rrappurtajna fl-2020 li d-dikjarazzjonijiet tal-programmi u l-AMPR 
ipprovdew informazzjoni dwar il-kontribuzzjoni magħmula mill-programmi ta’ nfiq tal-
UE għall-objettivi trażversali (bħall-klima u l-bijodiversità). Madankollu, osservajna li 
kien hemm biss informazzjoni limitata dwar il-kontribuzzjoni tagħhom għall-ġeneru u l-
SDGs2. 

  

                                                      
1 Iċ-ċirkolari tal-baġit għall-2023. Struzzjonijiet Permanenti, il-15 ta’ Diċembru 2021. 

2 Ir-Rapport 2019 dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE. 
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Ambitu u approċċ 
2.4. F’dan il-kapitolu, aħna nivvalutaw jekk il-Kummissjoni applikatx qafas ta’ 
prestazzjoni xieraq biex tkejjel l-appoġġ tal-baġit tal-UE għall-prijoritajiet trażversali3 
tal-programmi4 koperti fil-Kapitolu 1 (ara l-paragrafi 1.9-1.10). 

2.5. Barra milli serraħna fuq ix-xogħol tal-awditjar preċedenti tagħna, ivvalutajna 
jekk il-Kummissjoni kinitx applikat korrettement il-metodoloġiji xierqa għat-traċċar tal-
infiq fuq il-prijoritajiet magħżula għall-perjodu 2021-2027. Aħna vvalutajna wkoll jekk 
ir-rappurtar mill-Kummissjoni fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi dwar il-kontribuzzjoni 
għall-prijoritajiet ta’ politika orizzontali tal-programmi ta’ nfiq magħżula kienx preċiż. 
Iffukajna fuq l-AMPRs għall-2020 u l-2021. 

2.6. Bħalma għamilna għall-Kapitolu 1, slitna l-kriterji tal-awditjar tagħna minn 
leġiżlazzjoni u impenji rilevanti tal-UE, kif ukoll gwida u struzzjonijiet maħruġa mill-
Kummissjoni. Użajna wkoll kriterji ġeneralment aċċettati żviluppati mill-OECD (ara l-
paragrafu 1.11 u l-Anness 2.1). 

  

                                                      
3 Klima, bijodiversità, ġeneru, SDG u diġitali. 

4 FNE DIĠITALI, UE DIĠITALI, ORIZZONT EWROPA, FSE+, REĠJONALI, PAK, FEMSA, JTM, LIFE, 
IPA III, NDICI – Ewropa Globali. 
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Il-prijoritajiet tal-klima u  
tal-bijodiversità huma integrati  
fil-qafas ta’ prestazzjoni 
2.7. F’din it-taqsima, niffukaw fuq jekk il-Kummissjoni applikatx qafas ta’ 
prestazzjoni xieraq biex tkejjel il-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għall-objettivi tal-klima 
u tal-bijodiversità. Il-Figura 2.1 turi l-kriterji li użajna u l-valutazzjoni kumplessiva li 
wettaqna. 

Figura 2.1 – Il-qafas ta’ prestazzjoni għall-klima u l-bijodiversità 

Klima Valutazzjoni 
kumplessiva: Bijodiversità 

 
 

 
B’mod ġenerali sibna li l-klima u l-bijodiversità 

huma integrati fil-qafas ta’ prestazzjoni  
tal-Kummissjoni 

  

Komponent Valutazzjoni Kriterji 

Impenn politiku  
fl-ogħla livell 

 Il-prijorità hija koperta mill-ftehim interistituzzjonali u hija suġġetta 
għal kooperazzjoni interistituzzjonali fuq kwistjonijiet baġitarji. 

Għanijiet u indikaturi 
li jistgħu jitkejlu  Għadd kbir ta’ programmi għandhom objettivi u indikaturi relatati 

ma’ din il-prijorità. 
Miri ta’ eżiti ta’ livell 
għoli  Huma stabbiliti miri ta’ nfiq fir-regolament jew hemm ambizzjoni 

għal perċentwal ta’ nfiq annwali. 
Metodoloġija  
għat-traċċar  Il-Kummissjoni żviluppat metodoloġija biex tkejjel l-infiq rilevanti 

fil-livell tal-programm. 
Kontabbiltà permezz 
tar-rappurtar  Il-Kummissjoni rrappurtat informazzjoni preċiża u affidabbli  

fl-AMPR, fil-PPO u fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. 
 

 Implimentata 

 Implimentata parzjalment 

Sors: il-QEA. 
Nota: il-kriterji ta’ valutazzjoni li użajna huma spjegati aktar fl-Anness 2.1. 

2.8. Il-ftehim interistituzzjonali għall-QFP 2021-2027 ikopri kemm il-prijorità tal-
klima kif ukoll dik tal-bijodiversità, li huma inkorporati f’għadd wiesa’ ta’ programmi 
permezz ta’ objettivi, indikaturi u miri ta’ nfiq. Il-Kummissjoni żviluppat metodoloġiji 
biex tkejjel l-infiq rilevanti fil-livell tal-programm, li vvalutajna. It-taqsimiet segwenti 
juru li hemm xi ineżattezzi fl-infiq irrappurtat. 
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Awditi reċenti mwettqa mill-QEA sabu li l-kontribuzzjoni  
tal-baġit tal-UE għall-klima u l-bijodiversità kienet iddikjarata 
b’mod eċċessiv 

2.9. L-awditu l-aktar reċenti li wettaqna dwar l-integrazzjoni tal-klima5 sab li l-infiq 
irrappurtat tal-Kummissjoni għall-QFP 2014-2020 kien iddikjarat b’mod eċċessiv, billi 
mhux l-infiq irrappurtat kollu kien rilevanti għall-klima. Aħna rrappurtajna li l-
koeffiċjenti applikati għat-traċċar tal-infiq fuq il-klima ma kinux dejjem realistiċi u li ma 
tteħidx kont tal-effetti negattivi potenzjali. 

2.10. F’Ġunju 2021, il-Kummissjoni rrappurtat li l-UE nefqet 20.1 % tal-baġit tagħha 
għall-perjodu 2014-2020, jew EUR 216-il biljun, fuq il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, u li 
b’hekk laħqet il-mira tagħha ta’ 20 %6. F’Mejju 2022, aħna rrappurtajna li f’xi każijiet 
ma kien hemm l-ebda evidenza biex tissostanzja l-kontribuzzjoni għall-klima li saret 
mill-infiq tal-UE, filwaqt li f’oħrajn il-kontribuzzjoni ġiet iddikjarata b’mod eċċessiv. L-
analiżi li wettaqna indikat li l-Kummissjoni kienet irreġistrat b’mod mhux dovut 
madwar EUR 72 biljun bħala nfiq fuq il-klima. F’Ġunju 2022, il-Kummissjoni ddikjarat li 
l-informazjoni l-aktar reċenti li kienet disponibbli turi li, bejn l-2014 u l-2020, l-UE 
kienet iddedikat l-ekwivalenti ta’ EUR 221 biljun, jew 20.6 % tal-baġit pluriennali 
ġenerali tagħha, għal miżuri relatati mal-klima7. 

2.11. Il-Kummissjoni ġeneralment tibbaża r-rappurtar tagħha fuq ammonti ppjanati 
jew impenjati. Aħna rrappurtajna fl-2019 li f’każijiet bħal dawn, l-ammonti rrappurtati 
jiġu minfuħa b’fondi li jkunu għadhom ma ntużawx jew li għadhom ma ġewx żborżati 
(minħabba, pereżempju, dewmien fi proġetti, pagamenti tardivi jew maturità baxxa ta’ 

                                                      
5 Ir-Rapport Speċjali 09/2022 – “L-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-UE għall-perjodu 2014-2020: 

Mhuwiex għoli daqskemm ġie rrappurtat”. 

6 Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Baġit: 2020 Annual Management and 
Performance Report for the EU budget, Volume I, L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea, 2021. 

7 Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Baġit: 2021 Annual Management and 
Performance Report for the EU budget, Volume I, l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea, 2022. 
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proġetti)8. F’rapport tal-2018, aħna osservajna l-impatt li dan kellu fuq il-perjodu 2007-
20139, fejn kull raba’ Ewro tal-baġit ma ġietx investita. 

2.12. Fir-rigward tal-integrazzjoni tal-bijodiversità10, aħna rrappurtajna fl-2020 li l-
Kummissjoni stmat b’mod eċċessiv l-infiq fuq il-bijodiversità. Bħalma huwa l-każ bl-
infiq fuq il-klima, il-Kummissjoni la tittraċċa l-infiq u lanqas ma tikkumpensa għalih 
minn skemi li jista’ jkollhom impatt negattiv fuq il-bijodiversità tal-art agrikola. 

Dgħufijiet fiċ-ċifri rrappurtati li għad iridu jiġu indirizzati mill-
metodoloġija l-ġdida tal-Kummissjoni 

2.13. Il-Kummissjoni rrappurtat li l-baġit tal-UE fl-2021 appoġġa miżuri rilevanti 
għall-klima b’valur ta’ madwar EUR 138 biljun u miżuri rilevanti għall-bijodiversità 
b’valur ta’ madwar EUR 18-il biljun. Il-Figura 2.2 turi l-kontribuzzjonijiet magħmula 
għaż-żewġ prijoritajiet mill-programmi ta’ nfiq tal-UE li għażilna (ara l-Anness 2.2 u l-
Anness 2.4). Bħala total, dawn ikkontribwew EUR 29.2 biljun għal objettivi klimatiċi u 
EUR 11.9-il biljun għal objettivi ta’ bijodiversità. 

                                                      
8 Ir-Rapport Speċjali 19/2019 – “L-INEA: il-benefiċċji twasslu iżda n-nuqqasijiet tal-FNE għad 

iridu jiġu indirizzati”, il-paragrafu IV. 

9 Ir-Rapport Speċjali 17/2018 – “L-azzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fl-aħħar snin 
tal-programmi għall-perjodu 2007-2013 indirizzaw l-assorbiment baxx iżda ma kinux iffukati 
biżżejjed fuq ir-riżultati”. 

10 Ir-Rapport Speċjali 13/2020 – “Bijodiversità agrikola: il-kontribuzzjoni mill-PAK ma waqqfitx 
it-tnaqqis”, il-paragrafi 33, 34 u 35. 
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Figura 2.2 – Kontribuzzjonijiet għall-klima u għall-bijodiversità magħmula 
mill-programmi awditjati fl-2021 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 

2.14. Il-PAK hija l-akbar kontributur mill-baġit tal-UE kemm għal objettivi klimatiċi 
kif ukoll għal dawk tal-bijodiversità. Wara li ppubblikat l-AMPR tal-2021 tagħha fis-
7 ta’ Ġunju 2022, il-Kummissjoni identifikat żbalji fl-ammonti ddikjarati għal prijoritajiet 
orizzontali, inkluża dikjarazzjoni eċċessiva ta’ EUR 8.8 biljun tal-kontribuzzjoni tal-PAK 
għal objettivi klimatiċi minħabba żball klerikali. Il-Kummissjoni ħarġet AMPR ikkoreġut 
fil-11 ta’ Lulju 202211, li rrapporta li l-PAK kien ikkontribwixxa EUR 17.2-il biljun għal 
objettivi klimatiċi u EUR 9.9 biljun għal objettivi tal-bijodiversità fl-2021. 

                                                      
11 COM(2022) 401 final/2: l-AMPR, il-Volum II, Annessi wara l-adozzjoni tal-corrigendum fil-

11 ta’ Lulju 2022 u l-lista ta’ korrezzjonijiet li saru fil-11 ta’ Lulju 2022 għas-sit web tal-Ħarsa 
Ġenerali lejn il-Prestazzjoni tal-Programmi wara l-adozzjoni tal-AMPR tas-7 ta’ Ġunju 2022.  

Impenji tal-2021

Impenji tal-2021
relatati ma’ żewġ 

prijoritajiet

Klima 
29.2

(EUR biljun)

Bijodiversità 
11.9

FNE DIĠITALI: 4.5

UE DIĠITALI: 1.2

FEMSA: 0.1

FSE+: 0.1

ORIZZONT EWROPA: 13.6

IPA III: 1.6

LIFE: 0.7

NDICI – Ewropa Globali: 
10.8

REĠJONALI: 0.3

JTM: 0.01

PAK: 57.4
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2.15. Ir-Rapport Speċjali 09/2022 tagħna sab li l-infiq fuq il-klima fil-perjodu 2014-
2020 ma kienx għoli daqskemm irrappurtat il-Kummissjoni12. Aħna nosservaw li l-
Kummissjoni aġġornat il-metodoloġija tagħha għat-traċċar tal-infiq rilevanti għall-klima 
(ara l-paragrafu 1.28) għall-QFP attwali. Wara l-estensjoni tar-regoli tal-PAK tal-
perjodu 2014-2020 sal-202213, il-Kummissjoni ma applikatx din il-metodoloġija l-ġdida 
għall-PAK għall-2021 u, minflok, użat il-metodoloġija preċedenti. Bl-applikazzjoni tal-
istess metodoloġija li użajna fir-Rapport Speċjali 09/2022, aħna nikkalkulaw li l-
ammont irrappurtat mill-Kummissjoni (EUR 17.2-il biljun) kien iddikjarat b’mod 
eċċessiv b’EUR 8.9 biljun. 

2.16. Aħna rrappurtajna fl-2020 li t-traċċar imwettaq mill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-infiq taħt il-PAK għall-bijodiversità ma kienx affidabbli14. Minħabba nuqqas ta’ data 
ta’ bażi, aħna ma stajniex nikkalkulaw l-ammont ta’ stimar b’mod eċċessiv, kif għamilna 
għall-infiq fuq il-klima. 

2.17. Hemm sinerġiji ċari bejn l-azzjonijiet li jikkontribwixxu kemm għall-klima kif 
ukoll għall-bijodiversità (ara l-paragrafu 1.45). Dan huwa inerenti għall-integrazzjoni. 
Madankollu, il-Kummissjoni tirrapporta l-kontribuzzjoni tal-PAK għal kull prijorità 
separatament, u ma tenfasizzax speċifikament l-infiq tal-programm li jikkontribwixxi 
għal aktar minn prijorità waħda. Il-Figura 2.3 turi li mit-total ta’ EUR 27.1 biljun mill-
PAK li jikkontribwixxu għall-klima u l-bijodiversità, EUR 5.6 biljun jikkontribwixxu għal 
prijoritajiet oħra. 

                                                      
12 Ir-Rapport Speċjali 09/2022 – “L-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-UE għall-perjodu 2014-2020: 

Mhuwiex għoli daqskemm ġie rrappurtat”, il-paragrafi 26 sa 28. 

13 Ir-Regolament (UE) 2020/2220 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ 
Garanzija (FAEG) fis-snin 2021 u 2022. 

14 Ir-Rapport Speċjali 13/2020 – “Bijodiversità agrikola: il-kontribuzzjoni mill-PAK ma waqqfitx 
it-tnaqqis”, il-punt 76. 
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Figura 2.3 – Trikkib* bejn il-prijoritajiet tal-klima u tal-bijodiversità  
fil-PAK 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi u d-data pprovduta mid-Direttorat Ġenerali 
għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (DĠ AGRI). 
* L-infiq tal-programm li jikkontribwixxi 100 % għal prijorità waħda u, fl-istess ħin, li jikkontribwixxi 40 % 
jew 100 % għal prijorità oħra. 

2.18. Il-ftehim interistituzzjonali15 jirrikjedi li l-Kummissjoni tqis “id-
duplikazzjonijiet eżistenti bejn l-għanijiet dwar il-klima u dawk dwar il-bijodiversità” fil-
kalkolu tal-kontribuzzjoni magħmula mill-infiq annwali taħt il-QFP għal objettivi tal-
bijodiversità. Dispożizzjonijiet simili huma inklużi fil-programmi LIFE16 u NDICI – Ewropa 
Globali17, u fil-programmi koperti mir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni18. Il-
Kummissjoni ma rrappurtatx dwar trikkib eżistenti bejn għanijiet klimatiċi u tal-
bijodiversità fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi jew fl-AMPR tal-2021. 

                                                      
15 Il-Ftehim interistituzzjonali tas-16 ta’ Diċembru 2020, il-Parti II, il-paragrafu 16(e). 

16 Ir-Regolament (UE) 2021/783. 

17 Ir-Regolament (UE) 2021/947. 

18 Ir-Regolament (EU) 2021/1060. 
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21.5
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2.19. Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għal NDICI – Ewropa Globali u l-IPA III 
irrappurtaw EUR 529 miljun u EUR 33 miljun rispettivament bħala kontribuzzjoni għall-
bijodiversità. Aħna identifikajna li EUR 294 miljun (56 %) u EUR 9.6 miljun (29 %) ta’ 
dawn l-ammonti rispettivi wkoll ikkontribwew għall-klima. Fil-każ ta’ Orizzont Ewropa, 
diversi azzjonijiet jikkontribwixxu għal diversi prijoritajiet. Pereżempju, żewġ 
azzjonijiet19 jikkontribwixxu 100 % għall-klima filwaqt li fl-istess ħin jikkontribwixxu 
għall-bijodiversità u għal prijoritajiet oħra. Dan it-trikkib ma ġiex irrappurtat 
speċifikament mill-Kummissjoni. 

2.20. Il-programm NDICI – Ewropa Globali jipprovdi eżempju tajjeb tal-monitoraġġ 
u r-rappurtar ta’ kontribuzzjonijiet “trażversali” għall-klima. Id-dikjarazzjoni tal-
programm tiegħu għall-abbozz tal-Baġit 2021 jirrapporta ammonti li jikkontribwixxu 
għall-adattament, għall-mitigazzjoni u għaż-żewġ aspetti. Il-Kummissjoni infurmatna li 
l-JRC, bħala parti mill-iżvilupp ta’ indikaturi għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-
istrateġija tal-bijodiversità tal-UE, qed jimmira biex jistma tali trikkib bejn l-infiq fuq il-
bijodiversità u dak fuq il-klima mill-QFP. 

Il-Kummissjoni tittraċċa l-infiq iżda l-progress irrappurtat 
jinvolvi stimi sinifikanti  

2.21. F’oqsma ta’ politika fejn l-ilħuq ta’ għanijiet klimatiċi hija objettiv primarju, l-
atti legali bażiċi li jirregolaw ċerti programmi ta’ nfiq jistabbilixxu miri speċifiċi għal 
kontribuzzjonijiet għal dawn l-għanijiet (ara l-paragrafu 1.24). Il-Kummissjoni tittraċċa 
l-kontribuzzjoni annwali magħmula minn kull programm (inklużi programmi mingħajr 
tali miri speċifiċi) fid-detall fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi20, u tirrapporta ċifri 
aggregati fid-dikjarazzjoni ta’ stimi għall-abbozz tal-baġit21. 

                                                      
19 (1) Ġabra 5. Destinazzjoni 1 – Xjenzi klimatiċi u risposti: 100 % klima, 36.40 % bijodiversità, 

5.10 % arja nadifa, 8.03 % diġitali. (2) Ġabra 6. Destinazzjoni 5 – Art, ibħra u ilma għall-
azzjoni klimatika: 100 % klima, 38.40 % bijodiversità, 25.50 % arja nadifa, 11.40 % diġitali. 

20 COM(2022) 400: Abbozz ta’ Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-Sena Finanzjarja 2023. 
Id-Dokument ta’ Ħidma, il-Parti I. Id-Dikjarazzjonijiet tal-Programmi għan-nefqa 
operazzjonali. 

21 SEC(2022) 250 f’COM(2022) 400: Statement of estimates of the European Commission for 
the financial year 2023, Ġunju 2022. 
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2.22. F’Ġunju 2022, il-Kummissjoni rrappurtat li l-baġit tal-UE kien jinsab fit-triq it-
tajba biex jilħaq l-għan ġenerali għall-proporzjon ikkombinat ta’ nfiq tal-baġit tal-UE u 
tal-NGEU li jappoġġa l-azzjoni klimatika fil-perjodu 2021-2027 (30 %), kif ukoll il-miri 
speċifiċi tal-programmi ta’ nfiq.  

2.23. Il-Kummissjoni ma tipprovdix informazzjoni dwar in-nefqa reali fuq il-klima 
fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi jew fl-AMPR. Il-metodoloġija tagħha għat-traċċar fir-
rigward tal-klima hija bbażata fuq stimi ex ante bl-assenjar ta’ “koeffiċjenti tal-UE għall-
klima” għal impenji tal-baġit. Sabiex tivvaluta l-progress tagħha lejn il-mira ġenerali 
ta’ 30 % għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni stmat il-kontribuzzjoni li kull 
programm ta’ nfiq se jagħmel għall-azzjoni klimatika sal-2027. Għall-programmi li 
eżaminajna, hija stmat li l-kontribuzzjoni għall-perjodu 2021-2027 tkun ta’ 32 % tal-
baġit ikkombinat tagħhom (ara l-Anness 2.2). Għall-2021, fil-bidu tal-perjodu attwali 
tal-QFP, il-proporzjon ta’ impenji li jikkontribwixxu għal objettivi klimatiċi għall-istess 
programmi kien ta’ 32 % wkoll, li jfisser li b’mod ġenerali jinsabu fit-triq it-tajba biex 
jilħqu l-mira ta’ 30 % għall-perjodu 2021-2027 (ara l-Anness 2.3). 

2.24. F’Ġunju 2021, fl-abbozz tal-Baġit 2022, il-Kummissjoni stmat il-kontribuzzjoni 
klimatika ta’ kull programm għall-2021. Il-kontribuzzjoni totali stmata għall-programmi 
magħżula kienet ta’ EUR 48.2 biljun. F’Ġunju 2022, fl-abbozz tal-Baġit 2023, il-
Kummissjoni rrieżaminat l-istimi tagħha għall-2021, u sussegwentement il-
kontribuzzjoni totali għall-programmi magħżula waqa’ għal EUR 29.2 biljun (ara l-
Anness 2.2). Id-differenza bejn is-sentejn (tnaqqis ta’39 %) turi li l-istimi tal-
Kummissjoni jinvolvu approssimazzjonijiet sinifikanti. Il-Kummissjoni ddikjarat li kienet 
se taġġorna ċ-ċifri tagħha għall-infiq sal-lum u l-infiq stmat futur malli d-data ssir 
disponibbli22. 

2.25. Il-Kummissjoni tibbaża l-istimi tagħha tal-kontribuzzjoni klimatika tal-baġit 
tal-UE għas-snin futuri fuq l-informazzjoni l-aktar aġġornata li kien hemm disponibbli 
għal kull programm. Dan irriżulta fi stimi aktar preċiżi għal programmi taħt ġestjoni 
diretta tal-Kummissjoni bħal Orizzont Ewropa u NDICI – Ewropa Globali, li huma 
bbażati fuq programmi ta’ ħidma adottati. Fil-każ ta’ Orizzont Ewropa, aħna sibna 
eżempju tajjeb ta’ tali stima. Id-DĠ RTD stma l-kontribuzzjoni klimatika tal-programm 
għall-perjodu 2023-2024 fuq il-bażi ta’ stimi ex ante tal-kontribuzzjoni klimatika tal-
programm ta’ ħidma tiegħu u metadata tat-traċċar tal-infiq li kien disponibbli fi tmiem 
April 2022. Fuq din il-bażi, huwa identifika r-riskju li Orizzont Ewropa ma jilħaqx il-mira 
tiegħu ta’ 35 % għall-infiq fuq il-klima fil-perjodu 2023-2024. 

                                                      
22 Ibid. 
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Indikaturi rilevanti għall-klima u għall-bijodiversità 

2.26. Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi li jakkumpanjaw l-abbozz tal-Baġit 2023 
irrappurtaw dwar l-implimentazzjoni finanzjarja u l-prestazzjoni tal-programmi tal-
perjodu 2021-2027. Għal ħafna programmi, l-implimentazzjoni għadha biss tibda u 
għad ma hemm l-ebda riżultat disponibbli. L-atti legali bażiċi li jirregolaw il-programmi 
tal-perjodu 2021-2027 jiddefinixxu l-objettivi tagħhom, kif ukoll indikaturi għall-kejl u l-
monitoraġġ tal-progress magħmul fl-ilħuq tagħhom. Il-Kummissjoni identifikat riskji u 
limitazzjonijiet fl-użu u l-interpretazzjoni ta’ data tal-indikaturi. 

2.27. Kif ġie spjegat fil-Kapitolu 1 (ara l-paragrafu 1.48), il-programmi li eżaminajna 
kienu jinkludu ċerti indikaturi marbuta mal-prijoritajiet ta’ politika orizzontali 
magħżula, u l-Kummissjoni qed taħdem fuq proġett pilota biex tiżviluppa metodoloġija 
għall-aggregazzjoni tal-indikaturi marbuta ma’ prijoritajiet orizzontali. It-Tabella 2.1 
turi eżempji ta’ indikaturi minn programmi differenti li huma rilevanti għall-klima u t-
Tabella 2.2 turi eżempji ta’ indikaturi minn programmi differenti li huma rilevanti għall-
bijodiversità. 

2.28. Aħna sibna li d-dikjarazzjoni tal-programm għall-politika reġjonali spjegat 
b’mod ċar ir-rabta bejn il-prestazzjoni ta’ programm u l-kontribuzzjoni tiegħu għall-
objettivi klimatiċi. Hija ssemmi b’mod espliċitu 10 mill-indikaturi tal-programm23 li 
huma rilevanti għall-klima. Hija tikkonkludi: B’mod ġenerali, il-prestazzjoni fir-rigward 
tal-indikaturi relatati mal-klima tista’ tiġi deskritta bħala sodisfaċenti fuq il-bażi tax-
xejra moderata jew qawwija f’termini tal-ilħuq tal-miri tagħhom għall-2023. 

Tabella 2.1 – Eżempju ta’ indikaturi minn programmi differenti li huma 
rilevanti għall-klima 

Programm ta’ 
finanzjament 

tal-UE 
Isem tal-indikatur Tip  

tal-indikatur 
Frekwenza 
tad-data 

JTM Intrapriżi appoġġati biex jiksbu t-tnaqqis ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra Output Annwali 

REĠJONALI 
(FEŻR) Enerġija rinnovabbli addizzjonali prodotta Riżultat 

L-ewwel 
data  

fl-2026 

LIFE 
Popolazzjoni li tibbenefika minn tnaqqis  
tal-vulnerabbiltà tagħhom għall-effetti 
negattivi tat-tibdil fil-klima 

Impatt Annwali 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi. 

                                                      
23 Indikaturi tal-objettivi speċifiċi 4, 5 u 7. 
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Tabella 2.2 – Eżempju ta’ indikaturi minn programmi differenti li huma 
rilevanti għall-bijodiversità  

Programm ta’ 
finanzjament 

tal-UE 
Isem tal-indikatur Tip 

tal-indikatur 
Frekwenza 
tad-data 

LIFE 

Għadd ta’ proġetti, inklużi proġetti 
tan-natura strateġiċi, pjan ta’ 
implimentazzjoni, strateġiji jew 
programmi ta’ azzjoni  
għall-integrazzjoni tan-natura u  
tal-bijodiversità 

Output Annwali 

FEMSA 

Azzjonijiet li jikkontribwixxu għal 
Status Ambjentali Tajjeb, inkluż  
ir-restawr tan-natura, 
il-konservazzjoni, il-protezzjoni  
tal-ekosistemi, il-bijodiversità,  
is-saħħa u t-trattament xieraq  
tal-annimali 

Riżultat Annwali 

NDICI — 
Ewropa 
Globali 

Żona ta’ ekosistemi tal-baħar,  
tal-art u tal-ilma ħelu protetti u/jew 
li jinsabu taħt ġestjoni sostenibbli 
bl-appoġġ tal-UE. 

Riżultat Annwali 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi. 
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Sar progress fl-inkorporazzjoni  
tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-qafas 
ta’ prestazzjoni 
2.29. F’din it-taqsima, niffukaw fuq jekk il-Kummissjoni applikatx qafas ta’ 
prestazzjoni xieraq biex tkejjel il-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għall-ugwaljanza bejn il-
ġeneri. Il-Figura 2.4 turi l-kriterji li użajna u l-valutazzjoni kumplessiva li wettaqna. 

Figura 2.4 – Il-qafas ta’ prestazzjoni għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri 

Ugwaljanza bejn il-ġeneri Valutazzjoni kumplessiva: 

 
 

B’mod ġenerali, sibna li l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn  
il-ġeneri hija limitata u l-qafas ta’ prestazzjoni huwa 

parzjalment komplet. 

Valutazzjoni ta’ kull komponent tal-prestazzjoni  

Komponent Valutazzjoni Kriterji 

Impenn politiku  
fl-ogħla livell  Il-prijorità hija koperta mill-ftehim interistituzzjonali u hija suġġetta 

għal kooperazzjoni interistituzzjonali fuq kwistjonijiet baġitarji. 
Għanijiet u indikaturi li 
jistgħu jitkejlu  Għadd kbir ta’ programmi għandhom objettivi u indikaturi relatati ma’ 

din il-prijorità. 
Miri ta’ eżiti ta’ livell 
għoli  Huma stabbiliti miri ta’ nfiq fir-regolament jew hemm ambizzjoni għal 

perċentwal ta’ nfiq annwali. 
Metodoloġija  
għat-traċċar  Il-Kummissjoni żviluppat metodoloġija biex tkejjel l-infiq rilevanti  

fil-livell tal-programm. 
Kontabbiltà permezz 
tar-rappurtar  Il-Kummissjoni rrappurtat informazzjoni preċiża u affidabbli fl-AMPR, 

fil-PPO u fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. 
 

 Implimentata 

 Implimentata parzjalment 

 Mhux implimentata 
Sors: il-QEA. 
Nota: il-kriterji ta’ valutazzjoni li użajna huma spjegati aktar fl-Anness 2.1. 

2.30. Il-ftehim interistituzzjonali għall-QFP 2021-2027 ikopri l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, u l-Kummissjoni pproduċiet metodoloġija pilota biex tkejjel infiq relatat. Ma 
hemmx mira ta’ nfiq, u l-Kummissjoni għadha ma ddeterminatx jekk għadd sinifikanti 
ta’ programmi huwiex se jkollu impatt fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. It-taqsimiet 
segwenti juru li hemm dgħufijiet fit-tfassil tagħha u fil-preċiżjoni tal-informazzjoni 
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rrappurtata. Barra minn hekk turi li filwaqt li ċerti programmi għandhom indikaturi 
diżaggregati skont is-sessi (jiġifieri indikaturi ripartiti skont il-ġeneru), dawn ma 
jintużawx għar-rappurtar u għall-monitoraġġ. 

L-awditi mwettqa mill-QEA identifikaw dgħufijiet  
fl-integrazzjoni tal-ġeneru 

2.31. Fl-awditu li wettaqna rigward l-integrazzjoni tal-ġeneru24, sibna li ċ-ċiklu 
baġitarju tal-UE ma kienx jieħu inkunsiderazzjoni l-ugwaljanza bejn il-ġeneri b’mod 
adegwat. Il-Kummissjoni ftit li xejn tat attenzjoni għall-analiżi tal-ġeneru ta’ politiki u 
programmi tal-UE, u ftit li xejn għamlet użu mid-data u mill-indikaturi diżaggregati 
skont is-sessi. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ftit li xejn għamlet disponibbli 
informazzjoni dwar l-impatt kumplessiv tal-baġit tal-UE fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi u fl-AMPR. 

2.32. Aħna sibna li ma kien hemm l-ebda sistema komuni għat-traċċar ta’ fondi 
allokati u użati fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri skont il-baġit tal-UE għall-QFP 2014-
2020. Id-DĠ użaw metodi differenti biex jagħmlu stima tal-kontribuzzjoni tal-
programmi tagħhom għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Dan għamilha impossibbli biex tiġi 
kkalkulata l-kontribuzzjoni totali tal-baġit tal-UE fl-intier tiegħu, u għalhekk id-
DĠ BUDG ma setax jasal għal stima kumplessiva ta’ sinifikat tal-kontribuzzjoni tal-baġit 
tal-UE għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri. 

L-ewwel stima mill-Kummissjoni tal-kontribuzzjoni kumplessiva 
tal-baġit tal-UE għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
kienet milquta minn dgħufijiet 

2.33. Fl-istrateġija dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għall-2020-202525, il-
Kummissjoni ddikjarat li se tqis il-possibbiltà li tkejjel l-infiq relatat mal-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri fil-livell tal-programm fil-QFP 2021-2027. F’Novembru 2020, il-Kummissjoni, il-

                                                      
24 Ir-Rapport Speċjali 10/2021 – “L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-baġit tal-UE: 

wasal iż-żmien li l-kliem jissarraf f’azzjoni”. 

25 COM(2020) 152 final: Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. Unjoni ta’ Ugwaljanza: 
Strateġija ta’ Ugwaljanza Bejn is-Sessi għall-2020-2025 
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Kunsill u l-Parlament Ewropew qablu li jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżviluppa metodu 
għall-kejl tal-infiq rilevanti skont kull programm fil-QFP 2021-202726. 

2.34. F’Ottubru 2021, il-Kunsill27 appella lill-Kummissjoni biex tiżviluppa sistema 
robusta għat-traċċar ta’ fondi allokati u użati għall-appoġġ tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
u sabiex tirrapporta annwalment dwar ir-riżultati relatati, sabiex jittejbu l-kontabbiltà u 
t-trasparenza baġitarja. Huwa appella lill-Kummissjoni biex tiżgura d-disponibbiltà ta’ 
informazzjoni affidabbli dwar fondi allokati u użati għall-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri fil-livell tal-programm fil-QFP 2021-2027. 

2.35. Il-Kummissjoni żviluppat metodoloġija pilota biex tittraċċa l-infiq relatat mal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-QFP 2021-2027. Il-Kummissjoni ppilotat din il-metodoloġija 
fost il-programmi kollha ta’ finanzjament tal-UE waqt it-tħejjija tal-abbozz tal-
Baġit 2023. Fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi li jakkumpanjaw l-abbozz tal-Baġit 2023, 
il-Kummissjoni pprovdiet tabella għal kull programm u stabbiliet il-kontribuzzjoni 
tiegħu għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-2021. Il-programmi kollha kklassifikaw l-
impenji annwali totali għas-sena, fuq il-bażi ta’ sistema ta’ punteġġi (ara l-
paragrafu 1.35). Id-dikjarazzjoni tal-programm għall-politika reġjonali bbażat il-
kontribuzzjoni fuq impenji annwali implimentati. Id-dikjarazzjoni tal-programm FSE+, 
madankollu, ibbażatha fuq l-infiq annwali adottat, stmat jew ipprogrammat għall-
perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027. Fil-każ ta’ Orizzont Ewropa, id-dikjarazzjoni 
tal-programm osservat li kienet għadha trid tiġi żviluppata metodoloġija għat-traċċar 
ta’ azzjonijiet li jikkontribwixxu għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.  

2.36. Aħna stajna nirrikonċiljaw il-kontribuzzjoni rrappurtata għall-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri għall-2021 ma’ impenji rrappurtati għal 328 biss mill-11-il programm li 
eżaminajna. Barra minn hekk, wara li ppubblikat l-AMPR, il-Kummissjoni għamlet 
korrezzjonijiet sussegwenti, inkluż għaċ-ċifri rilevanti għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri29. 

                                                      
26 Il-Ftehim interistituzzjonali tas-16 ta’ Diċembru 2020. 

27 Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill 12829/21. L-Integrazzjoni tal-Perspettiva tal-Ġeneri fil-Baġit tal-
UE (RS Nru 10/2021 tal-QEA), il-15 ta’ Ottubru 2021. 

28 FNE, politika reġjonali u FEMSA. 

29 Lista ta’ korrezzjonijiet li saru fl-20 ta’ Lulju 2022 għas-sit web tal-Ħarsa Ġenerali lejn il-
Prestazzjoni tal-Programmi wara l-adozzjoni tal-corrigendum tal-AMPR fil-11 ta’ Lulju 2022. 
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2.37. Il-Figura 2.5 tippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-kontribuzzjoni rrappurtata
għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri mill-baġit fl-intier tiegħu għall-2021, kif ukoll il-kriterji 
użati mill-Kummissjoni. 

Figura 2.5 – Il-baġit tal-UE u programmi li jikkontribwixxu 
għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni fl-abbozz tal-Baġit 2023. 

2.38. L-abbozz tal-Baġit 2023 u l-AMPR ma kinux jinkludu informazzjoni konsolidata
dwar l-ammonti li jikkontribwixxu għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Aħna ma stajniex 
nirrikonċiljaw il-punteġġi rrappurtati mill-Kummissjoni30 mal-informazzjoni individwali 
għal kull programm. 

2.39. Il-Kummissjoni rrappurtat fl-abbozz tal-Baġit 2023 li 95 % tal-programmi ta’
nfiq jew ikkontribwew (punteġġi ta’ 1 u 2) jew inkella potenzjalment ikkontribwew 
(punteġġ ta’ 0*) għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-Kummissjoni kkonkludiet li, fuq il-

30 Punteġġ ta’ 2: 5 programmi; punteġġ ta’ 1: 6 programmi; punteġġ ta’ 0: 7 programmi; 
punteġġ ta’ 0*: 30 programm. 
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bażi tal-informazzjoni attwalment disponibbli, inqas minn 5 % setgħu jitqiesu bħala 
newtrali għall-ġeneru. 

2.40. Il-Kummissjoni aggregat l-ammonti bbaġitjati tal-programmi skont il-
punteġġi 2, 1 u 0*. Madankollu, skont il-metodoloġija tal-Kummissjoni, punteġġ ta’ 0* 
ifisser li l-kontribuzzjoni tal-programm għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri mhijiex ċara u se 
teħtieġ li tiġi rivalutata. 

2.41. L-OECD31 tirrakkomanda li l-programmi ma jingħatawx punteġġi jekk il-
kontribuzzjoni tagħhom għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri ma tkunx ċara. Dan biex tiġi 
evitata l-konfużjoni bejn attivitajiet li ma jikkontribwixxux għall-ugwaljanza bejn il-
ġeneri (punteġġ ta’ 0) u dawk li l-kontribuzzjoni tagħhom mhijiex magħrufa (punteġġ 
ta’ 0*). Aħna nqisu li l-użu estensiv mill-Kummissjoni tal-punteġġ 0* (3332 programm) 
ma jipprovdix informazzjoni ċara. 

2.42. Aħna rrieżaminajna l-informazzjoni fit-Taqsima 6.4 tad-dikjarazzjonijiet tal-
programmi (“Kontribuzzjoni għall-Ugwaljanza Bejn il-Ġeneri”) fl-abbozz tal-Baġit 2023. 
Sibna li mis-47 programm, 23 ma kinux ipprovdew ġustifikazzjoni suffiċjenti għall-
punteġġi assenjati. Ma ġiet ipprovduta l-ebda ġustifikazzjoni ta’ xejn għal tliet 
programmi. Għal 20 oħra, il-ġustifikazzjoni pprovduta kienet dgħajfa, u ta’ natura 
ġenerali. Minn dawn it-23 programm, 15 ma kienx fihom dettalji ta’ kwalunkwe 
kontribuzzjoni għall-SDG 5 dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. 

2.43. L-Anness 2.5 juri l-kontribuzzjoni għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri magħmula 
mill-11-il programm magħżula, ripartita skont il-punteġġ. Minn dawn il-programmi 
8 assenjaw punteġġ ta’ 0* għall-impenji tagħhom kollha kemm huma fl-2021, u l-bqija 
użaw bosta punteġġi (2, 1, 0 u 0*). Aħna sibna li: 

o mit-tmien programmi li użaw biss il-punteġġ 0*, tlieta33 spjegaw għalfejn il-
punteġġ kien ġie assenjat u wieħed biss34 indika l-kontribuzzjonijiet għall-SDG 5 
dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. 

o Iż-żewġ programmi ta’ azzjoni esterna segwew il-metodoloġija tal-OECD u ma 
użawx il-punteġġ 0*. 

                                                      
31 L-OECD: Definition and minimum recommended criteria for the DAC gender equality policy 

marker, Diċembru 2016. 

32 Kien hemm 11-il programm li użaw ukoll punteġġi oħra, u 22 użaw biss il-punteġġ 0*. 

33 UE DIĠITALI, politika reġjonali u FSE+. 

34 LIFE. 
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Ma hemmx miri ta’ nfiq u hemm ftit li xejn indikaturi għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri 

2.44. Il-QFP 2021-2027 għandu miri ta’ nfiq speċifiċi għal azzjonijiet klimatiċi u ta’ 
bijodiversità, iżda l-ebda mira simili għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri. 

Indikaturi rilevanti għall-ġeneru 

2.45. Kif ġie spjegat fil-Kapitolu 1 (ara l-paragrafu 1.48), il-programmi li eżaminajna 
kienu jinkludu xi indikaturi marbuta mal-prijoritajiet ta’ politika orizzontali magħżula. 
It-Tabella 2.3 turi eżempji ta’ indikaturi minn programmi differenti li huma rilevanti 
għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri. 

Tabella 2.3 – Eżempji ta’ indikaturi minn programmi differenti li huma 
rilevanti għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri 

Programm ta’ 
finanzjament 

tal-UE 
Isem tal-indikatur Tip  

tal-indikatur 
Frekwenza 
tad-data 

REĠJONALI 
(FEŻR) 

Kapaċità ġdida jew modernizzata  
għall-faċilitajiet tal-indukrar tat-tfal u  
tal-edukazzjoni 

Output Annwali 

FSE+ Persuni qiegħda, inkluż dawk qiegħda fit-tul, 
parteċipanti milħuqa Output Annwali 

NDICI — 
Ewropa 
Globali 

Proporzjon ta’ kooperazzjoni ffinanzjata  
mill-UE li tippromwovi l-ugwaljanza bejn  
il-ġeneri u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa 

Input Annwali 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi. 

2.46. Indikaturi tal-ġeneru jistgħu jirreferu għal indikaturi kwantitattivi bbażati fuq 
data statistika diżaggregata skont is-sessi35. Aħna sibna li, għalkemm għal xi fondi 
hemm rekwiżiti legali li d-data personali trid tiġi ripartita skont il-ġeneru36, id-
dikjarazzjonijiet tal-programmi ma kinux jinkludu informazzjoni diżaggregata skont is-
sessi dwar indikaturi u l-miri tagħhom.  

                                                      
35 L-OECD: in-Network tad-DAC dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri. 

36 Pereżempju, indikaturi tal-FSE+ , inkluż “Persuni qiegħda, inklużi dawk qiegħda fit-tul, 
parteċipanti milħuqa”, għandhom jiġu ripartiti f’nisa, irġiel u persuni mhux binarji skont l-
Anness I tar-Regolament (UE) 2021/1057 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ġunju 2021 li jistabbilixxi l-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) u li jħassar ir-
Regolament (UE) Nru 1296/2013. 
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Hija disponibbli informazzjoni limitata 
dwar il-progress ta’ programmi tal-UE 
lejn l-SDGs 
2.47. F’din it-taqsima, niffukaw fuq jekk il-Kummissjoni applikatx qafas ta’ 
prestazzjoni xieraq biex tkejjel il-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għall-SDGs. Il-Figura 2.6 
turi l-kriterji li użajna u l-valutazzjoni kumplessiva li wettaqna. 

Figura 2.6 – Il-qafas ta’ prestazzjoni għall-SDGs 

SDGs Valutazzjoni kumplessiva: 

 
 B’mod ġenerali, sibna li l-integrazzjoni tal-SDGs hija limitata u 

l-qafas ta’ prestazzjoni huwa parzjalment komplet. 

Valutazzjoni ta’ kull komponent tal-prestazzjoni  

Komponent Valutazzjoni Kriterji 

Impenn politiku  
fl-ogħla livell  Il-prijorità hija koperta mill-ftehim interistituzzjonali u hija suġġetta 

għal kooperazzjoni interistituzzjonali fuq kwistjonijiet baġitarji. 
Għanijiet u indikaturi li 
jistgħu jitkejlu  Għadd kbir ta’ programmi għandhom objettivi u indikaturi relatati ma’ 

din il-prijorità. 
Miri ta’ eżiti ta’ livell 
għoli  Huma stabbiliti miri ta’ nfiq fir-regolament jew hemm ambizzjoni għal 

perċentwal ta’ nfiq annwali. 
Metodoloġija  
għat-traċċar  Il-Kummissjoni żviluppat metodoloġija biex tkejjel l-infiq rilevanti  

fil-livell tal-programm. 
Kontabbiltà permezz 
tar-rappurtar  Il-Kummissjoni rrappurtat informazzjoni preċiża u affidabbli fl-AMPR, 

fil-PPO u fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. 
 

 Implimentata 

 Implimentata parzjalment 

 Mhux implimentata 
Sors: il-QEA. 
Nota: il-kriterji ta’ valutazzjoni li użajna huma spjegati aktar fl-Anness 2.1. 

2.48. Il-ftehim interistituzzjonali għall-QFP 2021-2027 ikopri l-SDGs, u hemm 
diversi programmi b’objettivi u indikaturi relatati ma’ din il-prijorità. Huwa ma kienx 
jinkludi mira ta’ nfiq u l-Kummissjoni ma żviluppatx metodoloġija biex tkejjel l-infiq 
rilevanti għal kull programm. It-taqsimiet segwenti juru li hemm ineżattezzi fl-
informazzjoni rrappurtata. 
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Xogħol preċedenti tal-QEA osserva li l-Kummissjoni ma 
tirrappurtax dwar il-kontribuzzjoni tal-baġit għall-SDGs 

2.49. Fir-rieżaminar li wettaqna fl-2019 rigward ir-rappurtar dwar is-
sostenibbiltà37, aħna rrappurtajna li mill-2017 ’il hawn, id-dikjarazzjonijiet tal-
programmi kienu inkludew deskrizzjonijiet ġenerali (mingħajr assenjazzjoni ta’ valuri 
finanzjarji) ta’ kif il-programm inkwistjoni kien jikkontribwixxi għall-SDGs. Fl-2018, il-
Kummissjoni ddeterminat li kważi kull programm kien jikkontribwixxi għal SDG wieħed 
jew aktar. 

2.50. Aħna rrikonoxxejna fir-rieżaminar li wettaqna li l-integrazzjoni tar-rappurtar 
dwar is-sostenibbiltà fir-rappurtar dwar il-prestazzjoni tal-Kummissjoni kienet 
diffikultuża. Madankollu, enfasizzajna li hija tista’ tgħin lill-Kummissjoni tissimplifika l-
indikaturi tal-prestazzjoni u tallinja aħjar l-objettivi speċifiċi tal-programmi u tal-politiki 
mal-objettivi ġenerali ta’ livell għoli. 

2.51. Dan ir-rieżaminar indika l-ħtieġa għal qafas komprensiv ta’ rappurtar, 
b’indikaturi li jimmonitorjaw l-infiq effettiv fuq il-klima u r-riżultati relatati. Aħna qisna 
li dawn l-indikaturi jistgħu jkunu rilevanti għall-kejl tal-progress li jsir lejn l-ilħuq tal-
SDG dwar il-klima. 

Il-Kummissjoni bdiet tirrapporta dwar ir-rabtiet bejn  
il-programmi ta’ nfiq tal-UE u l-SDGs 

2.52. Iċ-ċirkolari tal-baġit tal-Kummissjoni għall-2023 tat struzzjoni lid-direttorati 
ġenerali biex jelenkaw l-SDGs li l-programmi rispettivi tagħhom jikkontribwixxu 
għalihom, u biex jipprovdu eżempji illustrattivi. Fl-abbozz tal-Baġit 2023, il-
Kummissjoni kkonkludiet li 41 programm ikkontribwew għal mill-inqas SDG wieħed fl-
2021. Il-Kummissjoni speċifikat l-SDGs li kull programm tal-UE jikkontribwixxi għalihom, 
flimkien ma’ eżempji ta’ din il-kontribuzzjoni. 

2.53. Aħna rrieżaminajna l-informazzjoni kumplessiva fit-Taqsima 6.5 tad-
dikjarazzjonijiet tal-programmi (“Kontribuzzjoni għall-SDGs” u sibna li l-biċċa l-kbira 
mill-programmi kkontribwew għal mill-inqas SDG wieħed fl-2021. Bħala medja, SDGs 
individwali huma koperti minn terz tal-programmi ta’ nfiq (ara l-Figura 2.7). 

                                                      
37 L-Analiżi rapida dwar każ speċifiku 07/2019 – “Rappurtar dwar is-sostenibbiltà: rendikont 

tal-Istituzzjonijiet u l-Aġenziji tal-UE”. 
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Figura 2.7 – Informazzjoni dwar l-SDGs fid-dikjarazzjonijiet  
tal-programmi 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 

2.54. Il-punt sa fejn id-dikjarazzjonijiet tal-programmi kienu jipprovdu 
informazzjoni tal-prestazzjoni dwar l-SDGs varjaw b’mod sinifikanti. Għall-11-
il programm magħżula, sibna li (ara l-Figura 2.8): 

o kien hemm 8 programmi li pprovdew informazzjoni finanzjarja dwar mill-inqas 1 
mis-17-il SDG; 

o FSE+, NDICI – Ewropa Globali u politika reġjonali kienu t-tliet programmi li 
pprovdew l-informazzjoni finanzjarja l-aktar dettaljata; 

o L-NDICI – Ewropa Globali u Orizzont Ewropa kienu l-uniċi 2 programmi li koprew 
is-17-il SDG kollha. 
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Figura 2.8 – Ftit li xejn programmi pprovdew informazzjoni finanzjarja 
dettaljata dwar l-SDGs 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 

Indikaturi rilevanti għall-SDGs 

2.55. Kif ġie spjegat fil-Kapitolu 1 (ara l-paragrafu 1.48), il-programmi li eżaminajna 
kienu jinkludu xi indikaturi marbuta mal-prijoritajiet ta’ politika orizzontali magħżula. 
It-Tabella 2.4 turi eżempju ta’ indikaturi minn programmi differenti li huma rilevanti 
għall-SDGs. 
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Tabella 2.4 – Eżempju ta’ indikaturi minn programmi differenti li huma 
rilevanti għall-SDGs  

Programm ta’ 
finanzjament 

tal-UE 
Isem tal-indikatur Tip  

tal-indikatur 
Frekwenza 
tad-data 

NDICI — 
Ewropa 
Globali 

Għadd ta’ studenti rreġistrati  
fl-edukazzjoni: (a) l-edukazzjoni primarja, 
(b) l-edukazzjoni sekondarja u għadd ta’ 
persuni li bbenefikaw minn VET ibbażat 
f’istituzzjoni jew fil-post tax-
xogħol/interventi ta’ żvilupp ta’ ħiliet, 
appoġġati mill-UE 

Output Annwali 

IPA III Intensità enerġetika mkejla f’termini ta’ 
enerġija primarja u PDG Riżultat Annwali 

IPA III Rata ta’ impjieg ta’ persuni li għandhom 
bejn l-20 u l-64 sena Impatt Annwali 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi. 
Nota: dawn it-tliet indikaturi huma rilevanti għall-SDG 4 “Edukazzjoni ta’ kwalità”, SDG 7 “Enerġija 
affordabbli u nadifa” u SDG 8 “Xogħol deċenti u tkabbir ekonomiku” rispettivament. 
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It-tranżizzjoni diġitali hija prijorità 
ġdida 
2.56. F’din it-taqsima, niffukaw fuq jekk il-Kummissjoni applikatx qafas ta’ 
prestazzjoni xieraq biex tkejjel il-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għat-tranżizzjoni 
diġitali. Il-Figura 2.9 turi l-kriterji li użajna u l-valutazzjoni kumplessiva li wettaqna. 

Figura 2.9 – Il-qafas ta’ prestazzjoni għat-tranżizzjoni diġitali 

Tranżizzjoni diġitali Valutazzjoni kumplessiva: 

 
 B’mod ġenerali, sibna li l-integrazzjoni tat-tranżizzjoni diġitali 

hija limitata u l-qafas ta’ prestazzjoni għadu mhux żviluppat. 

Valutazzjoni ta’ kull komponent tal-prestazzjoni  

Komponent Valutazzjoni Kriterji 

Impenn politiku  
fl-ogħla livell  Il-prijorità hija koperta mill-ftehim interistituzzjonali u hija suġġetta 

għal kooperazzjoni interistituzzjonali fuq kwistjonijiet baġitarji. 
Għanijiet u indikaturi li 
jistgħu jitkejlu  Għadd kbir ta’ programmi għandhom objettivi u indikaturi relatati ma’ 

din il-prijorità. 
Miri ta’ eżiti ta’ livell 
għoli  Huma stabbiliti miri ta’ nfiq fir-regolament jew hemm ambizzjoni għal 

perċentwal ta’ nfiq annwali. 
Metodoloġija  
għat-traċċar  Il-Kummissjoni żviluppat metodoloġija biex tkejjel l-infiq rilevanti  

fil-livell tal-programm. 
Kontabbiltà permezz 
tar-rappurtar  Il-Kummissjoni rrappurtat informazzjoni preċiża u affidabbli fl-AMPR, 

fil-PPO u fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. 
 

 Implimentata 

 Implimentata parzjalment 

 Mhux implimentata 
Sors: il-QEA. 
Nota: il-kriterji ta’ valutazzjoni li użajna huma spjegati aktar fl-Anness 2.1. 

2.57. Il-ftehim interistituzzjonali għall-QFP 2021-2027 ma jkoprix it-tranżizzjoni 
diġitali. Il-leġiżlazzjoni tal-QFP u l-ftehim interistituzzjonali ma jistabbilixxux miri ta’ nfiq 
u lanqas ma jirrikjedu li l-Kummissjoni twettaq traċċar tal-infiq. L-NGEU jintroduċi t-
tranżizzjoni diġitali bħala prijorità ġdida taħt l-RRF. B’mod speċifiku, huwa jinkludi 
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kriterju li mill-inqas 20 % tal-ispejjeż totali stmati tal-RRF ta’ kull Stat Membru jenħtieġ 
li jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni diġitali38. 

Il-Kummissjoni pprovdiet informazzjoni dwar il-kontribuzzjoni 
għat-tranżizzjoni diġitali għal programmi speċifiċi 

2.58. Peress li l-ftehim interistituzzjonali ma kienx jinkludi t-tranżizzjoni diġitali 
bħala prijorità li għandha tiġi integrata, il-Kummissjoni ma rrappurtatx dwarha fit-
taqsima ta’ kull dikjarazzjoni tal-programm li tistipula l-kontribuzzjoni tal-programm 
għal prijoritajiet orizzontali. 

2.59. Madankollu ġiet irrappurtata informazzjoni dwar it-tranżizzjoni diġitali għal 
programmi b’objettivi ġenerali jew speċifiċi rilevanti. Pereżempju, il-kisbiet tal-
programm Ewropa Diġitali ġew irrappurtati kemm fid-dikjarazzjoni tal-programm 
tiegħu kif ukoll fil-Volum II tal-AMPR. 

Indikaturi rilevanti għat-tranżizzjoni diġitali 

2.60. Kif ġie spjegat fil-Kapitolu 1 (ara l-paragrafu 1.48), il-programmi li eżaminajna 
kienu jinkludu xi indikaturi marbuta mal-prijoritajiet ta’ politika orizzontali magħżula. 
It-Tabella 2.5 turi eżempju ta’ indikaturi minn programmi differenti li huma rilevanti 
għat-tranżizzjoni diġitali. 

Tabella 2.5 – Eżempju ta’ indikaturi minn programmi differenti li huma 
rilevanti għat-tranżizzjoni diġitali 

Programm ta’ 
finanzjament 

tal-UE 
Isem tal-indikatur Tip  

tal-indikatur 
Frekwenza 
tad-data 

FNE DIĠITALI 

Konnessjonijiet ġodda ma’ networks ta’ 
kapaċità għolja ħafna għal muturi 
soċjoekonomiċi u konnessjonijiet ta’ kwalità 
għolja ħafna għall-komunitajiet lokali 

Riżultat Annwali 

REĠJONALI 
(FEŻR) 

Abitazzjonijiet u intrapriżi addizzjonali 
b’abbonamenti għall-broadband ma’ 
network ta’ kapaċità għolja ħafna 

Riżultat 
L-ewwel 

data  
fl-2016 

UE DIĠITALI L-intrapriżi b’punteġġ għoli ta’ intensità 
diġitali Impatt Annwali 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi. 

                                                      
38 Ir-Rapport Speċjali 21/2022 – “Il-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-pjanijiet nazzjonali għall-

irkupru u r-reżiljenza inġenerali xierqa iżda fadal riskji fl-implimentazzjoni”. 
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2.61. Il-Qafas tar-Riżultati tal-Ewropa Globali (preċedentement il-Qafas tar-Riżultati 
tal-UE) għandu diversi indikaturi marbuta ma’ din il-prijorità. Madankollu, dawn ma 
kinux inklużi fil-qafas ta’ prestazzjoni għall-programm NDICI – Ewropa Globali, billi l-
qafas tnieda biss fi stadju aktar tard.  
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
2.62. Fuq il-bażi tal-analiżi li wettaqna tal-Kapitolu 1, aħna sibna li l-prijoritajiet tal-
klima, il-bijodiversità, il-ġeneru, l-SDGs u t-tranżizzjoni diġitali kienu ġew fil-fatt 
inkorporati fil-programmi ta’ nfiq magħżula. Madankollu, l-estent ta’ din l-
inkorporazzjoni ivarja sinifikattivament bejn il-prijoritajiet, u l-ġeneru huwa l-inqas 
prijorità integrata tajjeb (ara l-paragrafu 1.20). 

2.63. Il-Kummissjoni tittraċċa l-infiq fuq il-klima, il-bijodiversità u l-ġeneru. Il-
Kummissjoni pproduċiet metodoloġija pilota biex tkejjel l-infiq fuq l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, li ma kinitx avvanzata daqs il-metodoloġija għall-infiq fuq il-klima u l-
bijodiversità (ara l-paragrafi 1.25-1.37). 

2.64. Huwa biss l-objettiv klimatiku li attwalment għandu miri speċifiċi għall-
proporzjon tal-baġit li għandu jintefaq fuqu, u għall-monitoraġġ tal-progress lejn l-ilħuq 
ta’ din il-mira ta’ nfiq (ara l-paragrafu 1.24). 

2.65. Fl-2019, il-Kummissjoni bdiet proġett pilota għall-iżvilupp ta’ qafas 
kunċettwali biex tkejjel eżiti aggregati fost diversi programmi, għall-impjiegi, għall-
klima u għad-diġitalizzazzjoni. Aħna nirrikonoxxu l-kumplessitajiet fl-iżviluppar ta’ qafas 
ta’ prestazzjoni għal prijoritajiet orizzontali, iżda nqisu l-progress attwali bħala 
insuffiċjenti. (ara l-paragrafi 1.50-1.51). 

Rakkomandazzjoni 1 – Integrazzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta’ 
politika orizzontali fil-qafas ta’ prestazzjoni 

Filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni l-ispiża u l-fattibbiltà tal-approċċ tagħha, jenħtieġ li l-
Kummissjoni ttejjeb l-integrazzjoni tal-prijoritajiet ta’ politika orizzontali fil-qafas ta’ 
prestazzjoni billi: 

(a) tagħti segwitu għar-riżultati tal-proġett pilota tagħha dwar l-indikaturi tal-
prestazzjoni tal-effetti li l-infiq tal-baġit għandu fuq il-prijoritajiet orizzontali u, 
abbażi tal-konklużjonijiet li jinsiltu, timplimenta miżuri xierqa; 

(b) tirfina l-metodoloġija għat-traċċar tal-infiq fuq il-ġeneru, tqawwi l-kriterji minimi 
għall-attribuzzjoni ta’ punteġġi użati bħala indikaturi tal-ġeneru tal-UE u, fi 
proposti leġiżlattivi futuri tinkorpora fil-programmi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; 
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(c) tanalizza jekk u tiddeċiedi kif tittraċċa l-infiq biex tappoġġa t-tranżizzjoni diġitali u 
l-SDGs. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: meta tħejji l-qafas finanzjarju pluriennali ta’ 
wara l-2027 

2.66. Kull sena, id-DĠ BUDG joħroġ struzzjonijiet, iċ-“ċirkolari tal-baġit”, lid-DĠ l-
oħra biex jinforma t-tħejjija tal-abbozz ta’ baġit. Il-Kummissjoni identifikat diversi żbalji 
ta’ kodifikazzjoni fl-AMPR ippubblikat fis-7 ta’ Ġunju 2022. Xi wħud minn dawn l-iżbalji 
kienu sinifikanti, u l-Kummissjoni sussegwentement ħarġet korrezzjonijiet (ara l-
paragrafi 1.52 u 2.14). Barra minn hekk, aħna nqisu li kienu saru approssimazzjonijiet 
sinifikanti (ara l-paragrafu 2.24) li l-Kummissjoni ma kinitx spjegat b’mod suffiċjenti. 

2.67. Huwa inerenti għall-integrazzjoni li jkun hemm programmi li jikkontribwixxu 
għal diversi prijoritajiet fl-istess ħin. Jista’ jkun hemm sinerġiji bejn prijoritajiet 
differenti. L-AMPR ma spjegax tali sinerġiji, partikolarment dawk bejn il-klima u l-
bijodiversità (ara l-paragrafu 1.45 u l-paragrafi 2.17-2.19). 

2.68. B’mod ġenerali, il-Kummissjoni applikat qafas ta’ prestazzjoni xieraq biex 
tkejjel il-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għall-klima u l-bijodiversità. Il-qafas ta’ 
prestazzjoni għall-kejl tal-kontribuzzjoni tiegħu għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri tjieb 
iżda għandu limitazzjonijiet, u l-oqfsa għall-kejl tal-kontribuzzjoni tiegħu għall-SDGs u t-
tranżizzjoni diġitali għadhom iridu jiġu żviluppati (ara l-punti 2.8, 2.30, 2.48 u 2.57). 

Rakkomandazzjoni 2 – Tisħiħ tar-rappurtar dwar prijoritajiet ta’ 
politika orizzontali fir-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-
Prestazzjoni u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi 

Biex ittejjeb l-affidabbilità tal-informazzjoni rrappurtata fil-Pakkett Integrat ta’ 
Rappurtar Finanzjarju u ta’ Obbligu ta’ Rendikont dwar il-prijoritajiet ta’ politika 
orizzontali kemm għal programmi individwali kif ukoll għall-baġit tal-UE fl-intier tiegħu, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni: 

(a) kemm jista’ jkun, tippreżenta informazzjoni kemm finanzjarja kif ukoll mhux 
finanzjarja li tkun preċiża dwar prijoritajiet ta’ politika orizzontali fir-Rapport 
Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni; 

(b) tirrapporta kemm fl-AMPR kif ukoll fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi dwar l-użu 
ta’ nfiq li jikkontribwixxi għal diversi prijoritajiet ta’ politika orizzontali fl-istess ħin, 
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biex tenfasizza aħjar is-sinerġiji bejn tali politiki u tiżviluppa s-sistema 
kontabilistika ġdida futura tagħha biex titraċċa l-fondi; 

(c) tirrapporta fir-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni dwar l-infiq totali 
rilevanti tal-baġit li jkun ġie identifikat li kellu impatt pożittiv fuq l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: għat-tħejjija tar-Rapport Annwali dwar il-
Ġestjoni u l-Prestazzjoni 2023, ħlief għas-sistema kontabilistika futura, li jenħtieġ li 
tkun implimentata għall-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss 
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Annessi 

Anness 2.1 – Kriterji tal-awditjar użati għall-valutazzjoni tal-qafas ta’ prestazzjoni għall-klima, 
il-bijodiversità, il-ġeneru, l-SDGs u d-diġitali 

Komponent tal-prestazzjoni Kriterji Valutazzjoni tal-komponent tal-prestazzjoni 

Impenn politiku fl-ogħla livell 

Il-prijorità mhijiex integrata fil-ftehim interistituzzjonali u suġġetta 
għall-kooperazzjoni interistituzzjonali fi kwistjonijiet baġitarji. 

Mhux implimentata 

Il-prijorità hija integrata fil-ftehim interistituzzjonali u suġġetta 
għall-kooperazzjoni interistituzzjonali fi kwistjonijiet baġitarji. 

Implimentata 

Għanijiet u indikaturi li jistgħu jitkejlu 

Għadd limitat ta’ programmi jintegraw objettivi u indikaturi relatati ma’ din 
il-prijorità. 

Mhux implimentata 

Ċerti programmi jintegraw objettivi u indikaturi relatati ma’ din il-prijorità. Implimentata parzjalment 

Għadd wiesa’ ta’ programmi jintegraw objettivi u indikaturi relatati ma’ din 
il-prijorità. 

Implimentata 

Miri ta’ eżiti ta’ livell għoli 

Mhumiex stabbiliti miri ta’ nfiq fir-regolament u ma hemm l-ebda ambizzjoni għal 
perċentwal ta’ nfiq annwali. 

Mhux implimentata 

Huma stabbiliti miri ta’ nfiq fir-regolament jew hemm ambizzjoni għal perċentwal 
ta’ nfiq annwali. 

Implimentata 

Metodoloġija għat-traċċar 

Il-Kummissjoni ma żviluppatx metodoloġija biex tkejjel l-infiq rilevanti fil-livell 
tal-programm. 

Mhux implimentata 

Il-Kummissjoni żviluppat metodoloġija biex tkejjel l-infiq rilevanti fil-livell 
tal-programm. 

Implimentata 
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Komponent tal-prestazzjoni Kriterji Valutazzjoni tal-komponent tal-prestazzjoni 

Kontabbiltà permezz tar-rappurtar 

Il-Kummissjoni rrappurtat informazzjoni preċiża u affidabbli fl-AMPR, fil-PPO u  
fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi rigward il-prijorità orizzontali għal ftit  
mill-programmi. 

Mhux implimentata 

Il-Kummissjoni rrappurtat informazzjoni preċiża u affidabbli fl-AMPR, fil-PPO u  
fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi rigward il-prijorità orizzontali għal xi wħud  
mill-programmi. 

Implimentata parzjalment 

Il-Kummissjoni rrappurtat bis-sħiħ informazzjoni preċiża u affidabbli fl-AMPR,  
fil-PPO u fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi rigward il-prijorità orizzontali  
għall-programmi kollha. 

 

Implimentata 

Valutazzjoni kumplessiva 

Inqas minn nofs il-komponenti tal-prestazzjoni huma implimentati. 0 – Mhux implimentata 

Kważi nofs il-komponenti tal-prestazzjoni huma implimentati.  1 – Implimentata parzjalment 

Aktar minn nofs il-komponenti tal-prestazzjoni huma implimentati. 2 – Implimentata 
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Anness 2.2 – Kontribuzzjoni għall-klima fl-2021, l-istima tas-sena preċedenti u l-miri stabbiliti fl-atti legali 
bażiċi 

Programm  

Klima 2021 (abbozz 
tal-Baġit 2022) 

(EUR biljun) 

Klima 2021 (abbozz  
tal-Baġit 2023) 

(EUR biljun) 

Totali stmat għall-klima  
fil-perjodu 2021-2027 

(EUR biljun) 

Baġit totali  
2021-2027 

(EUR biljun) 
% stmat  

2021-2027 Miri fl-atti bażiċi 
Orizzont Ewropa 5 000 4 750 32 226 92 972 35 % 35 % 
FNE DIĠITALI 4 284 4 194 20 944 33 109 63 % 60 % 
UE DIĠITALI 0 36 36 6 608 1 % M/A 
REĠJONALI 17 474 37 80 425 293 525 27 % (1) 
FSE+ 1 075 0 6 450 118 122 5 % M/A 
PAK: 15 900 17 212 144 321 386 333 37 % 40 % 
FEMSA 109 48 1 025 6 073 17 % M/A 
LIFE 446 375 2 979 5 457 55 % 61 % 
JTM 0 9 20 045 20 097 100 % 100 % 
NDICI — Ewropa 
Globali 3 618 2 037 27 879 79 756 35 % 30 % 
IPA III 297 509 3 848 14 780 26 % 18 % 
TOTAL 48 203 29 208 340 178 1 056 831 32 %  

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni.  
(1): 30 % FEŻR u 37 % Fond ta’ Koeżjoni (FK). 
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Anness 2.3 – Kontribuzzjoni għall-klima fl-2021 bħala perċentwal tal-impenji totali  

Programm 

Impenji totali għall-klima – 
Baġit u NGEU 
(EUR biljun) 

Impenji totali fl-2021 
(EUR biljun) % għall-klima miksub 2021 

Mira stabbilita fl-att legali 
bażiku 

Orizzont Ewropa 4 750 13 586 35 % 35 % 
FNE DIĠITALI 4 194 4 510 93 % 60 % 
UE DIĠITALI 36 1 160 3 % M/A 
REĠJONALI 37 261 14 % (1) 
FSE+ 0 146 0 % M/A 
PAK: 17 212 57 389 30 % 40 % 
FEMSA 48 107 45 % M/A 
LIFE 375 740 51 % 61 % 
JTM 9 10 97 % 100 % 
NDICI — Ewropa Globali 2 037 10 834 19 % 30 % 
IPA III 509 1 572 32 % 18 % 
TOTAL 29 208 90 313 32 %  

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni.  
(1): 30 % FEŻR u 37 % FK 
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Anness 2.4 – Kontribuzzjoni għall-bijodiversità fl-2021 u stimi futuri (f’biljun EUR) 

Programm 
Bijodiversità 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Total 

2021-2027 
Orizzont 
Ewropa 1 068 1 068 960 1 030 884 902 920 6 832 
FNE DIĠITALI 0 0 0 0 0 0 0 0 
UE DIĠITALI 0 0 0 0 0 0 0 0 
REĠJONALI 0 2 050 2 424 2 826 3 252 3 705 4 184 18 441 
FSE+ 0 0 0 0 0 0 0 0 
PAK: 9 943 9 179 9 021 9 038 9 055 9 072 9 090 64 398 
FEMSA 17 129 129 129 129 129 129 791 
LIFE 332 344 331 346 366 391 420 2 530 
JTM 0 0 0 0 0 0 0 0 
NDICI — 
Ewropa 
Globali 529 814 837 953 1 174 1 150 1 058 6 515 
IPA III 33 84 94 96 96 97 102 602 
TOTAL 11 922 13 668 13 796 14 418 14 956 15 446 15 903 100 109 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 
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Anness 2.5 – Kontribuzzjoni għall-ġeneru fl-2021 skont il-punteġġ (f’biljun EUR) 

Programm Punteġġ tal-ġeneru 2 Punteġġ tal-ġeneru 1 Punteġġ tal-ġeneru 0 Punteġġ tal-ġeneru 0* 
Total  

għall-ġeneru 2021 
Orizzont Ewropa 37.7 160.0 0.0 11 195.5 11 393.2 
FNE DIĠITALI 0.0 0.0 0.0 4 510.1 4 510.1 
UE DIĠITALI 0.0 0.0 0.0 1 130.0 1 130.0 
REĠJONALI 0.0 0.0 0.0 260.8 260.8 
FSE+ 0.0 0.0 0.0 143.1 143.1 
PAK: 0.0 0.0 0.0 55 032.2 55 032.2 
FEMSA 0.0 0.0 0.0 106.5 106.5 
LIFE 0.0 0.0 0.0 738.7 738.7 
JTM 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 
NDICI — Ewropa 
Globali 200.0 8 453.0 2 180.0 0.0 10 833.0 
IPA III 42.8 498.4 1 025.1 0.0 1 566.3 
TOTAL 280.5 9 111.4 3 205.1 73 121.8 85 717.8 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni. 
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Kapitolu 3 

Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet 
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Werrej 
Paragrafu 

Introduzzjoni 3.1. ‑ 3.4. 

Osservazzjonijiet 3.5. ‑ 3.21. 
Żdied il-proporzjon tar-rakkomandazzjonijiet li ġew aċċettati 
bis-sħiħ mill-entitajiet awditjati minna 3.5. ‑ 3.6. 

Tnaqqis kumplessiv żgħir fil-proporzjon tar-
rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati bis-sħiħ jew  
fil-biċċa l-kbira 3.7. ‑ 3.8. 

Il-Kummissjoni Ewropea implimentat bis-sħiħ jew fil-biċċa  
l-kbira mill-aspetti 75 % tar-rakkomandazzjonijiet li kienu 
indirizzati lilha 3.9. ‑ 3.15. 

Mir-rakkomandazzjonijiet li kienu indirizzati lil entitajiet 
awditjati oħra, 70 % ġew implimentati bis-sħiħ jew fil-biċċa  
l-kbira 3.16. ‑ 3.18. 

Tnaqqis fil-proporzjon tar-rakkomandazzjonijiet li ġew 
implimentati fil-ħin 3.19. ‑ 3.20. 

Il-livell ta’ implimentazzjoni huwa korrelatat  
mal-aċċettazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar min-
naħa tal-entitajiet awditjati 3.21. 

Konklużjoni 3.22. 

Annessi 
Anness 3.1 – Status dettaljat tar-rakkomandazzjonijiet li saru 
fl-2018, għal kull rapport – il-Kummissjoni Ewropea 

Anness 3.2 – Status dettaljat tar-rakkomandazzjonijiet li saru 
fl-2018, għal kull rapport – entitajiet awditjati oħra 

Anness 3.3 – Rapporti speċjali fejn ir-rakkomandazzjonijiet 
kollha indirizzati lill-Kummissjoni ġew implimentati jew  
bis-sħiħ jew inkella fil-biċċa l-kbira mill-aspetti 
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Introduzzjoni 
3.1. Kull sena, aħna nirrieżaminaw il-punt sa fejn l-entitajiet awditjati minna jkunu 
ħadu azzjoni b’rispons għar-rakkomandazzjonijiet tagħna tliet snin wara li nkunu 
għamilniehom. Dan is-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet tagħna huwa pass importanti 
fiċ-ċiklu tal-awditjar. Huwa jipprovdilna feedback dwar jekk l-entitajiet awditjati minna 
jkunux implimentaw l-azzjonijiet li rrakkomandajna u jekk il-problemi li qajjimna jkunux 
ġew indirizzati, u jagħti inċentiv lill-entitajiet awditjati minna biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet tagħna. Huwa importanti wkoll fit-tfassil u l-ippjanar tax-xogħol 
tal-awditjar futur tagħna u biex jinżamm kont tar-riskji. 

3.2. Din is-sena, aħna analizzajna rakkomandazzjonijiet ta’ 30 rapport speċjali mill-
35 li ppubblikajna fl-2018. Ir-rakkomandazzjonijiet li saru f’ħames rapporti speċjali1 
huma lil hinn mill-ambitu ta’ dan l-eżerċizzju billi wettaqna segwitu tagħhom f’awditi 
separati jew se nagħmlu dan fil-futur. 

3.3. B’kollox, aħna wettaqna segwitu ta’ 325 rakkomandazzjoni. Minn dawn, 
255 kienu indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea. Is-70 rakkomandazzjoni li jifdal kienu 
indirizzati lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 
Esterna u lill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol. Bħal fil-
passat, ir-rakkomandazzjonijiet indirizzati unikament lill-Istati Membri kienu lil hinn 
mill-ambitu tal-eżerċizzju ta’ segwitu. 

                                                      
1 Ir-Rapport Speċjali 22/2018 – “Mobbiltà taħt Erasmus+: Miljuni ta’ parteċipanti u Valur 

Miżjud Ewropew multidimensjonali, iżda jeħtieġ li jsir aktar titjib fil-kejl tal-prestazzjoni”, ir-
Rapport Speċjali 27/2018 – “Il-Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija: appoġġ utli, iżda jeħtieġ li 
jsir titjib biex jinkiseb aktar valur għall-flus”, ir-Rapport Speċjali 28/2018 – “Il-maġġoranza 
tal-miżuri ta’ simplifikazzjoni integrati f’Orizzont 2020 iffaċilitaw il-ħajja tal-benefiċjarji, iżda 
għad hemm lok għal titjib”, ir-Rapport Speċjali 30/2018 – “Id-drittijiet tal-passiġġieri tal-UE 
huma komprensivi, iżda l-passiġġieri għad iridu jitħabtu biex jiksbuhom”, u r-Rapport 
Speċjali 32/2018 – “Il-Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika: 
għodda flessibbli, iżda mhuwiex iffukat biżżejjed”. 
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3.4. Biex inwettqu x-xogħol ta’ segwitu tagħna, aħna użajna analiżijiet dokumentarji 
u wettaqna intervisti mal-entitajiet awditjati. Biex niżguraw li jsir rieżaminar ġust u 
bbilanċjat, aħna bgħatna s-sejbiet tagħna lill-entitajiet awditjati u ħadna kont tar-
risposti tagħhom fl-analiżi finali tagħna. Biex jiġi eskluż l-għadd doppju, ir-
rakkomandazzjonijiet huma elenkati taħt l-entità awditjata li għaliha dawn kienu 
prinċipalment indirizzati (bl-eċċezzjoni tar-Rapport Speċjali 34/2018 billi r-
rakkomandazzjonijiet kienu indirizzati lill-ħames istituzzjonijiet kollha awditjati). Ir-
riżultati ta’ xogħolna jirriflettu s-sitwazzjoni fil-bidu ta’ Mejju 2022. 
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Osservazzjonijiet 

Żdied il-proporzjon tar-rakkomandazzjonijiet li ġew aċċettati 
bis-sħiħ mill-entitajiet awditjati minna 

3.5. Mit-325 rakkomandazzjoni li wettaqna segwitu tagħhom, l-entitajiet awditjati
minna aċċettaw bis-sħiħ jew parzjalment 300 (92 %) minnhom u ma aċċettawx 25 (8 %) 
(ara l-Figura 3.1). 

3.6. Meta mqabbel mas-sena preċedenti, il-proporzjon tar-rakkomandazzjonijiet
tagħna li ġew aċċettati bis-sħiħ żdied minn 77 % għal 83 %, filwaqt li l-proporzjon totali 
tar-rakkomandazzjonijiet li ġew aċċettati bis-sħiħ jew parzjalment baqa’ relattivament 
stabbli. 

Figura 3.1 – Aċċettazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mir-rapporti speċjali 
tagħna tal-2018 u tal-2017, mill-entitajiet awditjati minna 

Sors: il-QEA. 

Tnaqqis kumplessiv żgħir fil-proporzjon tar-
rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati bis-sħiħ jew fil-biċċa 
l-kbira

3.7. Id-data ta’ skadenza għall-implimentazzjoni ta’ 16 mit-325 rakkomandazzjoni li
wettaqna segwitu tagħhom kienet għadha ma għaddietx saż-żmien meta għamilna r-
rieżaminar ta’ segwitu. Mit-309 rakkomandazzjonijiet li jifdal, l-entitajiet awditjati 
minna implimentaw bis-sħiħ 184 (60 %). Huma implimentaw 45 rakkomandazzjoni 
oħra (15 %) fil-biċċa l-kbira mill-aspetti (ara l-Figura 3.2). 
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3.8. Meta mqabbel mas-sena preċedenti, il-proporzjon tar-rakkomandazzjonijiet li
ġew implimentati bis-sħiħ naqas minn 70 % għal 60 %, filwaqt li l-proporzjon tar-
rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati fil-biċċa l-kbira mill-aspetti żdied minn 10 % 
għal 15 %. Il-proporzjon totali tar-rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati biss f’xi 
wħud mill-aspetti jew li ma ġewx implimentati baqa’ relattivament stabbli. L-
Anness 3.1 u l-Anness 3.2 juru l-istatus ta’ implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
f’aktar dettall. 

Figura 3.2 – Implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mir-rapporti 
speċjali tagħna tal-2018 u tal-2017, mill-entitajiet awditjati minna 

Sors: il-QEA. 

Il-Kummissjoni Ewropea implimentat bis-sħiħ jew fil-biċċa 
l-kbira mill-aspetti 75 % tar-rakkomandazzjonijiet li kienu 
indirizzati lilha 

3.9. L-għadd totali ta’ rakkomandazzjonijiet li kienu indirizzati lill-Kummissjoni kien
ta’ 321. Minn dawn, 66 ġew mill-5 rapporti speċjali (22/2018, 27/2018, 28/2018, 
30/2018 u 32/2018) li huma koperti minn segwitu separat, u għalhekk mhumiex 
inklużi f’dan ir-rapport (ara l-paragrafu 3.2). 

3.10. Id-data ta’ skadenza għall-implimentazzjoni ta’ 16 mill-255 
rakkomandazzjoni
li koprejna kienet għadha ma għaddietx saż-żmien meta għamilna r-rieżaminar ta’ 
segwitu. Mill-239 rakkomandazzjoni li jifdal, il-Kummissjoni implimentat bis-sħiħ 
148 (62 %) u implimentat 32 (13 %) oħra fil-biċċa l-kbira mill-aspetti. Barra minn hekk, 
il-Kummissjoni implimentat 28 (12 %) f’xi wħud mill-aspetti, u 27 (11 %) ma 
implimentathomx (ara l-Figura 3.3). Meta l-entitajiet awditjati minna ma 
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implimentawx ir-rakkomandazzjonijiet tagħna, ta’ spiss dan kien minħabba li huma ma 
kinux aċċettawhom (ara l-paragrafu 3.21). F’erba’ każijiet (2 %), ma kienet meħtieġa l-
ebda valutazzjoni tal-istatus ta’ implimentazzjoni, billi aħna qisna li r-rakkomandazzjoni 
ma kinitx għadha rilevanti. 

Figura 3.3 – Implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mir-rapporti 
speċjali tagħna tal-2018, li kienu indirizzati lill-Kummissjoni 

 
Sors: il-QEA. 

3.11. L-Anness 3.1 juri l-istatus ta’ implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
f’aktar dettall. Huwa jipprovdi wkoll deskrizzjonijiet qosra tat-titjib u d-dgħufijiet li 
jifdal li jaffettwaw ir-rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati f’xi wħud mill-aspetti. 

3.12. Għal 13 mit-28 rapport speċjali li jinkludu rakkomandazzjonijiet li kienu 
indirizzati lilha (ara l-Anness 3.3), il-Kummissjoni implimentathom kollha kemm huma 
bis-sħiħ jew fil-biċċa l-kbira mill-aspetti. 

3.13. Xi drabi l-fehma tal-Kummissjoni, dwar jekk u sa liema punt ir-
rakkomandazzjonijiet ikunu ġew implimentati, hija differenti minn dik tal-QEA. Jekk il-
Kummissjoni tqis li rakkomandazzjoni tkun ġiet implimentata bis-sħiħ, normalment 
tieqaf milli twettaq segwitu tagħha, anki jekk aħna nivvalutaw il-livell ta’ 
implimentazzjoni b’mod differenti. 
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3.14. Fl-eżerċizzji ta’ segwitu tagħna mill-2019 u l-2020, aħna vvalutajna li
101 rakkomandazzjoni mir-rapporti speċjali tagħna tal-2016 u 47 rakkomandazzjoni 
mir-rapporti speċjali tagħna tal-2017 kienu għadhom pendenti 2. Din is-sena, 132 minn 
dawk il-148 rakkomandazzjoni baqgħu ma ġewx implimentati u ma baqgħux jingħataw 
segwitu mill-Kummissjoni (ara l-Figura 3.4). Il-Kummissjoni ma kinitx aċċettat 36 minn 
dawk il-132 rakkomandazzjoni fir-rapporti speċjali nfushom. Hija qieset li s-
96 rakkomandazzjoni li jifdal kienu ġew implimentati bis-sħiħ saż-żmien tal-eżerċizzji 
ta’ segwitu tal-aħħar sentejn, għalkemm aħna vvalutajna mod ieħor. 

Figura 3.4 – Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet mir-rapporti speċjali 
tal-2016 u tal-2017 li ma ġewx implimentati bis-sħiħ mill-Kummissjoni 
matul l-eżerċizzji ta’ segwitu li wettaqna fis-sentejn preċedenti

Sors: il-QEA. 

3.15. Il-Kummissjoni kompliet twettaq segwitu tas-16-il rakkomandazzjoni li jifdal
mill-148 li ma kinux ġew implimentati bis-sħiħ. Il-Kummissjoni tqis li, minn dak iż-żmien 
’il hawn, hija lestiet l-implimentazzjoni ta’ 9 minn dawk is-16-il rakkomandazzjoni. 
Filwaqt li napplikaw l-approċċ ta’ segwitu għar-rakkomandazzjonijiet pendenti mir-
rapporti speċjali tal-2016 u tal-2017, aħna nkomplu nimmonitorjaw każijiet bħal dawn 
billi nanalizzaw id-data pprovduta mill-Kummissjoni, iżda ma eżaminajnihomx fid-
dettall. 

2 Ara r-Rapport 2019 dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE tagħna, il-paragrafi 7.11-7.12, u r-
Rapport 2020 dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE tagħna, il-paragrafi 7.11-7.13. 
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Mir-rakkomandazzjonijiet li kienu indirizzati lil entitajiet 
awditjati oħra, 70 % ġew implimentati bis-sħiħ jew fil-biċċa l-
kbira 

3.16. Ir-Rapporti Speċjali 02/2018, 14/2018, 15/2018, 29/2018 u 34/2018 kien 
fihom total ta’ 70 rakkomandazzjoni li kienu indirizzati lill-entitajiet awditjati għajr il-
Kummissjoni Ewropea (il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew, is-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna u l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol). 

3.17. Dawn l-entitajiet awditjati implimentaw bis-sħiħ 36 (51 %) tar-
rakkomandazzjonijiet li kienu indirizzati lilhom. Huma implimentaw 13 (19 %) oħra fil-
biċċa l-kbira mill-aspetti (ara l-Figura 3.5). Mir-rakkomandazzjonijiet li jifdal, huma 
implimentaw sebgħa (10 %) f’xi wħud mill-aspetti, u tnejn (3 %) minnhom ma 
implimentawhom xejn. F’dawn iż-żewġ każijiet, l-entità awditjata ma kinitx aċċettat ir-
rakkomandazzjoni tagħna. Fi tliet każijiet (4 %) ma stajniex nisiltu konklużjoni (eż. billi 
ma kien hemm l-ebda proġett ġdid li kellu jiġi vvalutat), u f’disa’ każijiet (13 %), ma 
kienet meħtieġa l-ebda valutazzjoni tal-istatus ta’ implimentazzjoni, billi aħna qisna li r-
rakkomandazzjoni ma kinitx għadha rilevanti. 

Figura 3.5 – Implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mir-rapporti 
speċjali tagħna tal-2018, li kienu indirizzati lill-entitajiet awditjati għajr 
il-Kummissjoni 

Sors: il-QEA. 

3.18. L-Anness 3.2 jagħti ħarsa ġenerali dettaljata lejn l-istatus ta’ implimentazzjoni
ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet li kienu indirizzati lill-entitajiet awditjati għajr il-
Kummissjoni. Huwa jipprovdi wkoll deskrizzjonijiet qosra tat-titjib li sar u tad-dgħufijiet 
li jifdal b’rabta mar-rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati f’xi wħud mill-aspetti. 
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Tnaqqis fil-proporzjon tar-rakkomandazzjonijiet li ġew 
implimentati fil-ħin 

3.19. Għal dawn l-aħħar ftit snin, aħna tajna b’mod konsistenti skeda ta’ żmien
għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet fir-rapporti speċjali tagħna. L-iskedi ta’ 
żmien jiġu diskussi u maqbula mal-entità awditjata u jiġu speċifikati fir-rapporti speċjali 
tagħna biex jiġi żgurat li jkunu ċari għall-partijiet kollha kkonċernati. 

3.20. Meta mqabbel mas-sena preċedenti, il-proporzjon tar-rakkomandazzjonijiet li
ġew implimentati b’mod f’waqtu naqas minn 68 % għal 60 %, filwaqt li żdiedu l-
proporzjon tar-rakkomandazzjonijiet b’azzjoni mdewma u l-proporzjon tar-
rakkomandazzjonijiet mingħajr azzjoni meħuda (ara l-Figura 3.6). Din il-bidla tista’ tiġi 
spjegata mill-fatt li, meta mqabbel mas-sena ta’ qabel, żdied il-proporzjon tar-
rakkomandazzjonijiet li ma ġewx implimentati bis-sħiħ. 

Figura 3.6 – Il-puntwalità tal-azzjonijiet meħuda mill-entitajiet awditjati 
biex jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet mir-rapporti speċjali tagħna 
tal-2018 u tal-2017 

Nota: ġew esklużi mill-kalkolu r-rakkomandazzjonijiet mingħajr skeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni 
(17-il każ fl-2017), dawk fejn l-iskeda ta’ żmien għadha ma għaddietx (5 każijiet fl-2017 u 16-il każ fl-
2018), dawk fejn ma stajniex nisiltu konklużjoni (3 każijiet fl-2018) u dawk li ma għadhomx rilevanti 
(2 każijiet fl-2017 u 13-il każ fl-2018). 

Sors: il-QEA. 
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Il-livell ta’ implimentazzjoni huwa korrelatat mal-aċċettazzjoni 
tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar min-naħa tal-entitajiet 
awditjati 

3.21. L-analiżi li wettaqna turi li 84 % tar-rakkomandazzjonijiet mir-rapporti speċjali
tal-2018, li ġew aċċettati bis-sħiħ jew parzjalment mill-entitajiet awditjati, ġew 
implimentati bis-sħiħ jew fil-biċċa l-kbira mill-aspetti. B’kuntrast ma’ dan, mill-
25 rakkomandazzjoni mir-rapporti speċjali tal-2018 li ma ġewx aċċettati mill-entitajiet 
awditjati, 5 biss ġew implimentati bis-sħiħ jew fil-biċċa l-kbira mill-aspetti. Il-Figura 3.7 
tippreżenta l-livell ta’ implimentazzjoni ripartit skont il-livelli differenti ta’ aċċettazzjoni 
u turi li l-livell ta’ implimentazzjoni huwa korrelatat mal-aċċettazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-awditjar min-naħa tal-entitajiet awditjati.

Figura 3.7 – Livell ta’ implimentazzjoni ripartit skont il-livelli ta’ 
aċċettazzjoni tal-entitajiet awditjati  

Nota: il-valuri perċentwali tal-livell ta’ implimentazzjoni jirrigwardaw il-livell rispettiv ta’ aċċettazzjoni. 
Ġew esklużi mill-kalkolu 16-il każ fejn l-iskeda ta’ żmien għadha ma għaddietx, 3 każijiet fejn ma stajniex 
nisiltu konklużjoni u 13-il każ fejn ir-rakkomandazzjonijiet ma għadhomx rilevanti. 

Sors: il-QEA. 
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Konklużjoni 
3.22. L-analiżi li wettaqna turi li għalkemm il-livell ta’ aċċettazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet mir-rapporti speċjali tagħna tal-2018 kien żdied minn 77 % 
għal 83 % meta mqabbel mas-sena preċedenti, il-proporzjon tar-rakkomandazzjonijiet 
li ġew implimentati bis-sħiħ jew fil-biċċa l-kbira mill-aspetti naqas minn 80 % għal 75 %. 
Bl-istess mod, il-proporzjon tar-rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati b’mod 
f’waqtu naqas minn 68 % s-sena l-oħra għal 60 % din is-sena. 
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Annessi 

Anness 3.1 – Status dettaljat tar-rakkomandazzjonijiet li saru fl-2018, għal kull rapport – il-Kummissjoni 
Ewropea 

Livell ta’ aċċettazzjoni:  aċċettata;  aċċettata parzjalment;  mhux aċċettata.  

Livell ta’ puntwalità:  f’waqtha;  imdewma; id-data ta’ skadenza għadha pendenti;  l-ebda azzjoni ta’ segwitu;  l-ebda valutazzjoni tal-puntwalità. 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

RS 01/2018 –  
“Assistenza 
Konġunta ta’ 
Appoġġ għal 
Proġetti  
fir-Reġjuni 
Ewropej 
(JASPERS) – wasal 
iż-żmien biex  
l-assistenza tiġi 
mmirata aħjar” 

1 (a) 122  x      
 

1 (b) 122  x      
 

1 (c) 122  x      
 

1 (d) 122  x      
 

1 (e) 122   x     
 

2 (a) 124  x      
 

2 (b) 124  x      
 

3 (a) 130   x     
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

3 (b) 130  x      
 

4 (a) 133    Għall-perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni 
ppubblikat id-dokument intitolat 
“Roadmaps for Administrative Capacity 
Building”, li fih hija pprevediet rwol 
potenzjali (fuq talba) għal JASPERS biex  
l-Istati Membri jiġu megħjuna jidentifikaw 
kif jindirizzaw id-dgħufijiet tagħhom  
fil-qasam tat-tħejjija u l-valutazzjoni  
tal-proġetti. L-istrateġija ta’ assistenza 
teknika tal-Kummissjoni ma kinitx tinkludi 
attivitajiet ta’ bini tal-kapaċità mwettqa 
minn JASPERS (b’mod partikolari dawk 
offruti mid-diviżjoni tal-Pjattaforma ta’ 
Networking u taċ-Ċentru ta’ Kompetenza 
tagħha, li huma maħsuba biex 
jikkomplementaw is-servizzi ta’ 
konsulenza standard tagħha) biex jiġu 
indirizzati każijiet fejn il-kapaċità 
amministrattiva tal-Istati Membri kienet 
insuffiċjenti. 

   
 

4 (b) 133   x     
 

5 (a) 138    Fiż-żmien tal-evalwazzjoni ta’ nofs  
it-terminu (Awwissu 2021), il-ħidma biex 
tittejjeb is-sistema ta’ monitoraġġ ta’ 
JASPERS għal wara l-2021 kienet għadha 
għaddejja. Il-Kummissjoni għadha ma 
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa 
l-kbira

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

introduċietx sistema komprensiva, li 
tkopri s-servizzi kollha, għall-monitoraġġ 
tal-punt sa fejn ikunu ntlaħqu l-objettivi 
fuq terminu twil u qasir ta’ JASPERS. 

5 (b) 138 Il-Kummissjoni ppreżentat l-evalwazzjoni 
ta’ nofs it-terminu ta’ JASPERS.  
Il-kontenut tagħha jindirizza parzjalment  
ir-rakkomandazzjoni tal-QEA.  
Il-Kummissjoni għadha ma żguratx li  
l-evalwazzjonijiet preżenti u dawk futuri
ta’ JASPERS huma suffiċjentement
komprensivi, u għalhekk ma tistax tislet
konklużjonijiet dwar jekk JASPERS laħaqx
l-objettivi prinċipali tiegħu. Il-ħidma biex
jittejjeb il-monitoraġġ għadha għaddejja,
taħt il-mandat taċ-Ċentru ta’ Konsulenza
l-ġdid tal-InvestEU.

5 (c) 138 Fl-2017, JASPERS introduċa indikatur 
ewlieni tal-prestazzjoni (KPI) ġdid: 
“Kompletazzjonijiet medji ponderati għal 
kull espert”. Madankollu, dan il-KPI 
mhuwiex bażi suffiċjenti biex jiġu 
ottimizzati l-effiċjenza u l-effettività ta’ 
JASPERS, u b’mod partikolari biex jiġi 
żgurat li l-ispiża reali tal-assistenza ta’ 
JASPERS għal kull assenjament tiġi 
mmonitorjata b’mod affidabbli u mqabbla 
mal-outputs u r-riżultati ta’ JASPERS. 
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa 
l-kbira

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

Lanqas l-ambitu attwali tal-evalwazzjoni 
ta’ nofs it-terminu ta’ JASPERS ma 
jipprovdi aċċertament bħal dan. Għadha 
għaddejja l-ħidma bejn il-Kummissjoni u 
JASPERS biex l-iskema InvestEU ssegwi  
l-KPIs.

5 (d) 138 x 

RS 03/2018 – 
“Awditu  
tal-Proċedura ta’ 
Żbilanċ 
Makroekonomiku 
(MIP)” 

1 (i) 101 x 

1 (ii) 101 x 

1 (iii) 101 x 

1 (iv) 101 x 

2 (i) 104 x 

2 (ii) 104 x 

2 (iii) 104 x 

2 (iv) 104 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_03/SR_MIP_MT.pdf


Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa 
l-kbira

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

3 (i) 107 x 

3 (ii) 107 x 

4 108 x 

5 (i) 110 x 

5 (ii) 110 x 

6 (i) 111 x 

6 (ii) 111 x 

RS 04/2018 – 
“Assistenza 
mill-UE 
lill-Myanmar/ 
Burma” 

1 
(l-ewwel 

inċiż) 

63 x 

1 
(it-tieni 
inċiż) 

63 x 

1 
(it-tielet 

inċiż) 

63 Minħabba li s-sitwazzjoni politika nbidlet, 
il-Kummissjoni kellha timmodifika l-mod 
kif hija topera fil-Myanmar. Permezz  
tal-Mekkaniżmu ta’ Rispons Nexus,  
il-Kummissjoni issa qed timmira lejn  
il-biċċa l-kbira mill-pajjiż minħabba 
kriżijiet fit-tul. Il-Kummissjoni ma 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_04/SR_MYANMAR_MT.pdf


Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa 
l-kbira

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

pprovdietx evidenza li kklassifikat  
ir-reġjuni tal-pajjiż skont il-prijorità abbażi 
tal-aktar ħtiġijiet urġenti u l-livell ta’ 
appoġġ ipprovdut minn donaturi oħra. 

2 
(l-ewwel 

inċiż) 

64 x 

2 
(it-tieni 
inċiż) 

64 x 

3 65 x 

4 66 x 

5 
(l-ewwel 

inċiż) 

68 x 

5 
(it-tieni 
inċiż) 

68 x 

6 
(l-ewwel 

inċiż) 

69 x 
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa 
l-kbira

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

6 
(it-tieni 
inċiż) 

69 x 

RS 05/2018 –  
“Enerġija 
rinnovabbli għal 
żvilupp rurali 
sostenibbli: 
sinerġiji sinifikanti 
huma possibbli 
iżda fil-biċċa  
l-kbira mhumiex
qed jiġu realizzati” 

1 85 x 

2 86 x 

3 88 x 

4 91 x 

5 93 x 

RS 06/2018 –  
“Moviment Liberu 
tal-Ħaddiema –  
il-libertà 
fundamentali hija 
żgurata iżda 
orjentament aħjar 
tal-fondi tal-UE 
jkun ta’ għajnuna  
għall-mobbiltà  
tal-ħaddiema” 

1 (a) 67 x 

1 (b) 67 x 

2 67 Il-Kummissjoni (u b’mod partikolari 
l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol li nħolqot
reċentement) tagħmel aktar użu minn
data li tkun faċilment disponibbli fl-Istati
Membri. Dan jista’ jippermettilha
tidentifika każijiet jew oqsma ta’
diskriminazzjoni. Madankollu, l-Awtorità
Ewropea tax-Xogħol għadha mhijiex
f’pożizzjoni li tipprovdi stampa ġenerali
sistematika tal-oqsma ta’ diskriminazzjoni
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_MT.pdf


Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa 
l-kbira

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

relatati mal-moviment liberu, jew kif 
dawn ivarjaw bejn l-Istati Membri. 

3 67 x 

4 67 x 

5 (a) 67 x 

5 (b) 67 x 

RS 07/2018 –  
“Assistenza ta’ 
qabel l-adeżjoni 
mogħtija mill-UE 
lit-Turkija:  
Ir-riżultati li 
nkisbu sa issa 
għadhom limitati” 

1 60 x 

2 61 x 

3 (a) 63 x 

3 (b) 63 x 

3 (c) 63 x 

3 (d) 63 x 

4 64 x 

5 65 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_MT.pdf


Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa 
l-kbira

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

RS 08/2018 –  
“Appoġġ mill-UE 
għal investimenti 
produttivi  
fin-negozji – 
jeħtieġ li jkun 
hemm fokus 
akbar fuq  
id-durabbiltà” 

1 (b) 100 x 

4 104 x 

5 (a) 105 x 

RS 09/2018 –  
“Sħubiji Pubbliċi-
Privati fl-UE: 
Nuqqasijiet 
mifruxa u 
benefiċċji limitati” 

1 78 x 

3 (b) 84 x 

4 (b) 90 x 

5 (a) 92 x 

5 (c) 92 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

RS 10/2018 –  
“Skema ta’ 
Pagament Bażiku 
għall-bdiewa – 
qed topera tajjeb, 
iżda għandha 
impatt limitat fuq 
is-simplifikazzjoni, 
l-immirar u  
l-konverġenza  
tal-livelli ta’ 
għajnuna” 

1 75  x      
 

2 (a) 77 
 

   x   
 

2 (b) 77  x      
 

2 (c) 77  x      
 

3 85    Il-Kummissjoni wettqet valutazzjoni  
tal-impatt biex tanalizza l-bidliet fil-mudell 
għat-twassil tal-appoġġ taħt l-iskema ta’ 
pagament bażiku (BPS). Il-valutazzjoni ma 
koprietx bis-sħiħ il-fatturi kollha li 
jaffettwaw l-introjtu tal-unitajiet 
domestiċi agrikoli, kif inklużi  
fir-rakkomandazzjoni tagħna. Din  
id-dgħufija kienet diġà ġiet enfasizzata  
fl-Opinjoni 7/2018 tal-QEA. Skont  
il-mudell il-ġdid ta’ twassil tal-appoġġ,  
il-pjanijiet strateġiċi tal-politika agrikola 
komuni (PAK) iridu jkunu bbażati fuq 
evalwazzjonijiet speċifiċi tal-ħtiġijiet, 
objettivi ċari, u miri kwantifikati għal kull 
Stat Membru/reġjun. Għadu mhuwiex ċar 
jekk il-Kummissjoni, meta vvalutat  
il-pjanijiet strateġiċi tal-PAK, setgħetx 
torbot il-miżuri proposti ma’ objettivi 
operazzjonali u linji bażi xierqa għall-kejl 
tal-prestazzjoni tal-appoġġ taħt il-BPS. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

RS 11/2018 –  
“Opzjonijiet 
ġodda għall-
finanzjament ta’ 
proġetti  
tal-iżvilupp rurali: 
Aktar sempliċi 
iżda mhux iffukati 
fuq ir-riżultati” 

1 77  x      
 

2 78  x      
 

3  
(l-ewwel 

inċiż) 

80  x      
 

3 (it-tieni 
inċiż) 

80  x      
 

4 82  x      
 

RS 12/2018 –  
“Broadband  
fl-Istati Membri 
tal-UE: minkejja  
l-progress li sar, 
mhumiex se 
jintlaħqu l-miri 
kollha ta’ 
Ewropa 2020” 

1 87  x      
 

3 87   x     
 

5 87   x     
 

6 87  x      
 

7 87   x     
 

8 87   x     
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

RS 13/2018 –  
“Il-ġlieda kontra  
r-radikalizzazzjoni 
li twassal  
għat-terroriżmu: 
il-Kummissjoni 
indirizzat  
il-ħtiġijiet tal-Istati 
Membri, iżda 
hemm xi 
nuqqasijiet  
fil-koordinazzjoni 
u l-evalwazzjoni” 

1 (a) 40  x      
 

1 (b) 40  x      
 

2 (a) 40  x      
 

2 (b) 40  x      
 

2 (c) 40  x      
 

2 (d) 40  x      
 

2 (e) 40  x      
 

3 (a) 42    Issa l-Kummissjoni identifikat objettivi, 
indikaturi u għodod biex tkejjel is-suċċess 
u l-valur għall-flus fl-ilħuq tal-miri ta’ 
politika tagħha. Madankollu, hija ma 
ppubblikat l-ebda rapport li jivvaluta l-miri 
ta’ politika tagħha fuq il-bażi ta’ dan  
il-qafas. Għadd limitat ta’ indikaturi 
msemmija hawn fuq intużaw  
għar-rappurtar, u dawn ma jagħmluhiex 
possibbli li jiġu vvalutati l-effettività 
kumplessiva u l-valur għall-flus tal-politika 
kollha għall-ġlieda kontra  
r-radikalizzazzjoni. 

   
 

3 (b) 42  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

3 (c) 42  x      
 

3 (d) 42    Għalkemm il-Kummissjoni titlob lill-
applikanti jipprovdu evalwazzjoni  
tal-proġetti tagħhom, hija ma tirrikjedix li 
huma juru kif se jkejlu l-effettività 
tagħhom. Dan iwassal biex ikomplu jiġu 
ppreżentati proġetti li fihom l-istess 
dgħufijiet bħal dawk imsemmija  
fir-rapport speċjali. 

   
 

RS 14/2018 –  
“Iċ-Ċentri ta’ 
Eċċellenza Kimiċi, 
Bijoloġiċi, 
Radjoloġiċi u 
Nukleari tal-UE: 
jeħtieġ li jsir aktar 
progress” 

1 (a) 65   x     
 

1 (b) 65  x      
 

1 (c) 65  x      
 

2 67  x      
 

4 69  x      
 

5 (a) 70  x      
 

5 (b) 70  x      
 

6 (a) 71   x     
 

6 (b) 71   x     
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

RS 15/2018 –  
“Tisħiħ  
tal-kapaċità  
tal-forzi tas-
sigurtà interna 
fin-Niġer u l-Mali: 
il-progress huwa 
limitat u miexi  
bil-mod” 

1 (it-tieni 
inċiż) 

64  x      
 

1  
(it-tielet 

inċiż) 

64  x      
 

3 (it-tieni 
inċiż) 

66  x      
 

RS 16/2018 –  
“Rieżaminar 
ex post  
tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE: sistema 
stabbilita tajjeb, 
iżda mhux 
kompleta” 

1 (a)  87    Il-Kummissjoni għamlet progress f’termini 
ta’ għoti ta’ gwida dwar l-abbozzar ta’ 
klawsoli ta’ monitoraġġ. It-titjib prinċipali 
kien doppju: (a) il-ħruġ (u l-aġġornament) 
ta’ għodda, li tagħmel referenza espliċita 
għall-klawsoli ta’ rieżaminar u  
t-terminoloġija rilevanti, u (b) il-proposta 
tal-Kummissjoni lill-koleġiżlaturi biex 
jiżviluppaw definizzjonijiet komuni u 
jidentifikaw l-aħjar prattiki permezz ta’ 
djalogu regolari fil-kuntest tal-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar  
tal-Liġijiet. Minkejja dan, għadu ma sarx 
progress sostanzjali lejn l-iżvilupp ta’ 
vademecum interistituzzjonali. 

   
 

1 (b) 87 
 

   x   
 

2 (a) 92   x     
 

105

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

2 (b) 92     x   
 

2 (c) 92  x      
 

3 92  x      
 

4 (a) 95   x     
 

4 (b) 95  x      
 

5 96  x      
 

RS 17/2018 –  
“L-azzjonijiet  
tal-Kummissjoni u 
tal-Istati Membri 
fl-aħħar snin  
tal-programmi  
għall-perjodu  
2007-2013 
indirizzaw  
l-assorbiment 
baxx iżda ma 
kinux iffukati 
biżżejjed fuq  
ir-riżultati” 

1 90   x     
 

2 (a) 90  x      
 

2 (b) 90   x     
 

3 (a) 90  x      
 

3 (b) 90  x      
 

3 (c) 90  x      
 

4 90    Il-Kummissjoni ħadet inizjattivi biex 
ittejjeb il-kapaċità amministrattiva fl-Istati 
Membri. Meta jivvalutaw il-programmi 
operazzjonali, l-uffiċjali responsabbli issa 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

huma meħtieġa jeżaminaw is-solidità  
tal-loġika ta’ intervent, l-istabbiliment ta’ 
indikaturi u miri, u aspetti oħra relatati 
mal-prestazzjoni. Madankollu, il-fokus fuq 
ir-riżultati għadu mhuwiex b’saħħtu 
biżżejjed. Kif indikat fir-Rapport 
Speċjali 24/2021 tagħna, ir-rilaxx  
tar-riżerva ta’ prestazzjoni għall-perjodu 
2014-2020 kien ibbażat prinċipalment fuq 
l-ilħuq mill-Istati Membri tal-miri tal-infiq 
u tal-outputs tagħhom, u inqas minn 1 % 
fuq ir-riżultati miksuba. Barra minn hekk, 
ħafna stadji importanti ġew emendati 
qabel ir-rieżaminar tal-prestazzjoni, li 
wassal għar-rilaxx ta’ proporzjon ogħla 
tar-riżerva ta’ prestazzjoni (82 % minflok 
56 %). 

RS 18/2018 –  
“L-objettiv 
prinċipali tal-parti 
preventiva  
tal-Patt ta’ 
Stabbilità u 
Tkabbir qiegħed 
jintlaħaq?” 

1 (a) 137 
 

   x   
 

1 (b) 137 
 

   x   
 

1 (c) 137    Ir-rieżaminar imwettaq mill-Kummissjoni 
jindirizza ċerti aspetti tal-effettività  
tal-matriċi tal-aġġustamenti meħtieġa, kif 
meħtieġ mill-“pożizzjoni miftiehma b’mod 
komuni dwar il-flessibbiltà fi ħdan il-Patt 
ta’ Stabbiltà u Tkabbir” tal-2016. 
Madankollu, ir-rieżaminar ma jipprovdix 
valutazzjoni dettaljata ta’ tliet 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

kunsiderazzjonijiet importanti: (a) l-effetti 
kumulattivi, fi kwalunkwe valutazzjoni 
annwali, ta’ devjazzjonijiet permissibbli 
għal dik is-sena u s-sentejn preċedenti;  
(b) id-differenzi bejn il-ħeffa tat-tnaqqis 
tad-dejn li tirriżulta mir-rekwiżiti tal-
matriċi u l-ħeffa li tirriżulta mir-regola tad-
dejn; (c) parametri aktar speċifiċi (jew 
ċarezza) għall-aġġustament fiskali f’pajjiżi 
b’dejn għoli fi żminijiet normali (>0.5 %) u 
tajbin (>=0.75 % jew >=1 %), approporzjon 
tal-livell individwali ta’ dejn ta’ kull pajjiż. 

2 (a) 141 
 

   x   
 

2 (b) 141 
 

   x   
 

2 (c) 141  x      
 

3 142     x   
 

4 (a) 143   x     
 

4 (b) 143  x      
 

4 (c) 143  x      
 

4 (d) 143  x      
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

5 (a) 145 
 

   x   
 

5 (b) 145 
 

   x   
 

5 (c) 145 
 

   x   
 

6 (a) 146  x      
 

6 (b) 146  x      
 

RS 19/2018 –  
“Network 
ferrovjarju 
Ewropew ta’ 
veloċità għolja: 
mhuwiex realtà 
iżda huwa sistema 
frammentata u 
ineffettiva” 

1  
(l-ewwel 

inċiż) 

106  x      
 

1 (it-tieni 
inċiż) 

106  x      
 

2  
(l-ewwel 

inċiż) 

106  x      
 

2 (it-tieni 
inċiż) 

106     x   
 

2  
(it-tielet 

inċiż) 

106      x   
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

2  
(ir-raba’ 

inċiż) 

106  x      
 

2  
(il-ħames 

inċiż) 

106 
 

   x   
 

2  
(is-sitt 
inċiż) 

106  x      
 

3  
(l-ewwel 

inċiż) 

106  x      
 

3 (it-tieni 
inċiż) 

106  x      
 

3  
(it-tielet 

inċiż) 

106  x      
 

4  
(l-ewwel 

inċiż) 

106  x      
 

4 (it-tieni 
inċiż) 

106  x      
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

4  
(it-tielet 

inċiż) 

106  x      
 

4  
(ir-raba’ 

inċiż) 

106    Il-Kummissjoni ħadet passi biex tintroduċi 
miżura ta’ puntwalità separata  
għas-servizzi ta’ veloċità għolja, u  
l-proċess ta’ konsultazzjoni mal-Istati 
Membri għadu għaddej. Madankollu,  
ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni  
tal-Kummissjoni (UE) 2015/1100 għadu 
ma ġiex rivedut biex jintroduċi obbligu 
separat ta’ rappurtar dwar il-puntwalità 
tal-operazzjonijiet ferrovjarji ta’ veloċità 
għolja (b’qafas ta’ rappurtar u 
metodoloġija li jkunu standard). 

   
 

4  
(il-ħames 

inċiż) 

106  x      
 

RS 20/2018 –  
“L-Arkitettura 
Afrikana  
għall-Paċi u  
s-Sigurtà: jeħtieġ 
li l-appoġġ li 
jingħata mill-UE 
jiġi ffukat  
mill-ġdid” 

1  
(l-ewwel 

inċiż) 

63  x      
 

1 (it-tieni 
inċiż) 

63  x      
 

1  
(l-aħħar 

frażi) 

63  x      
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/ALL/?uri=CELEX:32015R1100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/ALL/?uri=CELEX:32015R1100
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

2  
(l-ewwel 

inċiż) 

64  x      
 

2 (it-tieni 
inċiż) 

64   x     
 

2  
(it-tielet 

inċiż) 

64  x      
 

2  
(ir-raba’ 

inċiż) 

64  x      
 

RS 21/2018 –  
“L-għażla u  
l-monitoraġġ ta’ 
proġetti taħt  
il-FEŻR u l-FSE  
fil-perjodu 2014-
2020 għadhom 
prinċipalment 
orjentati lejn  
l-outputs” 

2 (b) 83  x      
 

3 (a) 83  x      
 

3 (b) 83  x      
 

RS 23/2018 –  
“It-tniġġis tal-arja: 
Saħħitna għadha 

1 (a) 89  x      
 

1 (b) 89  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

mhix qed tiġi 
protetta 
biżżejjed” 

1 (c) 89  x      
 

2 (a) 90    Il-Kummissjoni wettqet valutazzjoni  
tal-impatt bi tħejjija għall-aġġornament 
tal-valuri ta’ limitu u l-valuri fil-mira tal-UE 
f’konformità mal-gwida l-aktar reċenti 
tad-WHO. Proposta leġiżlattiva hija 
ppjanata għat-tieni nofs tal-2022. 

    

2 (b) 90    Il-Kummissjoni wettqet valutazzjoni  
tal-impatt, organizzat laqgħat mal-
partijiet ikkonċernati, u ġabret feedback 
dwar l-interventi ta’ politika bi tħejjija 
għat-titjib tal-pjanijiet dwar il-kwalità  
tal-arja. F’konformità mal-aċċettazzjoni 
parzjali ta’ din ir-rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni, hija ma implimentat l-ebda 
għodda addizzjonali partikolari biex  
il-pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja jsiru 
aktar orjentati lejn ir-riżultati. Proposta 
leġiżlattiva hija ppjanata għat-tieni nofs 
tal-2022. 

    

2 (c) 90    Il-Kummissjoni wettqet valutazzjoni  
tal-impatt u organizzat laqgħat mal-
partijiet ikkonċernati bi tħejjija għat-titjib 
tal-pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja. Għal 
aktar informazzjoni, ara l-kummenti dwar 
ir-Rakkomandazzjoni 2 (a). 
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

2 (d) 90    Il-Kummissjoni wettqet valutazzjoni  
tal-impatt u organizzat laqgħat  
mal-partijiet ikkonċernati bi tħejjija  
għall-aġġustament tal-għadd ta’ punti ta’ 
monitoraġġ fejn meħtieġ. Għal aktar 
informazzjoni, ara l-kummenti dwar  
ir-Rakkomandazzjoni 2 (a). 

    

2 (e) 90    Il-Kummissjoni wettqet valutazzjoni  
tal-impatt u organizzat laqgħat  
mal-partijiet ikkonċernati bi tħejjija  
għat-titjib tat-twassil ta’ data vvalidata u 
f’ħin reali mill-Istati Membri. Għal aktar 
informazzjoni, ara l-kummenti dwar  
ir-Rakkomandazzjoni 2 (a). 

    

2 (f) 90    Il-Kummissjoni bdiet it-tħejjijiet  
għall-introduzzjoni ta’ dispożizzjonijiet 
biex jiġi żgurat l-aċċess taċ-ċittadini  
għall-ġustizzja. Hija wettqet valutazzjoni 
tal-impatt u organizzat konsultazzjoni 
pubblika miftuħa, kif ukoll laqgħat  
mal-partijiet ikkonċernati li fihom 
ippreżentat analiżi preparatorja. Għal 
aktar informazzjoni, ara l-kummenti dwar 
ir-Rakkomandazzjoni 2 (a). 

    

3 (a) 92   x      

3 (b) 92  x      
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

4 (a) 93     x    

4 (b) 93  x      
 

4 (c) 93  x      
 

4 (d) 93    Il-Kummissjoni wettqet segwitu tal-ilmenti 
li rċeviet mingħajr ma użat għodda 
żviluppata speċifikament għal dan l-għan. 
Hija qed taħdem fuq dokument ta’ gwida 
online għall-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. Il-Kummissjoni għadha qed 
tiżviluppa għodda speċifika għaċ-ċittadini 
biex jirrappurtaw dwar ksur relatat  
mal-kwalità tal-arja u biex jipprovdu 
feedback lill-Kummissjoni dwar problemi 
relatati mal-azzjonijiet tal-Istati Membri 
biex itejbu l-kwalità tal-arja.  

    

4 (e) 93  x      
 

4 (f) 93    Il-Kummissjoni talbet lill-Istati Membri 
jarmonizzaw l-approċċi tagħhom  
għall-indiċijiet tal-kwalità tal-arja permezz 
tal-Grupp ta’ Esperti dwar il-Kwalità  
tal-Arja fl-Ambjent. It-tnedija  
mill-Kummissjoni (f’kooperazzjoni  
mal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent)  
tal-applikazzjoni mobbli għad-data dwar 
il-kwalità tal-arja (inkluż l-indiċi tal-kwalità 
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

tal-arja tal-Aġenzija) tipprovdi inċentiv 
addizzjonali għall-armonizzazzjoni. 
F’diversi każijiet, l-Istati Membri 
sussegwentement ħadu azzjoni biex 
jallinjaw l-indiċijiet nazzjonali tal-kwalità 
tal-arja mal-Indiċi tal-Kwalità tal-Arja 
Ewropew. F’diversi każijiet oħra, 
madankollu, l-Istati Membri rrifjutaw li 
jarmonizzaw bis-sħiħ l-indiċijiet tal-kwalità 
tal-arja tagħhom. 

RS 24/2018 –  
“Dimostrar  
tal-ġbir u l-ħżin 
tal-karbonju u  
tas-sorsi 
innovattivi ta’ 
enerġija 
rinnovabbli fuq 
skala kummerċjali 
ġewwa l-UE:  
il-progress 
intenzjonat ma 
nkisibx matul 
dawn l-aħħar 
għaxar snin” 

1 116   x     
 

2 (a) 119  x      
 

2 (b) 119  x      
 

2 (c) 119  x      
 

2 (d) 119       x  

2 (e) 119  x      
 

2 (f) 119  x      
 

3 (a) 121  x      
 

3 (b) 121  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

4 (a) 126  x      
 

4 (b) 126  x      
 

5 (a) 127  x      
 

5 (b) 127  x      
 

5 (c) 127  x      
 

RS 25/2018 –  
“Direttiva dwar  
l-Għargħar: 
inkiseb progress 
fil-valutazzjoni 
tar-riskji, iżda 
jeħtieġ li jsir titjib 
fl-ippjanar u fl-
implimentazzjoni” 

1 102    F’Ottubru 2019, il-Grupp ta’ Ħidma dwar 
l-Għargħar organizza sessjoni ta’ ħidma 
mal-Istati Membri biex jidentifika u 
jaqsam eżempji ta’ prattika tajba f’termini 
ta’ ffissar ta’ objettivi fil-pjanijiet  
għall-immaniġġjar tar-riskju ta’ għargħar. 
F’Settembru 2021, il-Kummissjoni 
ppubblikat ġabra ta’ prattiki tal-Istati 
Membri b’rabta mal-immaniġġjar  
tar-riskju ta’ għargħar. Fl-2024,  
il-Kummissjoni qed tippjana li tirrapporta 
dwar il-valutazzjoni tat-tieni ċiklu ta’ 
pjanijiet tal-Istati Membri ta’ mmaniġġjar 
tar-riskju ta’ għargħar u tat-tielet ċiklu ta’ 
pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċiri  
tax-xmajjar. Dan huwa b’rabta  
mal-pubblikazzjoni tar-rapport ta’ 
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar  
l-Għargħar, li mistenni jkun lest sal-istess 

   
 

117

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

data (skont l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
dwar l-Għargħar). Id-data ta’ skadenza 
għall-Istati Membri biex jippreżentaw 
dawn il-pjanijiet kienet Marzu 2022. 

2 (a) 103    Il-Kummissjoni stabbiliet grupp ta’ ħidma 
mal-Istati Membri biex tiddiskuti l-ispejjeż 
u l-finanzjament tal-miżuri meħtieġa biex 
jiġu implimentati d-Direttiva Qafas dwar  
l-Ilma u d-Direttiva dwar l-Għargħar.  
Il-Kummissjoni ppjanat ukoll sensiela ta’ 
sessjonijiet ta’ ħidma biex issaħħaħ  
il-kapaċità tal-Istati Membri biex 
jimplimentaw tali miżuri. Il-Kummissjoni 
żammet il-pożizzjoni oriġinali tagħha 
b’rispons għar-rakkomandazzjoni, jiġifieri 
li biħsiebha tirrapporta dwar  
il-valutazzjoni tat-tieni ċiklu ta’ pjanijiet 
ta’ maniġġjar tar-riskju ta’ għargħar u  
tat-tielet ċiklu ta’ pjanijiet ta’ mmaniġġjar 
tal-baċiri tax-xmajjar fl-2024, aktar milli 
sad-data mmirata għall-implimentazzjoni 
tar-rakkomandazzjoni ta’ Marzu 2022. 
Għal aktar informazzjoni, ara l-kummenti 
dwar ir-Rakkomandazzjoni 1. 

   
 

2 (b) 103    Studju tal-2021, imwettaq mill-Bank Dinji 
u sponsorjat mill-Kummissjoni, dwar  
l-ekonomija ta’ prevenzjoni u tħejjija għal 
diżastri (“Investment in Disaster Risk 
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

Management in Europe Makes Economic 
Sense”) ikkonferma l-ħtieġa li jitwettqu 
valutazzjonijiet komprensivi tal-baċiri  
tax-xmajjar internazzjonali, bil-ħsieb li 
jsiru investimenti transfruntieri, kif 
irrakkomandat minna. Il-Kummissjoni 
żammet il-pożizzjoni oriġinali tagħha 
b’rispons għar-rakkomandazzjoni, jiġifieri 
li biħsiebha tirrapporta dwar  
il-valutazzjoni tat-tieni ċiklu ta’ pjanijiet 
ta’ maniġġjar tar-riskju ta’ għargħar u  
tat-tielet ċiklu ta’ pjanijiet ta’ mmaniġġjar 
tal-baċiri tax-xmajjar fl-2024, aktar milli 
sad-data mmirata għall-implimentazzjoni 
tar-rakkomandazzjoni ta’ Marzu 2022. 
Għal aktar informazzjoni, ara l-kummenti 
dwar ir-Rakkomandazzjoni 1. 

3 106 
 

  Skont ir-regolament attwali għall-fondi 
strutturali tal-perjodu 2021-2027, jenħtieġ 
li l-proġetti ffinanzjati jippreżentaw  
“l-aqwa relazzjoni bejn l-ammont ta’ 
appoġġ, l-attivitajiet imwettqa u l-kisba 
tal-objettivi”. Aħna konna 
rrakkomandajna l-użu ta’ analiżi  
tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji.  
Il-Kummissjoni, bl-appoġġ ta’ JASPERS, 
ippubblikat gwida dwar analiżi simplifikata 
tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji. 
Madankollu, l-Istati Membri xorta jistgħu 
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

jużaw metodi oħra li huma potenzjalment 
aktar faċli iżda inqas rilevanti u oġġettivi, 
u li għalhekk ikunu jipprovdu livell aktar 
baxx ta’ aċċertament dwar  
il-prijoritizzazzjoni tal-miżuri relatati  
mal-għargħar skont il-pjanijiet ta’ 
maniġġjar tar-riskju ta’ għargħar. 

4 107   x     
 

5 108   x     
 

6 (A) 112    Fl-istrateġija l-ġdida tal-UE dwar  
l-adattament għat-tibdil fil-klima 
(COM(2021) 82), il-Kummissjoni tenniet  
l-impenn ġenerali tagħha li tgħin fit-titjib 
tal-għarfien u l-immudellar dwar  
l-adattament għat-tibdil fil-klima. Biex 
tgħin lill-Istati Membri jfasslu miżuri aħjar, 
f’Settembru 2021 il-Kummissjoni 
ppubblikat rapport intitolat “Current 
Practice in Flood Risk Management in the 
European Union” u, f’Ottubru 2021,  
il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Għargħar (li 
jinkludi esperti maħtura mill-Istati 
Membri u uffiċjali tal-Kummissjoni) 
organizza sessjoni ta’ ħidma dwar 
kwistjonijiet relatati. Il-Kummissjoni 
għandha sat-22 ta’ Diċembru 2024 biex 
tirrapporta dwar il-verifiki tagħha fuq  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

il-progress tal-Istati Membri  
fl-akkwiżizzjoni u l-immudellar tad-data. 
Dan huwa b’rabta mar-rapport ta’ 
implimentazzjoni li jmiss tad-Direttiva 
dwar l-Għargħar, li mistenni jkun lest  
sal-istess data (skont l-Artikolu 16  
tad-Direttiva dwar l-Għargħar). 

6 (B) (a) 112    Il-Kummissjoni ħeġġet lill-Istati Membri 
biex jistmaw u jimmudellaw l-impatt li  
t-tibdil fil-klima għandu fuq l-għargħar 
abbażi ta’ ċerti studji u riċerka.  
Il-Kummissjoni għandha sat-
22 ta’ Diċembru 2024 biex tirrapporta 
dwar il-verifiki rrakkomandati minna. Dan 
huwa b’rabta mar-rapporti ta’ 
implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar 
l-Ilma u d-Direttiva dwar l-Għargħar, li 
mistennija jkunu lesti sal-istess data. 

   
 

6 (B) (b) 112     x   
 

6 (B) (c) 112     x   
 

7 (a) 113    Il-Kummissjoni bdiet tħeġġeġ lill-Istati 
Membri biex jippjanaw miżuri mmirati 
lejn iż-żieda tal-kopertura  
tal-assigurazzjoni għar-riskji ta’ għargħar, 
u lejn is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku 
dwar il-vantaġġi ta’ tali kopertura  
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

tal-assigurazzjoni (ara “Closing the climate 
protection gap”, SWD(2021) 123).  
Il-Kummissjoni għad trid tivverifika jekk  
l-Istati Membri ppjanawx azzjoni xierqa 
biex jissensibilizzaw lill-pubbliku dwar  
il-benefiċċji ta’ kopertura  
tal-assigurazzjoni għar-riskji ta’ għargħar. 

7 (b) 113    Il-Kummissjoni organizzat sessjoni ta’ 
ħidma mal-Istati Membri dwar  
l-assigurazzjoni u l-għargħar u, fil-kuntest 
tal-istrateġija għall-finanzjament  
tat-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli 
(COM(2021) 390), ippjanat li tieħu miżuri 
xierqa. Il-Kummissjoni għad trid tivverifika 
jekk l-Istati Membri ħadux azzjonijiet 
xierqa biex iżidu l-kopertura  
tal-assigurazzjoni kontra l-għargħar. 

    

8 (a) 115 
 

  Il-Kummissjoni vverifikat jekk l-ewwel 
ċiklu ta’ pjanijiet ta’ mmaniġġjar tar-riskju 
ta’ għargħar ipprovdewx informazzjoni 
dwar l-ippjanar spazjali u sabet li din  
l-informazzjoni kienet limitata ħafna.  
Fl-2020, il-Kummissjoni organizzat 
sessjoni ta’ ħidma mal-Istati Membri dwar 
l-ippjanar spazjali u l-għargħar.  
Il-Kummissjoni żammet il-pożizzjoni 
inizjali tagħha, jiġifieri li mhijiex se 
timplimenta din ir-rakkomandazzjoni li ma 
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https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-06/swd_2021_123_mt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=COM:2021:390:FIN


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

kinitx aċċettat, billi tqis li l-ippjanar tal-użu 
tal-art huwa kompetenza nazzjonali. 

8 (b) 115 
 

x      
 

RS 26/2018 –  
“Bosta dewmien 
fis-Sistemi tal-IT 
doganali: x’mar 
ħażin?” 

1 (a) 50   x     
 

1 (b) 50   x     
 

2 (a) 50  x      
 

2 (b) 50  x      
 

3 (a) 50   x     
 

3 (b) 50  x      
 

4 50  x      
 

5 (a) 50  x      
 

5 (b) 50   x     
 

RS 31/2018 –  
“Il-benessri  
tal-annimali fl-UE: 
tnaqqis  
tad-distakk bejn 
għanijiet 

1 (a) 100  x      
 

1 (b) 100    Il-Kummissjoni fasslet formola mudell 
standard li għandha tintuża mill-Istati 
Membri fir-rapporti annwali li huma 
jippreżentaw lill-Kummissjoni.  
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_26/SR_CUSTOMS_IT_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

ambizzjużi u 
implimentazzjoni 
prattika” 

Il-Kummissjoni biħsiebha tuża r-riżultati 
rrappurtati mill-Istati Membri biex 
tistabbilixxi indikaturi ta’ referenza u 
indikaturi fil-mira għall-benessri  
tal-annimali fl-azjendi agrikoli. Għad trid 
tiddefinixxi indikaturi ta’ referenza u 
indikaturi fil-mira għall-kejl u t-tqabbil  
tal-livell ta’ konformità tal-Istati Membri  
fl-oqsma ta’ riskju li jifdal. 

1 (c) 100    Biex tindirizza l-konklużjonijiet  
tal-evalwazzjoni ppubblikata tal-istrateġija 
tal-UE għall-protezzjoni u l-benessri  
tal-annimali (2012-2015), il-Kummissjoni 
ppjanat diversi azzjonijiet ta’ segwitu: 
pjan direzzjonali għall-kontroll tal-idoneità 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-benessri  
tal-annimali, konsultazzjoni pubblika dwar 
ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar  
il-benessri tal-annimali, u t-tikkettar  
tal-benessri tal-annimali. Mill-bidu  
tal-2022, il-Kummissjoni kienet fil-proċess 
li taħdem fuq il-pjan direzzjonali  
għall-kontroll tal-idoneità tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar il-benessri tal-annimali. 

   
 

2 (a) 102  x      
 

2 (b) 102  x      
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

3 (a) 103 
 

   x   
 

3 (b) 103  x      
 

4 (a) 104    L-Istati Membri kellhom jippreżentaw  
il-pjanijiet strateġiċi tal-PAK tagħhom  
sal-31 ta’ Diċembru 2021. Huma se jkunu 
jistgħu jħallsu lill-bdiewa għal miżuri li 
jmorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi  
għall-benessri tal-annimali. Il-qtugħ  
tad-denb tal-ħnieżer ġie identifikat bħala 
problema li jeħtieġ li tiġi indirizzata f’livell 
politiku, biex b’hekk tinkiseb konformità 
mar-regoli dwar il-benessri tal-annimali 
permezz tal-istrateġija “Mill-Għalqa  
sal-Platt”. Il-pjanijiet ta’ strateġija 
nazzjonali għadhom ma ġewx approvati. 
Il-Kummissjoni għadha ma adottatx att 
delegat biex tissupplimenta r-Regolament 
dwar il-Pjanijiet Strateġiċi fir-rigward  
tal-benessri tal-annimali. It-trikkib 
potenzjali bejn il-programmi tal-iżvilupp 
rurali u l-iskemi privati li jkopru impenji 
simili għall-benessri tal-annimali għadu 
mhuwiex ċar. 

   
 

4 (b) 104  x      
 

4 (c) 104  x      
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

RS 33/2018 –  
“Il-ġlieda kontra 
d-deżertifikazzjoni 
fl-UE: theddida 
dejjem akbar li 
tirrikjedi azzjoni 
addizzjonali” 

1 (a) 74    Il-Kummissjoni ħadet passi biex tidentifika 
l-indikaturi u tikkonsolida l-għarfien 
disponibbli, iżda għadha ma stabbilietx 
metodoloġija biex tivvaluta l-firxa  
tad-deżertifikazzjoni u d-degradazzjoni 
tal-art ġewwa l-UE. 

   
 

1 (b) 74    Il-Kummissjoni ħadet passi (bħall-ħolqien 
tal-Osservatorju tal-UE dwar il-Ħamrija) 
lejn il-ġbir u l-iskambju sistematiċi ta’ 
informazzjoni dwar id-deżertifikazzjoni u 
d-degradazzjoni tal-art, iżda għadha ma 
ppubblikatx id-data b’mod li jkun ċar u 
faċli għall-utent. 

   
 

2 76  x      
 

3 (a) 78    Il-Kummissjoni ffinanzjat studju u 
ssenjalat il-problema tan-newtralità  
fir-rigward tad-degradazzjoni tal-art  
fl-istrateġija l-ġdida tagħha dwar  
il-ħamrija, iżda għadha ma spjegatx kif  
l-UE qed tippjana li tikseb newtralità  
fir-rigward tad-degradazzjoni tal-art  
sal-2030. 

   
 

3 (b) 78  x      
 

3 (c) 78      x   
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_33/SR_DESERTIFICATION_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

RS 34/2018 –  
“Ġestjoni  
tal-ispazji għal 
uffiċċji  
tal-istituzzjonijiet 
tal-UE – ċerti 
prattiki huma 
tajbin iżda jeżistu 
wkoll diversi 
dgħufijiet” 

1  
(l-ewwel 

para.) 

93    Il-Kummissjoni ddeskriviet fil-qosor xi 
wħud mill-prinċipji prinċipali tal-istrateġija 
tal-proprjetà immobbli tagħha f’diversi 
dokumenti. Madankollu, xi wħud minn 
dawn saru obsoleti jew ma jkoprux  
il-portafoll tal-Kummissjoni kollu kemm 
hu. Il-Kummissjoni għadha ma aġġornatx 
u ma fformalizzatx il-prinċipji deċiżjonali 
prinċipali tagħha fi strateġija ġenerali 
dwar il-bini li tkun tkopri l-portafoll 
tagħha kollu kemm hu. 

   
 

1 (it-tieni 
para.) 

93  x      
 

2 (i) 94       x  

2 (ii) 94       x  

3 97 
 

x      
 

4 98  x      
 

5 (a) 101  x      
 

5 (b) 101    L-istituzzjonijiet qablu dwar kodiċi ta’ kejl 
komuni għas-sedi prinċipali kollha  
tal-istituzzjonijiet tal-UE (Brussell,  
il-Lussemburgu u Strasburgu). Dan huwa 
pass importanti lejn it-titjib  
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

tal-komparabbiltà tad-data dwar l-erja 
tas-superfiċje. L-istituzzjonijiet għadhom 
ma qablux dwar indikaturi komuni  
tal-ispejjeż u attwalment bejniethom ma 
jikkondividu l-ebda indikatur tal-erja  
tas-superfiċje jew indikatur tal-ispejjeż 
f’fora interistituzzjonali. Id-data 
ppreżentata fid-dokumenti ta’ ħidma 
annwali dwar il-bini ma tippermettix li jiġu 
kkalkulati jew imqabbla l-indikaturi tal-
erja tas-superfiċje jew tal-ispejjeż. 

5 (c) 101   x     
 

RS 35/2018 –  
“Trasparenza fl-
implimentazzjoni 
tal-fondi tal-UE 
mill-NGOs: jeħtieġ 
li jsiru aktar 
sforzi” 

1 (a) 66 
 

 x     
 

1 (b) 66 
 

 x     
 

2 (a) 69  x      
 

2 (b) 69  x      
 

3 (a) 71  x      
 

3 (b) 71  x      
 

3 (c) 71  x      
 

4 (a) 74  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_35/SR_NGO_FUNDING_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu  

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

4 (b) 74  x      
 

4 (c) 74  x      
 

Sors: il-QEA. 
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Anness 3.2 – Status dettaljat tar-rakkomandazzjonijiet li saru fl-2018, għal kull rapport – entitajiet 
awditjati oħra 

Livell ta’ aċċettazzjoni:  aċċettata;  aċċettata parzjalment;  mhux aċċettata.  

Livell ta’ puntwalità:  f’waqtha;  imdewma; id-data ta’ skadenza għadha pendenti;  l-ebda azzjoni ta’ segwitu;  l-ebda valutazzjoni tal-puntwalità. 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

RS 02/2018 –  
“L-effiċjenza 
operazzjonali 
tal-ġestjoni ta’ 
kriżijiet bankarji  
mill-BĊE” 

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) 

1 (a) 123  x      
 

1 (b) 123  x      
 

2 (a) 124  x      
 

2 (b) 124  x      
 

3 (a) 125   x     
 

3 (b) 125   x     
 

3 (c) 125  x      
 

4 126   x     
 

5 (a) 127  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_02/SR_SSM2_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

5 (b) 127    L-istabbiliment mill-BĊE ta’ direttorat 
ġenerali indipendenti għall-ispezzjonijiet 
fuq il-post lejn tmiem l-2019 kien pass 
pożittiv. Għalkemm kien hemm kampanji 
reċenti ta’ reklutaġġ biex jimtlew  
il-pożizzjonijiet vakanti, il-kapaċità tiegħu 
fuq il-post għadha mhix suffiċjenti biex 
tindirizza malajr il-problemi tal-kwalità  
tal-assi u tkoprihom b’mod komprensiv.  
L-ispezzjonijiet fuq il-post ma koprewx 
b’mod suffiċjenti l-kwalità kumplessiva  
tal-assi tal-banek li ngħataw punteġġ ta’ 4 
fil-proċess ta’ reviżjoni u evalwazzjoni 
superviżorji (SREP). Ma hemm l-ebda buffer 
għal kontinġenzi u għad hemm 
restrizzjonijiet fir-riżorsi fuq il-post li huma 
għad-dispożizzjoni tal-BĊE (ħiliet, ġeografija, 
disponibbiltà fil-ħin). Fi snin reċenti, 
analiżijiet komprensivi tal-kwalità tal-assi 
twettqu prinċipalment meta l-banek 
jissieħbu fil-Mekkaniżmu Superviżorju 
Uniku. Madankollu, dawn rarament intużaw 
biex tiġi vverifikata b’mod komprensiv  
il-kwalità kumplessiva tal-assi tal-banek li 
qed jiddeterjoraw jew l-adegwatezza  
tal-obbligazzjonijiet tagħhom (skont  
l-Artikolu 27(1)(h) tad-Direttiva dwar  
l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek u  
l-paragrafu 11 tal-linji gwida dwar  
l-iskattaturi għall-użu ta’ miżuri ta’ intervent 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

bikri tal-Awtorità Bankarja Ewropea). Ċerti 
aspetti tar-riskji ta’ kreditu u/jew tal-kwalità 
tal-kreditu ta’ portafolli magħżula ġew 
ivvalutati, minflok, b’mod regolari fi 
spezzjonijiet fuq il-post. 

5 (c) 127   x     
 

6 (a) 128  x      
 

6 (b) 128 
 

   x   
 

7 129 
 

   x   
 

8 130 
 

x      
 

RS 14/2018 –  
“Iċ-Ċentri ta’ 
Eċċellenza 
Kimiċi, 
Bijoloġiċi, 
Radjoloġiċi u 
Nukleari tal-UE: 
jeħtieġ li jsir 
aktar progress” 

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) 

3 (a) 68  x      
 

3 (b) 68  x      
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https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

RS 15/2018 –  
“Tisħiħ  
tal-kapaċità  
tal-forzi  
tas-sigurtà 
interna fin-Niġer 
u l-Mali:  
il-progress huwa 
limitat u miexi 
bil-mod” 

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) 

1  
(l-ewwel 

inċiż) 

64  x      
 

2 65    Il-Missjoni tal-UE ta’ Bini tal-Kapaċità  
fin-Niġer irnexxielha timla l-pożizzjonijiet 
vakanti aktar malajr. Ma hemm l-ebda 
evidenza li l-Missjoni tal-UE ta’ Bini  
tal-Kapaċità fil-Mali ppruvat soluzzjonijiet 
innovattivi biex jimtlew il-pożizzjonijiet 
vakanti. 

   
 

3  
(l-ewwel 

inċiż) 

66  x      
 

4 67  x      
 

5 69   x     
 

RS 29/2018 –  
“L-EIOPA tat 
kontribut 
importanti għas-
superviżjoni u  
l-istabbiltà  
fis-settur tal-

L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) 

1 (a) 93  x      
 

1 (b) 93    Ir-rapporti dwar l-evalwazzjonijiet bejn  
il-pari ma jurux li kull wieħed minnhom 
jiffoka fuq problema unika fil-konverġenza 
superviżorja. L-evalwazzjonijiet bejn il-pari 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_29/SR_EIOPA_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

assigurazzjoni, 
iżda għad fadal 
xi sfidi 
sinifikanti” 

ma ġewx ikkompletati fi żmien sena, 
għalkemm sar progress konsiderevoli f’dan 
ir-rigward. 

1 (c) 93  x      
 

2 (a) 96  x      
 

2 (b) 96  x      
 

3 (a) 97   x     
 

3 (b) 97   x     
 

4 (a) 99  x      
 

4 (b) 99  x      
 

5 100  x      
 

6 101   x     
 

7 (a) 102  x      
 

7 (b) 102  x      
 

7 (c) 102      x   

8 (a) 105  x      
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

8 (b) 105  x      
 

8 (c) 105  x      
 

RS 34/2018 –  
“Ġestjoni  
tal-ispazji għal 
uffiċċji tal-
istituzzjonijiet 
tal-UE – ċerti 
prattiki huma 
tajbin iżda 
jeżistu wkoll 
diversi 
dgħufijiet” 

Il-Parlament Ewropew (PE) 

1  
(l-ewwel 

para.) 

93  x      
 

1 (it-tieni 
para.) 

93   x     
 

2 (i) 94       x  

2 (ii) 94       x  

3 97  x      
 

4 98      x   

5 (a) 101  x      
 

5 (b) 101    L-istituzzjonijiet qablu dwar kodiċi ta’ kejl 
komuni għas-sedi prinċipali kollha  
tal-istituzzjonijiet tal-UE (Brussell,  
il-Lussemburgu u Strasburgu). Dan huwa 
pass importanti lejn it-titjib tal-
komparabbiltà tad-data dwar l-erja  
tas-superfiċje. L-istituzzjonijiet għadhom ma 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_MT.pdf


 

 

Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

qablux dwar indikaturi komuni tal-ispejjeż u 
attwalment bejniethom ma jikkondividu  
l-ebda indikatur tal-erja tas-superfiċje jew 
indikatur tal-ispejjeż f’fora 
interistituzzjonali. Id-data ppreżentata  
fid-dokumenti ta’ ħidma annwali dwar  
il-bini ma tippermettix li jiġu kkalkulati jew 
imqabbla l-indikaturi tal-erja tas-superfiċje 
jew tal-ispejjeż. 

5 (c) 101   x     
 

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (il-Kunsill) 

1  
(l-ewwel 

inċiż) 

93   x     
 

1 (it-tieni 
inċiż) 

93  x      
 

2 (i) 94       x  

2 (ii) 94       x  

3 97      x   

4 98  x      
 

5 (a) 101    Il-Kunsill ilu jaħdem fuq proċedura ġdida ta’ 
ġestjoni tal-ispazji li tiddefinixxi indikaturi 
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

ġodda. Madankollu, din għadha mhijiex 
lesta. 

5 (b) 101    L-istituzzjonijiet qablu dwar kodiċi ta’ kejl 
komuni għas-sedi prinċipali kollha  
tal-istituzzjonijiet tal-UE (Brussell,  
il-Lussemburgu u Strasburgu). Dan huwa 
pass importanti lejn it-titjib  
tal-komparabbiltà tad-data dwar l-erja  
tas-superfiċje. L-istituzzjonijiet għadhom ma 
qablux dwar indikaturi komuni tal-ispejjeż u 
attwalment bejniethom ma jikkondividu  
l-ebda indikatur tal-erja tas-superfiċje jew 
indikatur tal-ispejjeż f’fora 
interistituzzjonali. Id-data ppreżentata  
fid-dokumenti ta’ ħidma annwali dwar  
il-bini ma tippermettix li jiġu kkalkulati jew 
imqabbla l-indikaturi tal-erja tas-superfiċje 
jew tal-ispejjeż. 

   
 

5 (c) 101   x     
 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) 

1  
(l-ewwel 

para.) 

93   x     
 

1 (it-tieni 
para.) 

93  x      
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

2 (i) 94       x  

2 (ii) 94       x  

3 97  x      
 

4 98  x      
 

5 (a) 101       x  

5 (b) 101    L-istituzzjonijiet qablu dwar kodiċi ta’ kejl 
komuni għas-sedi prinċipali kollha  
tal-istituzzjonijiet tal-UE (Brussell,  
il-Lussemburgu u Strasburgu). Dan huwa 
pass importanti lejn it-titjib  
tal-komparabbiltà tad-data dwar l-erja  
tas-superfiċje. L-istituzzjonijiet għadhom ma 
qablux dwar indikaturi komuni tal-ispejjeż u 
attwalment bejniethom ma jikkondividu  
l-ebda indikatur tal-erja tas-superfiċje jew 
indikatur tal-ispejjeż f’fora 
interistituzzjonali. Id-data ppreżentata  
fid-dokumenti ta’ ħidma annwali dwar  
il-bini ma tippermettix li jiġu kkalkulati jew 
imqabbla l-indikaturi tal-erja tas-superfiċje 
jew tal-ispejjeż. 

   
 

5 (c) 101  x      
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Numru u titlu 
tar-rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 
Livell ta’ 

aċċettazzjoni 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-sħiħ 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma setgħetx 
tinsilet 

konklużjoni 

Ma għadhiex 
rilevanti 

 

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) 

1  
(l-ewwel 

para.) 

93  x      
 

1 (it-tieni 
para.) 

93  x      
 

2 (i) 94       x  

2 (ii) 94       x  

Sors: il-QEA. 
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Anness 3.3 – Rapporti speċjali fejn ir-rakkomandazzjonijiet 
kollha indirizzati lill-Kummissjoni ġew implimentati jew bis-sħiħ 
jew inkella fil-biċċa l-kbira mill-aspetti 

o Ir-Rapport Speċjali 05/2018 – “Enerġija rinnovabbli għal żvilupp rurali sostenibbli: 
sinerġiji sinifikanti huma possibbli iżda fil-biċċa l-kbira mhumiex qed jiġu 
realizzati” 

o Ir-Rapport Speċjali 07/2018 – “Assistenza ta’ qabel l-adeżjoni mogħtija mill-UE  
lit-Turkija: Ir-riżultati li nkisbu sa issa għadhom limitati” 

o Ir-Rapport Speċjali 08/2018 – “Appoġġ mill-UE għal investimenti produttivi  
fin-negozji – jeħtieġ li jkun hemm fokus akbar fuq id-durabbiltà”. 

o Ir-Rapport Speċjali 11/2018 – “Opzjonijiet ġodda għall-finanzjament ta’ proġetti 
tal-iżvilupp rurali: Aktar sempliċi iżda mhux iffukati fuq ir-riżultati” 

o Ir-Rapport Speċjali 12/2018 – “Broadband fl-Istati Membri tal-UE: minkejja  
l-progress li sar, mhumiex se jintlaħqu l-miri kollha ta’ Ewropa 2020” 

o Ir-Rapport Speċjali 14/2018 – “Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Kimiċi, Bijoloġiċi, Radjoloġiċi 
u Nukleari tal-UE: jeħtieġ li jsir aktar progress” 

o Ir-Rapport Speċjali 15/2018 – “Tisħiħ tal-kapaċità tal-forzi tas-sigurtà interna  
fin-Niġer u l-Mali: il-progress huwa limitat u miexi bil-mod” 

o Ir-Rapport Speċjali 20/2018 – “L-Arkitettura Afrikana għall-Paċi u s-Sigurtà: jeħtieġ 
li l-appoġġ li jingħata mill-UE jiġi ffukat mill-ġdid” 

o Ir-Rapport Speċjali Nru 21/2018 – “L-għażla u l-monitoraġġ ta’ proġetti taħt  
il-FEŻR u l-FSE fil-perjodu 2014–2020 għadhom prinċipalment orjentati lejn  
l-outputs” 

o Ir-Rapport Speċjali 23/2018 – “It-tniġġis tal-arja: Saħħitna għadha mhix qed tiġi 
protetta biżżejjed” 

o Ir-Rapport Speċjali 24/2018 – “Dimostrar tal-ġbir u l-ħżin tal-karbonju u tas-sorsi 
innovattivi ta’ enerġija rinnovabbli fuq skala kummerċjali ġewwa l-UE: il-progress 
intenzjonat ma nkisibx matul dawn l-aħħar għaxar snin” 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_MT.pdf


 

 

o Ir-Rapport Speċjali 26/2018 – “Bosta dewmien fis-Sistemi tal-IT doganali: x’mar 
ħażin?” 

o Ir-Rapport Speċjali 35/2018 – “Trasparenza fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE 
mill-NGOs: jeħtieġ li jsiru aktar sforzi” 

Kumment: il-lista ta’ hawn fuq teskludi l-4 rakkomandazzjonijiet li ma kienu jeħtieġu l-ebda valutazzjoni 
tal-istatus ta’ implimentazzjoni billi ma kinux għadhom rilevanti u s-16-il rakkomandazzjoni li d-data ta’ 
skadenza tagħhom kienet għadha ma għaddietx saż-żmien meta għamilna r-rieżaminar ta’ segwitu. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_26/SR_CUSTOMS_IT_MT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_35/SR_NGO_FUNDING_MT.pdf


 

 

Anness 

Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet mill-Kapitolu 3 tar-Rapport Annwali 2018 

Sena Rakkomandazzjoni tal-QEA 

Analiżi mill-QEA tal-progress li sar 

Implimentata 
bis-sħiħ 

Implimentata 

Mhux 
implimentata 

Mhux 
applikabbli 

Evidenza 
insuffiċjenti 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 

F’xi wħud 
mill-aspetti 

2018 

Rakkomandazzjoni 3.1 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi 
l-inklużjoni, fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi, ta’ indikaturi li: 
 

(a) permezz ta’ bilanċ aħjar bejn l-inputs, l-outputs, ir-riżultati u 
l-impatti jipprovdu informazzjoni aktar rilevanti dwar il-kisbiet 
tal-programmi ta’ nfiq tal-UE. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: l-2022, meta jinħarġu  
d-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Baġit 2023. 

X      

2018 

Rakkomandazzjoni 3.1 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi 
l-inklużjoni, fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi, ta’ indikaturi li: 
(b) ikollhom rabta ċara mal-azzjonijiet iffinanzjati mill-
programmi ta’ nfiq tal-UE. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: l-2022, meta jinħarġu  
d-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Baġit 2023. 

 X     
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A52019TA1008%2801%29


  

 

Sena Rakkomandazzjoni tal-QEA 

Analiżi mill-QEA tal-progress li sar 

Implimentata 
bis-sħiħ 

Implimentata 

Mhux 
implimentata 

Mhux 
applikabbli 

Evidenza 
insuffiċjenti 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 

F’xi wħud 
mill-aspetti 

2018 

Rakkomandazzjoni 3.1 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi 
l-inklużjoni, fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi, ta’ indikaturi li: 
(c) jirriflettu l-kisbiet tal-programmi ta’ nfiq tal-UE aktar milli  
l-prestazzjoni tal-Kummissjoni u tal-korpi l-oħra li 
jimplimentawhom; u 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: l-2022, meta jinħarġu  
d-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Baġit 2023. 

 X     

2018 

Rakkomandazzjoni 3.1 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi 
l-inklużjoni, fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi, ta’ indikaturi li: 
(d) ikopru l-objettivi tal-programmi. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: l-2022, meta jinħarġu  
d-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Baġit 2023. 

 X     

2018 

Rakkomandazzjoni 3.2 – Biex tkun tista’ tikkalkula l-progress 
lejn il-mira bi tqabbil mal-linja bażi, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tipproponi oqfsa tal-prestazzjoni għall-programmi kollha li 
jkollhom il-karatteristiċi elenkati hawn taħt għal dak li 
jirrigwarda l-indikaturi tal-prestazzjoni. Jekk il-Kummissjoni tqis 
li dan mhuwiex utli għal indikatur speċifiku, jenħtieġ li hija 
tispjega l-għażla tagħha fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. 
linji bażi kwantitattivi, li jistipulaw is-sena għal-linja bażi. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: l-2022, meta jinħarġu  
d-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Baġit 2023. 

  X    
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Sena Rakkomandazzjoni tal-QEA 

Analiżi mill-QEA tal-progress li sar 

Implimentata 
bis-sħiħ 

Implimentata 

Mhux 
implimentata 

Mhux 
applikabbli 

Evidenza 
insuffiċjenti 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 

F’xi wħud 
mill-aspetti 

2018 

Rakkomandazzjoni 3.2 – Biex tkun tista’ tikkalkula l-progress 
lejn il-mira bi tqabbil mal-linja bażi, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tipproponi oqfsa tal-prestazzjoni għall-programmi kollha li 
jkollhom il-karatteristiċi elenkati hawn taħt għal dak li 
jirrigwarda l-indikaturi tal-prestazzjoni. Jekk il-Kummissjoni tqis 
li dan mhuwiex utli għal indikatur speċifiku, jenħtieġ li hija 
tispjega l-għażla tagħha fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. 

(b) objettivi intermedjarji kwantitattivi. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: l-2022, meta jinħarġu  
d-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Baġit 2023. 

  X    

2018 

Rakkomandazzjoni 3.2 – Biex tkun tista’ tikkalkula l-progress 
lejn il-mira bi tqabbil mal-linja bażi, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tipproponi oqfsa tal-prestazzjoni għall-programmi kollha li 
jkollhom il-karatteristiċi elenkati hawn taħt għal dak li 
jirrigwarda l-indikaturi tal-prestazzjoni. Jekk il-Kummissjoni tqis 
li dan mhuwiex utli għal indikatur speċifiku, jenħtieġ li hija 
tispjega l-għażla tagħha fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. 

(c) miri kwantitattivi, li jistipulaw is-sena tal-mira. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: l-2022, meta jinħarġu  
d-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Baġit 2023. 

  X    
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Sena Rakkomandazzjoni tal-QEA 

Analiżi mill-QEA tal-progress li sar 

Implimentata 
bis-sħiħ 

Implimentata 

Mhux 
implimentata 

Mhux 
applikabbli 

Evidenza 
insuffiċjenti 

Fil-biċċa  
l-kbira  

mill-aspetti 

F’xi wħud 
mill-aspetti 

2018 

Rakkomandazzjoni 3.2 – Biex tkun tista’ tikkalkula l-progress 
lejn il-mira bi tqabbil mal-linja bażi, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tipproponi oqfsa tal-prestazzjoni għall-programmi kollha li 
jkollhom il-karatteristiċi elenkati hawn taħt għal dak li 
jirrigwarda l-indikaturi tal-prestazzjoni. Jekk il-Kummissjoni tqis 
li dan mhuwiex utli għal indikatur speċifiku, jenħtieġ li hija 
tispjega l-għażla tagħha fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. 

(d) data li jkollha l-livell meħtieġ ta’ kwalità biex il-progress lejn 
il-mira bi tqabbil mal-linja bażi jkun jista’ jiġi kkalkulat 
faċilment. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: l-2022, meta jinħarġu  
d-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Baġit 2023. 

     X 

2018 

Rakkomandazzjoni 3.3 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni timmira li 
tirċievi informazzjoni f’waqtha dwar il-prestazzjoni għall-
indikaturi kollha tal-prestazzjoni, pereżempju billi tintroduċi 
għodod ġodda ta’ rappurtar fuq pjattaformi tal-internet. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: it-tnedija tal-proġett  
fl-2021. 

X      
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Sena Rakkomandazzjoni tal-QEA 

Analiżi mill-QEA tal-progress li sar 

Implimentata 
bis-sħiħ 

Implimentata 

Mhux 
implimentata 

Mhux 
applikabbli 

Evidenza 
insuffiċjenti 

Fil-biċċa 
l-kbira

mill-aspetti 

F’xi wħud 
mill-aspetti 

2018 

Rakkomandazzjoni 3.4 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tiddokumenta l-miri proposti, biex l-awtorità baġitarja tkun 
tista’ tivvaluta l-livell tagħhom ta’ ambizzjoni. Dan se jinvolvi li 
jiġu proposti miri għall-indikaturi kollha fil-programmi ta’ nfiq. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: l-2022, meta jinħarġu 
d-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Baġit 2023.

X 

2018 

Rakkomandazzjoni 3.5 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkompli 
ttejjeb il-Ħarsa Ġenerali lejn il-Prestazzjoni tal-Programmi, 
speċjalment billi: 
(a) tuża metodu wieħed għall-kalkolu tal-progress lejn il-mira bi 
tqabbil mal-linja bażi. Jekk il-Kummissjoni tqis li dan mhuwiex 
fattibbli għal indikatur speċifiku, jenħtieġ li hija tispjega  
l-approċċ tagħha fil-PPO.

Data mmirata għall-implimentazzjoni: l-Edizzjoni 2021 tal-Ħarsa 
Ġenerali lejn il-Prestazzjoni tal-Programmi. 

X 

2018 

Rakkomandazzjoni 3.5 – Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkompli 
ttejjeb il-Ħarsa Ġenerali lejn il-Prestazzjoni tal-Programmi, 
speċjalment billi: 
(b) tispjega r-raġunament li ntuża għall-għażla tal-indikaturi 
tal-prestazzjoni għal kull programm.

Data mmirata għall-implimentazzjoni: l-Edizzjoni 2021 tal-Ħarsa 
Ġenerali lejn il-Prestazzjoni tal-Programmi. 

X 
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Risposti tal-Istituzzjonijiet għar-
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dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE – 
Status fi tmiem l-2021 
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI 

EWROPEA TAL-AWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT 

TAL-UE – L-ISTATUS FI TMIEM L-2021  

“KAPITOLU 1 — L-INKORPORAZZJONI TAL-PRIJORITAJIET TA’ 

POLITIKA ORIZZONTALI TAL-KUMMISSJONI FIL-BAĠIT TAL-UE” 

INTRODUZZJONI GĦAT-TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI 

Il-Kummissjoni hi sodisfatta bl-enfasi tar-Rapport Annwali tal-2021 tal-QEA dwar il-Prestazzjoni 
fuq l-integrazzjoni tal-politika.  

L-integrazzjoni hija għodda essenzjali biex il-Kummissjoni ssegwi għanijiet orizzontali, bħall-ġlieda
kontra t-tibdil fil-klima jew l-insegwiment ta’ soċjetà aktar ugwali bejn il-ġeneri, filwaqt li żżomm il-
programmi ta’ nfiq tagħha ffukati ħafna fuq il-kisba ta’ għanijiet speċifiċi tal-UE fl-oqsma ta’
politika rispettivi. Għall-qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027, l-integrazzjoni ġiet diskussa
mal-koleġiżlaturi, u l-ftehim li rriżulta ġie minqux fil-Ftehim Interistituzzjonali (FII). Dan jiggwida l-
implimentazzjoni mill-Kummissjoni tal-QFP 2021–2027.

Kif jirrikonoxxi r-rapport tal-QEA (il-paragrafu 1.14), il-FII jimpenja lill-Kummissjoni biex issegwi l-
integrazzjoni fi gradi differenti f’oqsma differenti. Lil hinn mill-kunsiderazzjonijiet ta’ politika, dawn 
id-differenzazzjonijiet jirriflettu wkoll ir-restrizzjonijiet tas-sistemi tar-riżorsi u tal-informazzjoni. 
Filwaqt li għal xi prijoritajiet, bħall-klima u l-bijodiversità, hemm xi impenji espliċiti biex tiġi traċċata 
n-nefqa tal-input, fl-ebda qasam l-impenji ma jestendu għall-kejl tar-riżultati (għall-kuntrarju tal-
inputs).

Lil hinn mill-FII, il-Kummissjoni ppubblikat l-ambizzjoni tagħha dwar il-qafas tal-prestazzjoni 
baġitarja, inklużi l-prijoritajiet integrati, fil-“Komunikazzjoni dwar il-qafas tal-prestazzjoni tal-baġit 
tal-UE” ta’ Ġunju 2021 (COM (2021) 366, disponibbli fuq: (https://europa.eu/!8DF8RG). Din il-
Komunikazzjoni tipprovdi l-bażi għal programm ta’ ħidma ambizzjuż, inklużi proġetti pilota biex 
jitkejlu r-riżultati aggregati ġġenerati f’oqsma speċifiċi mill-interventi kollha tal-baġit tal-UE. 
Bħalissa qed isir progress fil-ħidma għal dan il-qasam. Filwaqt li l-Kummissjoni tibqa’ impenjata 
bis-sħiħ, il-progress f’dan il-qasam madankollu naqas minħabba l-kriżijiet u x-xokkijiet bla 
preċedent li qamu matul u mill-adozzjoni tal-QFP li kienu jeħtieġu attenzjoni sħiħa mill-
Kummissjoni. Minħabba ċ-ċirkostanzi u l-limitazzjonijiet li jirriżultaw, il-Kummissjoni ffukat fuq l-
iżgurar tal-konformità mal-obbligi legali tagħha. 

Minn perspettiva metodoloġika, il-qafas ta’ prestazzjoni ta’ kwalunkwe programm ta’ nfiq tal-UE 
partikolari ma għandux għalfejn ikollu objettivi speċifiċi jew indikaturi marbuta direttament ma’ 
prijoritajiet orizzontali (għall-kuntrarju ta’ dawk speċifiċi għall-programm). Fi kwalunkwe każ, is-
settijiet finali kemm tal-objettivi speċifiċi kif ukoll tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni fl-atti 
bażiċi tal-programmi ta’ nfiq individwali tal-UE huma l-eżitu tal-proċess ta’ negozjar mal-
koleġiżlaturi. Il-Kummissjoni ppruvat ukoll tnaqqas l-għadd ta’ objettivi speċifiċi u indikaturi ewlenin 
tal-prestazzjoni għat-tfassil tal-QFP 2021–2027 u torbothom mill-qrib, anke b’reazzjoni għal 
rakkomandazzjoni korrispondenti mill-QEA (Rakkomandazzjoni 3 mir-Rapporti Annwali tal-QEA dwar 
is-sena finanzjarja 2017). Abbażi ta’ dan, il-Kummissjoni ma tistenniex li l-indikaturi ewlenin tal-
prestazzjoni jkopru l-prijoritajiet orizzontali, aħseb u ara l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs), bi 
kwalunkwe mod komprensiv. 
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F’dan il-kuntest, ir-rappurtar dwar l-impatt miksub permezz tad-diversi programmi ta’ nfiq jeħtieġ 
approċċ bir-reqqa għall-aggregazzjoni tal-informazzjoni disponibbli.  

F’xi paragrafi (eż., 1.29, 1.31, 1.44, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12), il-QEA tirreferi għal sejbiet minn xi wħud 
mir-rapporti preċedenti tagħha. It-tweġibiet tal-Kummissjoni għal dawk is-sejbiet f’dawk ir-rapporti 
jibqgħu validi. 

INKORPORAZZJONI TAL-PRIJORITAJIET TA’ POLITIKA 
ORIZZONTALI FIL-PROGRAMMI BAĠITARJI MAGĦŻULA TAL-UE 

Il-qafas biex jiġu indirizzati l-prijoritajiet ta’ politika orizzontali fil-QFP 2021–

2027 

1.17 Kif tirrikonoxxi l-QEA, il-FII ma jobbligax lill-Kummissjoni tittraċċa l-kontribut tal-infiq kollu

tal-UE lejn it-tranżizzjoni diġitali. Għal din ir-raġuni, tali traċċar bħalissa ma jseħħx. 

Metodi biex jiġi traċċat l-infiq għal xi prijoritajiet ta’ politika orizzontali 

Klima 

1.29 Il-Kummissjoni b’mod konsistenti għandha l-għan li tkejjel il-kontribuzzjonijiet tal-Politika

Agrikola Komuni bl-aktar mod affidabbli u bbażat fuq ix-xjenza possibbli, filwaqt li tqis ukoll li l-
metodoloġija jeħtieġ li tkun sempliċi biex tiġi implimentata u li jenħtieġ li jiġu evitati piżijiet 
amministrattivi żejda. Il-Kummissjoni taqbel li timmodifika l-ponderazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 100(2) tar-Regolament (UE) 2021/2115, fejn tali modifika tkun ġustifikata għal traċċar 
aktar preċiż tan-nefqa fuq objettivi relatati mal-ambjent u mal-klima. 

1.31 Il-Kummissjoni aġġornat il-metodoloġija tagħha dwar l-intraċċar tan-nefqa fuq il-

bijodiversità f’konformità mal-istudju ppubblikat f’Mejju 2022 u applikatha fil-baġit kollu tal-UE fil-
kuntest tal-AMPR 2021/ Abbozz ta’ Baġit għall-2023. 

Ġeneru 

1.36 Il-Kummissjoni ddeċidiet konxjament li tinkludi wkoll, fil-metodoloġija tagħha ta’ traċċar tan-

nefqa għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, interventi/attivitajiet fi programmi li jista’ ma jkollhomx 
objettivi speċifiċi għall-ġeneru u/jew rekwiżiti ta’ data indikaturi diżaggregati skont il-ġeneru fl-atti 
bażiċi tagħhom. Dan għaliex, minn naħa waħda, l-atti bażiċi għall-QFP 2021–2027 diġà ġew 
adottati (sabiex jingħata l-punt sa fejn dawn jinkludu objettivi speċifiċi għall-ġeneru jew rekwiżit ta’ 
data) u, min-naħa l-oħra, il-programmi jipprovdu biżżejjed sostanzjar dwar il-kontribut reali li se 
jġibu fil-prattika, irrispettivament mill-eżistenza ta’ indikaturi fl-att bażiku tagħhom. 

1.37 Il-Kummissjoni tipprovdi fuq is-sit web pubbliku tagħha l-informazzjoni kollha meħtieġa għal

parti kkonċernata interessata li tikseb valur aggregat (ponderat) uniku għall-kontribuzzjoni nominali 
tal-baġit tal-UE għat-tisħiħ tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. L-attribuzzjoni tal-piżijiet, kemm taħt l-
għodda tal-EIGE kif ukoll taħt is-CPR, hija artifiċjali, tikkostitwixxi sempliċi suppożizzjoni 
metodoloġika, u hija rikonoxxuta b’mod wiesa’ bħala mod wieħed kif jiġi stmat/approssimat l-
ammont reali tal-intervent inkwistjoni li fir-realtà huwa ddedikat b’mod effettiv għall-promozzjoni 
tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. 
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SDGs 

1.39 B’konformità mal-ftehim interistituzzjonali li jakkumpanja l-QFP 2021–2027, il-

Kummissjoni impenjat ruħha li tikkunsidra l-SDGs fil-programmi rilevanti kollha (ara l-paragrafu 
1.14 hawn fuq). Il-Kummissjoni wriet li tikkonforma ma’ dan l-impenn billi tipprovdi eżempji, fir-
rappurtar tagħha, tal-modi li bihom il-programmi rilevanti jkomplu l-SDGs rilevanti. 

RAPPURTAR DWAR IL-KISBA TAL-PRIJORITAJIET TA’ POLITIKA 
ORIZZONTALI 

1.41 Il-Kummissjoni ttenni li impenjat ruħha li tirrapporta dwar l-impenji meħuda fil-FII fir-

rigward tal-prijoritajiet orizzontali li hija impenjata li tintegra, għalkemm f’livelli differenti. L-ebda 
wieħed mill-impenji ma jestendi f’dan il-mument għal riżultati ta’ kejl aħseb u ara li jiġu prodotti. 
Madankollu, il-Kummissjoni hija tal-fehma soda li l-kejl tar-riżultati fl-aggregat tad-diversi 
interventi baġitarji fl-oqsma integrati huwa importanti.  

Għal dan l-għan nediet proġett pilota biex tistabbilixxi l-metodoloġiji meħtieġa, filwaqt li tqis ir-
restrizzjonijiet rilevanti. Il-Kummissjoni dejjem enfasizzat li lil hinn mir-riżultati tanġibbli li impenjat 
ruħha għalihom hija soġġetta għal restrizzjonijiet ta’ riżorsi minn perspettiva amministrattiva. Il-
progress f’dan il-qasam intlaqat ħażin ukoll mill-ħtieġa li l-Kummissjoni timmaniġġja kriżijiet u 
xokkijiet bla preċedent li nqalgħu matul jew wara l-adozzjoni tal-QFP. 

Ir-rappurtar fl-AMPR dwar il-progress li sar lejn il-miri tal-integrazzjoni 

1.43 L-ewwel inċiż – Il-limiti ppjanati sa fejn il-prijoritajiet orizzontali msemmija f’dan ir-rapport

għandhom jiġu integrati mill-Kummissjoni huma differenti. L-AMPR jirrapporta li l-firxa tal-
inkorporazzjoni tal-għanijiet ta’ politika ġenerali ewlenin fil-programmi tal-baġit tal-UE hija 
kompletament konformi mal-pjanijiet/mal-impenji tal-Kummissjoni. 

It-tieni inċiż – Kif spjegat pereżempju fit-tweġibiet tal-Kummissjoni għar-rapport speċjali tal-QEA 
dwar l-infiq fuq il-klima fil-QFP 2014–2020, fi kwalunkwe ħin l-istima tal-Kummissjoni tal-
kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għat-tibdil fil-klima kemm fis-sena attwali, kif ukoll fil-passat u fil-
futur, tirrifletti l-aħjar informazzjoni disponibbli dakinhar. Il-Kummissjoni hija impenjata li taġġorna 
l-istima tagħha hekk kif issir disponibbli informazzjoni ġdida u li tipprovdi l-informazzjoni kollha li
fuqha hija bbażata l-istima tagħha, b’mod trasparenti.

It-tielet inċiż – Fir-rigward tad-dikjarazzjoni tal-QEA fit-tielet inċiż fil-paragrafu 1.43, il-
Kummissjoni tinnota li fid-deskrizzjoni tal-punt sa fejn aġġornat il-metodoloġija ta’ traċċar tal-
bijodiversità, il-Kummissjoni użat l-avverbju “fil-biċċa l-kbira” preċiżament biex tindika li l-
aġġornament kopra l-biċċa l-kbira tal-programmi iżda mhux kollha. 

Ir-raba’ inċiż – F’rapporti preċedenti, il-QEA kienet kisret il-baġit tal-UE talli ddikjarat li kien fil-biċċa 
l-kbira newtrali għall-ġeneru. L-applikazzjoni pilota tal-metodoloġija madankollu wriet li l-biċċa l-
kbira tal-baġit tal-UE għandu l-potenzjal li jikkontribwixxi b’mod pożittiv għall-ugwaljanza bejn is-
sessi. Dan mhuwiex f’kontradizzjoni mad-dikjarazzjoni tal-QEA li madwar 4 % tal-baġit tal-UE huwa
magħruf li jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-Kummissjoni hija ċara li l-
attivitajiet li huma mmarkati “0*” għandhom il-potenzjal, iżda bl-ebda mod il-garanzija, li
jikkontribwixxu u li l-aċċertament tal-punt sa fejn jikkontribwixxu (u anki s-sinjal ta’ tali

151



kontribuzzjoni eventwali) jeħtieġ aktar analiżi u data. Jeħtieġ li jitfakkar li l-metodoloġija hija ġdida 
u ġiet applikata għall-ewwel darba fuq bażi pilota biss, sabiex ikun hemm biżżejjed lok għal aktar
żvilupp.

1.44L-ewwel inċiż - Jekk jogħġbok ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 2.15.

It-tieni inċiż - Il-Kummissjoni attribwiet punteġġ massimu ta’ 1 fl-AMPR lill-programm tal-FSE + 
b’rikonoxximent tal-fatt li l-ġeneru kien objettiv sinifikanti fit-tfassil tal-fergħa b’ġestjoni kondiviża. 
B’mod aktar speċifiku, l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri hija prinċipju orizzontali tal-FSE +. 
Jeħtieġ li dan jitqies matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
programmi kollha tal-FSE+. Barra minn hekk, taħt il-ġestjoni kondiviża tal-FSE+, l-Istati Membri 
għandhom l-obbligu li jipprogrammaw azzjonijiet immirati li jkollhom l-għan li jżidu l-
parteċipazzjoni sostenibbli u l-progress tan-nisa fl-impjiegi u l-kriterji u l-proċeduri kollha tal-għażla 
tal-FSE+ iridu jiżguraw l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Fl-aħħar nett, id-data personali u l-indikaturi 
kollha tal-FSE+ se jinqasmu skont il-ġeneru. 

Fir-rigward tal-impenji attwali tagħha fl-2021 rilevanti għall-ugwaljanza bejn is-sessi, li huma 
rrappurtati fid-dikjarazzjoni tal-programm, dawn kienu 0 minħabba l-fatt li l-implimentazzjoni ma 
kinitx bdiet u l-ebda programm tal-Istati Membri ma kien ġie adottat. 

Informazzjoni dwar jekk l-infiq jikkontribwixxix għal diversi prijoritajiet fl-istess 

ħin 

1.45 Il-Kummissjoni ttenni li, aktar milli l-għadd doppju (b’konnotazzjoni negattiva), huwa xieraq li

ssir referenza għal sinerġiji kull darba li attività waħda tikkontribwixxi għal aktar minn objettiv 
wieħed. 

Kejl tar-riżultati 

1.50Jekk jogħġbok ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 2.48.

1.51 Il-Kummissjoni stabbiliet l-ambizzjoni tagħha li tmur, matul il-QFP 2021–2027, lil hinn mill-

impenji fil-FII f’dak li għandu x’jaqsam mal-integrazzjoni. Il-pass tal-progress f’dan ir-rigward 
jiddependi mir-riżorsi disponibbli. Diversi avvenimenti mhux previsti li seħħew matul u wara l-
adozzjoni tal-QFP kienu jeħtieġu rispons komprensiv mill-Kummissjoni, inkluż permezz ta’ 
orjentazzjoni mill-ġdid tal-implimentazzjoni tal-baġit. 

Mingħajr preġudizzju għar-rigorożità tal-eżempju Finlandiż, il-Kummissjoni tqis li tqabbil simili 
jeħtieġ li jqis il-firxa sħiħa ta’ attivitajiet li l-baġit tal-UE jappoġġa meta mqabbel ma’ dawk 
appoġġati mill-politika tal-iżvilupp Finlandiża. Il-Kummissjoni stabbiliet indikaturi komuni għal 
politiki speċifiċi bħall-politika ta’ koeżjoni jew l-RRF. L-isfida hija li jkun hemm indikaturi omoġenji li 
jistgħu jiġu applikati fil-firxa sħiħa ta’ attivitajiet iffinanzjati mill-baġit tal-UE. 

Ir-rieżami mill-Kummissjoni tal-informazzjoni rrappurtata 

1.52 Il-Kummissjoni hija impenjata bis-sħiħ li tippreżenta informazzjoni ta’ kwalità għolja dwar il-

prestazzjoni fir-rappurtar tagħha. Dan l-impenn jimplika wkoll li, meta jiġu identifikati żbalji, il-
Kummissjoni tikkoreġihom b’mod trasparenti. 

Anness 1.1 – Integrazzjoni tal-prijoritajiet ta’ politika orizzontali fil-

valutazzjonijiet tal-impatt  
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Il-Kummissjoni ma qisitx il-bijodiversità bħala prijorità orizzontali  ewlenija għall-Ewropa Diġitali fil-
Valutazzjoni tal-Impatt. Fil-valutazzjoni tal-Impatt tissemma l-possibbiltà li l-Ewropa Diġitali tista’ 
tiżviluppa sinerġija mal-programm LIFE fil-paġna 65. 

Anness 1.3 — Miri ta’ nfiq definiti għall-prijoritajiet ta’ politika 

orizzontali 

B’koerenza mal-Anness 2.2 tal-Kapitolu 2, l-Ewropa Diġitali ma għandhiex mira ta’ nfiq għall-Klima 
fil-bażi ġuridika tagħha. 
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI 

EWROPEA TAL-AWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT 

TAL-UE – L-ISTATUS FI TMIEM L-2021  

“KAPITOLU 2 — IL-QAFAS TA’ PRESTAZZJONI GĦALL-

PRIJORITAJIET TA’ POLITIKA ORIZZONTALI TAL-

KUMMISSJONI” 

INTRODUZZJONI 
2.3 Fir-rappurtar tagħha dwar l-implimentazzjoni baġitarja, il-Kummissjoni tistinka biex issib

bilanċ bejn il-komprensività u l-konċiżjoni, sabiex iżżomm ir-rapportar innifsu utli u faċli biex 
jinqara. Fid-deċiżjoni dwar it-tip ta’ informazzjoni u l-livell ta’ dettall ipprovdut, il-Kummissjoni tuża 
l-ftehim milħuq mal-koleġiżlaturi fil-ftehim interistituzzjonali tas-16 ta’ Diċembru 2020 dwar
dixxiplina baġitarja, kooperazzjoni dwar kwistjonijiet baġitarji u ġestjoni finanzjarja tajba (FII). Dan
jimplika li mhux l-oqsma trasversali kollha huma rrappurtati bl-istess mod.

Minkejja dan, l-AMPR tal-2021 jinkludi informazzjoni dettaljata dwar il-metodoloġija pilota l-ġdida 
għat-traċċar tal-kontribut għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-kontribut għall-Għanijiet ta’ Żvilupp 
Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti huwa stabbilit permezz ta’ rappurtar dwar eżempji 
illustrattivi konkreti.

INTEGRAZZJONI FIL-QAFAS TAL-PRESTAZZJONI TAL-
PRIJORITAJIET TAL-KLIMA U L-BIJODIVERSITÀ 

Il-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għall-klima u l-bijodiversità 

2.9-2.12 Fir-rigward tar-rappurtar dwar l-infiq fuq il-klima, il-Kummissjoni tirreferi għat-

tweġibiet tagħha għar-Rapport Speċjali Nru 9/2022 tal-QEA dwar l-infiq fuq il-klima fil-Baġit tal-UE 
2014–2020. 

Fir-rigward tal-bijodiversità, f’Ġunju 2022 il-Kummissjoni ħarġet il-metodoloġija l-ġdida tagħha ta’ 
traċċar tal-bijodiversità1 bbażata fuq studju estern estensiv2, bl-għan li tiżgura traċċar affidabbli u 
tindirizza n-nuqqasijiet identifikati permezz ta’ valutazzjoni ex post tal-metodoloġija ta’ traċċar 
preċedenti u rakkomandazzjonijiet speċifiċi. [1] [2] Il-metodoloġija l-ġdida ma tintraċċax l-infiq li jista’ 
jkun ta’ ħsara għall-bijodiversità, peress li l-approċċ tal-QFP 2021–2027 jiffoka fuq l-
operazzjonalizzazzjoni tal-prinċipju “La Tagħmel Ħsara Sinifikanti” fil-fondi u l-programmi kollha 
tal-UE. 

Rappurtar fuq il-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għall-klima u l-bijodiversità 

1  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/pdf/Biodiversity_tracking_methodology_for_each_programme_except_CAP.pdf

2 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/793eb6ec-dbd6-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-258471562 
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2.14 Il-Kummissjoni hija impenjata bis-sħiħ li tippreżenta informazzjoni ta’ kwalità għolja dwar il-

prestazzjoni fir-rappurtar tagħha u kompliet issaħħaħ l-affidabbiltà u l-kwalità tal-informazzjoni 
pprovduta. Dan l-impenn jimplika wkoll li, meta jiġu identifikati żbalji, il-Kummissjoni tirrapporta 
dwarhom b’mod trasparenti.  

Ir-rettifika tolqot biss il-volum II (annessi 1 u 4). B’dawn l-iżbalji kkoreġuti, il-Kummissjoni hija 
kunfidenti li l-AMPR issa jirrapporta l-aktar informazzjoni aġġornata u preċiża. 

2.15Il-Kummissjoni tinnota li t-trekkjar klimatiku ġie implimentat għall-perjodu 2014–2020 u li

kien diġà s-suġġett tar-Rapport Speċjali Nru 09/2022 tal-QEA. Il-Kummissjoni tirreferi wkoll għat-
tweġibiet tagħha għar-rapport speċjali Nru 31/2016.  

Għal raġunijiet ta’ konsistenza, il-Kummissjoni tapplika din l-istess metodoloġija anke għall-perjodu 
ta’ tranżizzjoni attwali. Il-PAK il-ġdida se tibda l-implimentazzjoni tagħha fl-1 ta’ Jannar 2023 u l-
applikazzjoni tal-metodoloġija ta’ traċċar għan-nefqa fuq il-klima għall-perjodu 2023–2027 skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 100 tar-Regolament (UE) 2021/2115.” 

2.16 Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġibiet tagħha għar-rapport speċjali tal-QEA Nru 13/2020.

2.18 Skont il-ftehim interistituzzjonali tas-16 ta’ Diċembru 20203, il-Kummissjoni hi mitluba li

tikkunsidra t-trikkib, u dan tagħmlu b’rutina. Pereżempju, il-Kummissjoni, mill-ġabra ta’ attivitajiet li 
tivvalutalhom il-kontribut (potenzjali) tagħhom għar-restawr tal-bijodiversità, ma teskludi ebda 
attività identifikata bħala kontribwent għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, preċiżament minħabba li 
tqis li jista’ jkun hemm sinerġiji maħluqa mill-insegwiment taż-żewġ għanijiet.  

Ir-rappurtar dwar il-firxa preċiża ta’ tali duplikazzjonijiet (mhux meħtieġa mill-FII) huwa 
teknikament kumpless u bbażat fuq is-sistemi attwali mhux fattibbli minħabba li l-prijoritajiet 
orizzontali differenti huma segwiti f’livelli differenti ta’ granularità, li jiddependu fuq mekkaniżmi u 
sistemi tal-IT differenti. 

2.19 Il-Kummissjoni qieset id-duplikazzjonijiet kollha msemmija mill-QEA f’§2.19, kif meħtieġ

mill-FII. 

Traċċar tal-infiq u l-użu tal-istimi fir-rappurtar tal-progress 

2.23–2.24 Kif spjegat fit-tweġibiet għar-Rapport Speċjali dwar l-Infiq Klimatiku fl-2014–2020,

il-fatt li l-baġit tal-UE jinkludi attivitajiet li huma ta’ natura pluriennali u huma implimentati f’modi 
differenti ħafna jimplika li l-uniku mod biex tiġi pprovduta stima annwali f’ħin reali tal-
kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għall-indirizzar tat-tibdil fil-klima huwa li tiġi aggregata n-nefqa li 
tinsab fi stadji differenti taċ-ċiklu tan-nefqa. Huwa proprju għal din ir-raġuni li l-Kummissjoni 
regolarment taġġorna wkoll id-data tal-passat, fid-dawl ta’ kwalunkwe informazzjoni ġdida li ssir 
disponibbli.  

2.25 Bħala konsegwenza tar-riskju identifikat li ma tintlaħaqx il-mira ta’ nfiq fuq il-klima ta’ 35 %

għall-2023–2024, l-entitajiet tal-ipprogrammar saħħew l-investimenti fl-azzjoni klimatika sal-
ħarifa tal-2022 fil-Programm ta’ Ħidma tad-DĠ RTD. Iċ-ċifra finali tal-istima ex ante hija ta’ 
35.6 % (madwar EUR 170 miljun ogħla mill-mira ta’ 35 %).  

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29 
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INKORPORAZZJONI TAL-UGWALJANZA BEJN IL-ĠENERI FIL-
QAFAS TAL-PRESTAZZJONI  

L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri

2.31 Il-Kummissjoni tinnota li l-awditu msemmi mill-QEA dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-

ġeneri fil-baġit tal-UE (Rapport Speċjali Nru 10/20214), ippubblikat f’Mejju 2021, kopra 
prinċipalment l-istabbiliment tal-QFP 2014–2020. 

Kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 

2.35 Għall-FSE +, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li t-test imsemmi fil-paragrafu 2.35 deher bħala

riżultat ta’ żball klerikali (għal raġunijiet tekniċi din ir-referenza ġiet introdotta manwalment taħt it-
tabella u f’dawk iż-żewġ każijiet ma ġietx aġġornata kif xieraq). L-unika referenza taħt it-tabella 
għandha taqra “Informazzjoni konsolidata dwar l-impenji annwali implimentati (total għal kull 
punteġġ skont il-programm f’miljuni ta’ EUR).” 

Fir-rigward tar-referenza mid-Dikjarazzjoni tal-Programm Orizzont Ewropa fil-paragrafu 2.35, il-
Kummissjoni tixtieq tiċċara li tirreferi għall-ħtieġa li tiġi żviluppata sistema ddedikata, speċifika 
għall-programm Orizzont Ewropa, biex jiġu mmarkati l-azzjonijiet u l-baġit allokat tal-programm 
sabiex ikunu jistgħu jiġu rrapportati skont il-metodoloġija żviluppata reċentement tal-Kummissjoni, 
li fuqha jitwettaq ir-rapportar kollu skont it-taqsima 6.4.  

2.36 L-ammonti rrappurtati għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri jikkonċernaw l-impenji annwali

implimentati minn kull programm (total għal kull punteġġ skont il-programm f’Miljuni ta’ EUR). It-
total tal-impenji rrapportati taħt il-punteġġ(i) li għalihom jikkwalifika l-programm huwa daqs l-
ammont ta’ impenji taħt l-implimentazzjoni tal-baġit ivvutata fl-2021. Għall-finijiet tal-
metodoloġija, l-ammonti kkontribwiti għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri taħt REACT-
EU mhumiex irrapportati. 

Iċ-ċifri rilevanti għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri ġew aġġornati f’każijiet limitati biex jiġbru 
informazzjoni aktar aġġornata li waslet mingħand id-Direttorati Ġenerali (DĠ) responsabbli. 

2.38 L-informazzjoni dwar l-ammonti li jikkontribwixxu għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri kienet

disponibbli b’mod trasparenti għall-programmi individwali kollha. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li 
għadha ma ġiet ippreżentata l-ebda informazzjoni konsolidata fl-Abbozz tal-Baġit (AB) 2023 u fir-
Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR) dwar l-ammonti li jikkontribwixxu għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri (punteġġi 1 u 2). Il-Kummissjoni se tiżgura li l-informazzjoni konsolidata 
tkun diġà disponibbli taħt l-abbozz tal-baġit 2024.  

Fir-rigward tal-lista bil-punteġġ massimu attribwit għal kull programm, il-Kummissjoni stabbiliet li 
din id-differenza tiġi għal: 

Punteġġ 1: mill-għadd tal-FSE+ għall-punteġġ 1 (fergħa b’ġestjoni kondiviża). Dan għaliex il-
punteġġ huwa attribwit strettament fuq il-bażi tal-qafas tat-tfassil/tal-prestazzjoni tal-programm u 
mhux fuq l-ammont ta’ impenji għall-2021 (fil-każ tal-fergħa b’ġestjoni kondiviża tal-FSE+, dan l-
ammont huwa ekwivalenti għal EUR 0 minħabba n-nuqqas ta’ programmazzjoni/implimentazzjoni). 
Minħabba l-adozzjoni tardiva tar-Regolament FSE+ (Ġunju 2021) u l-prijorità mogħtija mill-
awtoritajiet tal-Istati Membri lil strumenti oħra biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-

4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_MT.pdf 
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COVID-19 (REACT-EU, il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u l-Inizjattiva ta’ Investiment fir-
Rispons għall-Coronavirus CRII u CRII+), l-adozzjoni tal-programmi b’ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
ġiet posposta għall-2022 u s-segment tal-2021 tal-allokazzjoni ġie pprogrammat mill-ġdid. 
B’riżultat ta’ dan, ma ġiet adottata, stmata jew ipprogrammata l-ebda nefqa fl-2021 taħt il-fergħa 
b’ġestjoni kondiviża tal-FSE+. Għalhekk, it-tabella bl-ammonti fid-Dikjarazzjoni tal-Programm se 
tiġi aġġornata wara l-adozzjoni tal-programmi kollha tal-FSE+. 

Punteġġ 0*: Għall-Fond Ewropew għad-Difiża, l-immarkar ġie rivedut b’mod konservattiv għal 
punteġġ ta’ 0 (minn punteġġ ta’ 0*). Għalhekk, programmi bil-punteġġ ta’ 0* għall-Abbozz tal-Baġit 
2023 huwa ta’ 29. 

2.40 Fl-aggregazzjoni tal-ammonti bil-punteġġi 0*, 1 u 2, il-Kummissjoni tirreferi speċifikament

għall-programm li jew jikkontribwixxi (punteġġ ta’ 1 u/jew 2) jew li għandu l-potenzjal li 
jikkontribwixxi (punteġġ ta’ 0*). Dan huwa konformi mad-definizzjoni tad-diversi punteġġi. Din l-
aggregazzjoni sservi biex tenfasizza r-rilevanza potenzjali li l-baġit tal-UE għandu għall-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri u l-ħtieġa li jiġi mmobilizzat aktar f’din id-direzzjoni, fejn possibbli, taħt il-QFP attwali. 

2.41 Il-Kummissjoni ddeċidiet li tuża l-punteġġ ta’ 0* biex iżżomm l-attenzjoni fuq l-attivitajiet li

għandhom il-potenzjal li jikkontribwixxu għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, sabiex tmexxi l-
implimentazzjoni baġitarja attwali kemm jista’ jkun lejn kemm jista’ jkun riżultati reali li jsaħħu l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri. L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri (EIGE) jipprevedi wkoll 
dan il-punteġġ intermedju ta’ 0*. Il-Kummissjoni ddikjarat b’mod ċar ħafna li fil-futur dan il-
punteġġ jista’ jinbidel f’punteġġ ta’ 0, 1 jew 2 biss fil-preżenza ta’ analiżi/data ta’ sostenn. 

2.42 Il-programmi kollha jipprovdu ġustifikazzjoni għall-punteġġi attribwiti taħt is-subtaqsima

“Kisbiet u prestazzjonijiet ewlenin”, li tinkludi ħarsa ġenerali lejn ir-rilevanza tal-programm abbażi 
tal-letteratura akkademika u, fejn applikabbli, kif il-ġeneru jidher fil-bażi ġuridika/fil-qafas tal-
prestazzjoni/fil-pjanijiet ta’ ħidma tiegħu. L-unika eċċezzjoni hija d-Dikjarazzjoni tal-Programm 
għall-Mekkaniżmu ta’ Tranżizzjoni Ġusta u, parzjalment, id-Dikjarazzjoni tal-Programm għall-
EU4Health, fejn tingħata l-ispjegazzjoni għal waħda biss miż-żewġ punteġġi. F’każ li jiġi attribwit 
punteġġ ta’ 0* biss, id-dikjarazzjonijiet tal-programmi jistgħu ma jipprovdux spjegazzjoni għal dak 
il-punteġġ (pereżempju, il-Fond għall-Innovazzjoni). Dan huwa konformi mal-metodoloġija, fejn hija 
meħtieġa ġustifikazzjoni għall-attribuzzjoni tal-punteġġi 0, 1 u 2. 

2.43 L-ewwel inċiż - Rigward il-kontribuzzjonijiet għall-SDG 5 dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-

Kummissjoni tfakkar li l-programmi ta’ punteġġ ta’ 0* għandhom impatt probabbli iżda għadu 
mhux ċar fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Naturalment, fi stadju meta l-biċċa l-kbira tal-programmi 
jkunu għadhom ma daħlux fil-fażi ta’ programmazzjoni/implimentazzjoni tagħhom, ftit ħafna minn 
dawn il-programmi jkollhom eżempji illustrattivi konkreti tal-kontribut tagħhom għall-SDG 5, kif 
mitlub miċ-Ċirkolari Baġitarja. 

Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għal § 2.42. 

Miri ta’ nfiq u indikaturi għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri 

2.44 L-istabbiliment ta’ miri ta’ nfiq f’dan il-qasam mhijiex prattika mifruxa fost il-pajjiżi tal-

OECD, anke dawk l-aktar avvanzati, peress li miri bħal dawn joffru benefiċċji u żvantaġġi (ara l-
pubblikazzjoni tal-OECD dwar l-Ibbaġitjar skont il-Ġeneru fil-pajjiżi tal-OECD fuq 
https://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf). 

2.46 L-adozzjoni tal-programmi b’ġestjoni kondiviża tal-FSE+ ġiet posposta għall-2022 minħabba

l-adozzjoni tardiva tar-Regolament FSE+ f’Ġunju 2021 u l-prijorità mogħtija mill-awtoritajiet tal-
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Istati Membri lil strumenti oħra biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-COVID-19. 
B’konsegwenza ta’ dan, l-implimentazzjoni ma kinitx bdiet fiż-żmien tal-abbozzar tad-Dikjarazzjoni 
tal-Programm 2022.  

Id-data diżaggregata skont il-ġeneru se tidher fir-rappurtar tal-Kummissjoni wara l-adozzjoni tal-
programmi kollha tal-FSE+ u matul l-implimentazzjoni tagħhom. 

INFORMAZZJONI DWAR IL-PROGRESS TAL-PROGRAMMI TAL-
UE LEJN IL-MIRI TAL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI 

2.48 Il-Kummissjoni tikkonforma mal-impenji tagħha skont il-FII fil-qasam tal-SDGs billi

tirrapporta kull sena fid-Dokument ta’ Ħidma I li jakkumpanja l-Abbozz tal-Baġit dwar il-
kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għall-SDGs. Dan isir billi tingħata ħarsa ġenerali lejn il-koerenza tal-
politika tal-baġit tal-UE lejn l-SDGs fit-taqsima orizzontali kif ukoll billi jiġu pprovduti l-SDGs li kull 
programm jikkontribwixxi għalihom, inklużi eżempji illustrattivi ta’ dan il-kontribut, fit-taqsima 
ddedikata tad-Dikjarazzjonijiet tal-Programm individwali. 

Rappurtar fuq il-kontribuzzjoni tal-baġit lill-SDĠ 

2.51 Fir-rigward tal-SDGs b’mod ġenerali, jekk jogħġbok ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għal

§2.48

Fir-rigward tal-SDG dwar l-azzjoni klimatika, il-Kummissjoni għandha l-qafas ta’ rapportar tagħha 
stess li hija tqis robust, u beħsiebha tinvesti fit-tisħiħ tiegħu fir-rigward tar-rapportar dwar l-
impatti, inkluż fil-kuntest tar-rekwiżiti ta’ rapportar li l-Kummissjoni wettqet mal-ħruġ ta’ Bonds 
Ekoloġiċi fil-kuntest tal-NGEU. 

IT-TRANŻIZZJONI DIĠITALI

2.59 Ir-rapportar dwar il-Programm Ewropa Diġitali jkopri informazzjoni dwar it-tranżizzjoni

diġitali mhux bħala riżultat tal-integrazzjoni iżda minħabba li din tal-aħħar hija parti mill-objettivi 
speċifiċi tal-programm. 

2.60 Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għal §1.1 u 1.48.

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET 

2.62 Il-qafas aġġornat għal Regolamentazzjoni Aħjar, mill-2021, jintroduċi rekwiżit biex titwettaq

analiżi tal-ġeneru fil-valutazzjonijiet tal-impatt tal-leġiżlazzjoni rilevanti kollha fil-futur. 

2.63 Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-metodoloġija ta’ traċċar tal-ġeneri hija ġdida u ġiet applikata

biss fuq bażi pilota, qabel l-iskeda miftiehma mal-koleġiżlaturi fil-FII. Bħala tali hemm lok għal 
titjib, u qed isiru sforzi għal dan l-għan. 

Rakkomandazzjoni 1 — Integrazzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta’ politika 

orizzontali fil-qafas tal-prestazzjoni 
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a) Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

Il-Kummissjoni beħsiebha tirrapporta dwar ir-riżultati tal-proġetti pilota li għaddejjin bħalissa dwar 
l-impjiegi ekoloġiċi, diġitali u tal-impjiegi hekk kif titlesta l-ħidma metodoloġika u se ssegwi dawk
ir-riżultati kif xieraq.

b) Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni parzjalment.

Il-Kummissjoni qed taħdem fuq l-irfinar tal-metodoloġija u fuq l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri fl-ipprogrammar tal-programmi attwali. Il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li timpenja 
ruħha għall-kontenut ta’ inizjattivi leġiżlattivi futuri. 

c) Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

2.66 Il-Kummissjoni hija impenjata bis-sħiħ li tippreżenta informazzjoni ta’ kwalità għolja dwar il-

prestazzjoni fir-rappurtar tagħha. Dan l-impenn jimplika wkoll li, meta jiġu identifikati żbalji, il-
Kummissjoni tikkoreġihom b’mod trasparenti.  

Kif spjegat taħt 2.23, il-Kummissjoni taġġorna regolarment l-istimi tagħha tal-infiq fuq il-klima fid-
dawl ta’ kwalunkwe informazzjoni ġdida li ssir disponibbli. Stima annwali f’ħin reali mhijiex possibbli 
minħabba li dan ikun jeħtieġ aggregazzjoni tan-nefqa li tkun fi stadji differenti taċ-ċiklu tan-nefqa. 

Rakkomandazzjoni 2 – Tisħiħ tar-rappurtar dwar il-prijoritajiet ta’ 

politika orizzontali fl-AMPR u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi 

a) Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

b) Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

c) Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni.

159



TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI 

EWROPEA TAL-AWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT 

TAL-UE — STATUS FI TMIEM L-2021  

“KAPITOLU 3 – SEGWITU TAR-RAKKOMANDAZZJONIJIET” 

OSSERVAZZJONIJIET  

3.8, 3.9 u l-Anness 3.1 Il-Kummissjoni tinnota ż-żieda sinifikanti fl-għadd ta’

rakkomandazzjonijiet li għandhom jiġu segwiti, minn 149 fir-rigward tas-sena 2017 għal 255 fl-
2018. Dan għandu jitqies b’rabta maż-żieda fl-għadd ta’ Rapporti Speċjali b’rakkomandazzjonijiet 
indirizzati lill-Kummissjoni. Dan in-numru żdied minn total ta’ 20 fl-2017 għal 33 fl-2018). Dan 
jagħmel l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tagħhom aktar diffiċli. B’mod partikolari mir-rapporti 
kollha ppubblikati fl-2018, sitt Rapporti Speċjali kienu jinkludu 15 rakkomandazzjoni (jiġifieri 
rakkomandazzjonijiet u s-subrakkomandazzjonijiet tagħhom) jew aktar (eż. ir-Rapport Speċjali Nru 
01/2018 Assistenza Konġunta ta’ Appoġġ għal Proġetti fir-Reġjuni Ewropej (JASPERS), ir-Rapport 
Speċjali Nru 03/2018 Awditjar tal-Proċedura ta’ Żbilanċ Makroekonomiku (MIP) u r-Rapport Speċjali 
Nru 19/2018 Netwerk ferrovjarju Ewropew ta’ veloċità għolja). L-għadd medju ta’ 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-Kummissjoni jibqa’ stabbli kien bejn 9–10 rakkomandazzjoni 
għal kull rapport.   

Il-Kummissjoni tinnota li għal 28 rakkomandazzjoni meqjusa mill-QEA bħala mhux implimentati, il-
Kummissjoni tqis li erbgħa huma implimentati bis-sħiħ mit-23 ta’ Mejju 2022 u li, inizjalment, hija 
ma aċċettatx 16 u parzjalment aċċettat tnejn, għar-raġunijiet stabbiliti fit-tweġibiet ippubblikati 
għar-rapporti speċjali korrispondenti.  

Bl-istess mod, għal 68 rakkomandazzjoni murija bħala “mdewma”, ħames rakkomandazzjonijiet ma 
ġewx aċċettati. Minn dawn il-ħamsa, il-QEA tqis; waħda kif implimentata bis-sħiħ, tnejn 
implimentati fil-biċċa l-kbira mill-aspett u tnejn implimentati f’xi aspett. Dan ifisser li l-Kummissjoni 
ħadet azzjoni, minkejja l-fatt li r-rakkomandazzjoni ma ġietx aċċettata. Barra minn hekk, 
inizjalment 13 rakkomandazzjoni ġew aċċettati parzjalment biss. 

3.13–3.15 il-Kummissjoni tqis li huwa tal-akbar importanza li ssegwi u timplimenta r-

rakkomandazzjonijiet aċċettati kollha. Filwaqt li s-sistema ta’ monitoraġġ tagħlaq il-perkors ta’ 
monitoraġġ meta l-Kummissjoni tqis li rakkomandazzjoni partikolari għandha tiġi implimentata, dan 
huwa mingħajr preġudizzju għall-fatt li l-Kummissjoni tista’ tkompli tieħu azzjoni f’każ ta’ inizjattivi 
li għaddejjin li jeħtieġ li jittieħdu fuq bażi kontinwa (eż. RS 07/2020 Implimentazzjoni tal-Politika ta’ 
Koeżjoni, rakkomandazzjoni 3, RS 04/2017 Protezzjoni tal-baġit tal-UE minn rakkomandazzjoni ta’ 
nfiq irregolari 4 u RS 02/2017 In-negozjar mill-Kummissjoni tal-Ftehimiet ta’ Sħubija 2014–2020 u 
l-programmi fil-Koeżjoni, 2b u 5). Azzjonijiet bħal dawn ma jkunux riflessi fil-bażi tad-data tal-
Kummissjoni. Barra minn hekk, ma jistax jiġi eskluż li l-QEA tqis ir-rakkomandazzjonijiet
implimentati parzjalment filwaqt li l-Kummissjoni tqishom implimentati bis-sħiħ.
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3.20 Il-livell ta’ implimentazzjoni u l-puntwalità tal-azzjonijiet ta’ segwitu għandha titqies flimkien

mal-aċċettazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-QEA. Il-Kummissjoni hija impenjata bis-sħiħ li 
timplimenta r-rakkomandazzjonijiet kollha aċċettati fil-perjodi ta’ żmien stabbiliti fir-rapporti 
speċjali tal-QEA. Madankollu, dan mhuwiex applikabbli għar-rakkomandazzjonijiet li l-Kummissjoni 
ma aċċettatx l-ewwel nett, għar-raġunijiet stabbiliti fit-tweġibiet ippubblikati għar-rapport speċjali 
kkonċernat.

Barra minn hekk, f’xi każijiet, l-azzjonijiet ta’ segwitu jistgħu jirrikjedu aktar żmien milli kien 
mistenni inizjalment minħabba l-kumplessità tal-miżuri, l-iżviluppi leġiżlattivi jew relatati mal-
politika, ir-restrizzjonijiet tar-riżorsi, jew fatturi esterni bħall-pandemija tal-COVID-19 u l-azzjonijiet 
meħuda b’rispons għal din il-kriżi bla preċedent, li kienet teħtieġ prijoritizzazzjoni mill-ġdid ta’ 
ħafna azzjonijiet. Il-fatt li rakkomandazzjoni ma tiġix implimentata bis-sħiħ sad-data tat-tlestija 
inizjali mistennija ma jfissirx li ma ttieħdet l-ebda azzjoni sa dik id-data jew li din ir-
rakkomandazzjoni eventwalment mhux se tiġi implimentata bis-sħiħ minn hemm ‘il quddiem. 

KONKLUŻJONI 

3.22 Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha għall-paragrafu 3.8, u b’mod partikolari għaż-

żieda sinifikanti fl-għadd ta’ rakkomandazzjonijiet li għandhom jiġu segwiti fir-rigward tar-rapporti 
speċjali ppubblikati fl-2018, meta mqabbla mas-snin preċedenti, li jagħmel l-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tagħhom aktar diffiċli. 

TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI EWROPEA GĦALL-ANNESS 3.1 

“STATUS DETTALJAT TAR-RAKKOMANDAZZJONIJIET TAL-2018 

SKONT IR-RAPPORT – KUMMISSJONI EWROPEA” 

Rapport Speċjali 1/2018: Assistenza Konġunta ta’ Appoġġ għal Proġetti fir-

Reġjuni Ewropej (JASPER) – wasal iż-żmien biex l-assistenza tiġi mmirata aħjar 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 4(a), paragrafu 133: L-objettiv tal-istrateġija ta’ Assistenza 
Teknika tal-Kummissjoni huwa li tiddeskrivi l-azzjonijiet kollha tagħha ta’ Assistenza Teknika, 
mingħajr ma tiffoka speċifikament fuq il-koordinazzjoni tal-bini tal-kapaċità. Madankollu, sabiex jiġi 
ċċarat aktar ir-rwol ta’ JASPERs fil-qasam tal-bini tal-kapaċità teknika, JASPERS qed tabbozza 
strateġija ta’ trasferiment tal-għarfien. L-allinjament mal-linji ta’ politika tal-Kummissjoni fil-
qasam tal-bini tal-kapaċità amministrattiva se jiġi żgurat u kull assenjazzjoni tal-bini tal-kapaċità 
teknika se tiġi inkluża fil-Programmi ta’ Ħidma tal-Pajjiżi tal-JASPERs. Dan se jippermetti li l-
ħtiġijiet ta’ assistenza teknika identifikati u maqbula jintrabtu mal-objettivi tal-politika tal-Politika 
ta’ Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa f’kull Stat Membru. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 5(a), paragrafu 138: JASPERS hija inkorporata fiċ-Ċentru tal-
Konsulenza tal-InvestEU u l-allinjament mar-rekwiżiti ta’ monitoraġġ tiegħu għadu għaddej. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 5(b), paragrafu 138: JASPERS qed tabbozza dokument dwar ir-
rekwiżiti ta’ monitoraġġ u rappurtar li, fost suġġetti oħra, għandu l-għan li jistabbilixxi qafas li 
jippermetti li l-evalwazzjoni futura tkun komprensiva biżżejjed. 

161



Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 5(c), paragrafu 138: Id-data dwar il-baġit stmat ta’ kull 
assenjament tal-JASPERs se tinġabar taħt il-KPI “Numru, daqs, tip u distribuzzjoni ta’ 
assenjazzjonijiet konsultattivi riċevuti u appoġġati”. L-ispiża diretta attwali ta’ assenjazzjonijiet 
kompluti bbażati fuq ir-rati tal-FAFA se tiġi mmonitorjata wkoll. Minbarra l-kostijiet tal-monitoraġġ, 
l-intensità tal-użu tar-riżorsi umani hija mmonitorjata wkoll biex tiġi pprovduta data għall-
evalwazzjoni tal-effiċjenza u l-effettività.

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 5(d), paragrafu 138: Il-Ftehim Qafas Finanzjarju u Amministrattiv 
bejn il-BEI u l-Kummissjoni Ewropea jiddikjara li “sabiex tiġi armonizzata, sistematika u ffaċilitata l-
kooperazzjoni futura u abbażi tal-esperjenza miksuba s’issa, jidher xieraq u f’konformità mal-għan 
tas-simplifikazzjoni li l-Unjoni u l-Bank, f’konformità mar-rwoli rispettivi tagħhom skont it-Trattat, 
jaqblu fi ftehim qafas fir-rigward tar-Regolament Finanzjarju dwar il-prinċipji, it-termini, il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri standard li taħthom l-Unjoni u l-Bank għandhom jikkooperaw fit-
tħejjija, l-istabbiliment, l-implimentazzjoni u l-ġestjoni tal-Istrumenti Finanzjarji amministrati mill-
Bank, li għalihom l-Unjoni tagħmel kontribuzzjoni finanzjarja mill-baġit tal-Unjoni u/jew mill-FEŻ”. 
F’dan il-kuntest, l-Iskeda VIII tal-FAFA tinkludi rati standard għall-persunal li l-Kummissjoni applikat 
bħall-artikoli rilevanti l-oħra kollha tal-FAFA. L-iskeda VIII tal-FAFA tindika wkoll dan li ġej: “ir-rati 
msemmija fil-Punti 1 u 2 għandhom jiġu applikati għall-Ftehimiet ta’ Implimentazzjoni mingħajr 
kontrolli ex post ulterjuri li jikkonċernaw l-ispejjeż reali sottostanti jew id-definizzjoni u l-metodu ta’ 
kejl tal-ħin tal-persunal.” 

Rapport Speċjali 3/2018: Awditu tal-Proċedura ta’ Żbilanċ Makroekonomiku (MIP) 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1(i), paragrafu 101: Il-Kummissjoni fittxet li timplimenta din ir-
rakkomandazzjoni diġà f’Mejju 2022 permezz tal-Pakkett tar-Rebbiegħa tagħha. Il-pakkett ġie 
ppubblikat fit-23 ta’ Mejju 2022 u l-Kummissjoni għamlet bidliet li ppermettewlha timplimenta r-
rakkomandazzjoni billi għażlet CSRs rilevanti għall-MIP li jaħdmu fi ħdan il-qafas ta’ żmien 
standard għas-sett wiesa’ ta’ CSRs. Filwaqt li s-segwitu għar-rieżami tal-governanza ekonomika se 
jqis l-implimentazzjoni ta’ din ir-rakkomandazzjoni bħala ċentrali, il-Kummissjoni hija tal-fehma li 
din ir-rakkomandazzjoni diġà ġiet implimentata bis-sħiħ. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1(ii), paragrafu 101: Il-Kummissjoni fittxet li timplimenta din ir-
rakkomandazzjoni diġà f’Mejju 2022 permezz tal-Pakkett tar-Rebbiegħa tagħha. Il-pakkett ġie 
ppubblikat fit-23 ta’ Mejju 2022 u l-Kummissjoni għamlet bidliet li ppermettewlha timplimenta r-
rakkomandazzjoni billi, fil-premessi tad-dokument legali tas-CSR speċifiku għall-pajjiż, spjegat 
aħjar ir-raġunament tas-CSRs relatati mal-MIP u billi enfasizzat li l-implimentazzjoni tal-pjanijiet 
għall-irkupru u r-reżiljenza jenħtieġ li tkun it-tisħiħ tat-tkabbir tal-PDG, li minnu nnifsu se 
jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-iżbilanċi. Filwaqt li s-segwitu għar-rieżami tal-governanza 
ekonomika se jqis l-implimentazzjoni ta’ din ir-rakkomandazzjoni bħala ċentrali, il-Kummissjoni hija 
tal-fehma li din ir-rakkomandazzjoni diġà ġiet implimentata bis-sħiħ. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1(iii), paragrafu 101: Il-Kummissjoni fittxet li timplimenta din ir-
rakkomandazzjoni diġà f’Mejju 2022 permezz tal-Pakkett tar-Rebbiegħa tagħha. Il-pakkett ġie 
ppubblikat fit-23 ta’ Mejju 2022 u l-Kummissjoni għamlet bidliet li ppermettewlha timplimenta r-
rakkomandazzjoni billi, fl-IDRs, tagħti aktar attenzjoni lill-analiżi tar-rispons ta’ politika u tal-lakuni 
ta’ politika li fadal biex tindirizza l-iżbilanċi, u torbotha mal-evoluzzjoni tal-iżbilanċi. It-twettiq ta’ 
valutazzjonijiet ex ante jew ex post sħaħ tas-CSRs huwa mfixkel mir-raġunijiet elenkati fit-tweġiba 
tal-Kummissjoni inklużi fir-rapport oriġinali tal-QEA. Filwaqt li s-segwitu għar-rieżami tal-
governanza ekonomika se jqis l-implimentazzjoni ta’ din ir-rakkomandazzjoni bħala ċentrali, il-
Kummissjoni hija tal-fehma li din ir-rakkomandazzjoni diġà ġiet implimentata bis-sħiħ. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1(iv), paragrafu 101: Il-Kummissjoni fittxet li timplimenta din ir-
rakkomandazzjoni diġà f’Mejju 2022 permezz tal-Pakkett tar-Rebbiegħa tagħha. Il-pakkett ġie 
ppubblikat fit-23 ta’ Mejju 2022 u l-Kummissjoni għamlet bidliet li ppermettewlha timplimenta r-
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rakkomandazzjoni billi għażlet CSRs rilevanti għall-MIP li jaħdmu fi ħdan il-qafas ta’ żmien 
standard għas-sett wiesa’ ta’ CSRs. Filwaqt li s-segwitu għar-rieżami tal-governanza ekonomika se 
jqis l-implimentazzjoni ta’ din ir-rakkomandazzjoni bħala ċentrali, il-Kummissjoni hija tal-fehma li 
din ir-rakkomandazzjoni diġà ġiet implimentata bis-sħiħ. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2(i), paragrafu 104: Kif iddikjarat fit-tweġiba tal-Kummissjoni 
għar-rapport tal-awditjar (il-paragrafu 97), ir-reviżjonijiet għall-implimentazzjoni tal-MIP (ħlief fir-
rigward tar-rakkomandazzjonijiet 3.ii, 4, 5, u 6) għandhom iqisu r-rieżami tal-MIP. Is-segwitu għar-
rieżami tas-6-pack ġie pospost fid-dawl tal-kriżi tal-COVID-19 fost il-ħtieġa li ssir enfasi fuq l-isfidi 
immedjati tal-kriżi, u b’hekk id-data tat-tlestija ta’ diversi rakkomandazzjonijiet kellha tiġi estiża. Il-
Kummissjoni fittxet li timplimenta din ir-rakkomandazzjoni f’Mejju 2022 permezz tal-Pakkett tar-
Rebbiegħa tagħha. Il-pakkett ġie ppubblikat fit-23 ta’ Mejju 2022 u l-Kummissjoni għamlet bidliet li 
ppermettewlha timplimenta r-rakkomandazzjoni billi żgurat li l-valutazzjoni tal-IDR tikkaratterizza 
b’mod ċar is-severità tal-iżbilanċi.  

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2(iii), paragrafu 104: L-implimentazzjoni tal-EIP hija element 
ewlieni tar-rieżami li għaddej tal-qafas ta’ governanza ekonomika iżda ż-żmien għall-konklużjoni 
tar-rieżami għadu inċert. Għalhekk, id-data mistennija tat-tlestija tar-rakkomandazzjoni trid tiġi 
estiża sa Lulju 2023 biex tqis dan. 

Rapport Speċjali 4/2018: Assistenza tal-UE għall-Mjanmar/Burma 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1 (it-tielet inċiż), paragrafu 71: Il-prijoritizzazzjoni tal-ħtiġijiet, 
skont il-ħtiġijiet li jvarjaw bejn ir-reġjuni u l-istati u f’koordinazzjoni ma’ donaturi oħra u l-appoġġ 
tagħhom fil-livell ta’ reġjun u stat, titwettaq u tiġi riveduta fuq bażi regolari matul l-
implimentazzjoni kollha. Minħabba l-ħtiġijiet emerġenti u l-appoġġ li jvarja mid-donaturi, mhux 
dejjem huwa possibbli li jiġu ddeterminati bis-sħiħ l-interventi prijoritarji qabel il-bidu tal-
implimentazzjoni tal-programm, u minflok il-proċess ta’ prijoritizzazzjoni tar-reġjuni/stati u s-
sitwazzjonijiet ta’ kriżi mtawla nbena fil-Mekkaniżmu ta’ Rispons tan-Nexus (NRM). Il-koordinazzjoni 
ma’ donaturi u sħab oħra hija wkoll proċess kontinwu matul l-implimentazzjoni tal-programm. Dan 
l-approċċ għandu l-għan li jippreserva NRM flessibbli li jkun kapaċi jagħti rispons f’waqtu għal
sitwazzjonijiet ta’ kriżi u ħtiġijiet emerġenti tal-poplu tal-Myanmar, inkluż permezz ta’
valutazzjonijiet u eżerċizzji ta’ identifikazzjoni tal-ambitu. Bħala membru attiv tal-Grupp Imsieħeb
fil-Kooperazzjoni, il-korp ta’ koordinazzjoni mmexxi min-NU fost id-donaturi ewlenin u s-sħab għall-
iżvilupp, il-Kummissjoni tiżgura l-koordinazzjoni u l-prijoritizzazzjoni tal-appoġġ tal-UE lill-Myanmar
u lill-poplu tiegħu.

Rapport Speċjali 6/2018: Moviment Liberu tal-Ħaddiema – il-libertà fundamentali 

hija żgurata iżda orjentament aħjar tal-fondi tal-UE jkun ta’ għajnuna għall-

mobbiltà tal-ħaddiema 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2, paragrafu 67: Il-Kummissjoni se tkompli taħdem mill-qrib mal-
Awtorità Ewropea tax-Xogħol, l-esperti u l-partijiet ikkonċernati fil-livell nazzjonali biex tiġbor data 
rilevanti dwar oqsma fejn tista’ sseħħ diskriminazzjoni kontra l-ħaddiema mobbli. Il-ġbir ta’ data 
rilevanti huwa żgurat ukoll permezz tar-rapporti tas-SOLVIT, l-ilmenti tas-CHAP u r-rapporti minn 
Stati Membri differenti abbozzati min-Netwerk ta’ esperti legali (MoveS). Il-Kummissjoni qed 
tissorvelja mill-qrib dawn l-oqsma wkoll permezz tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Moviment Liberu 
tal-Ħaddiema u l-Moviment Liberu tal-Korpi tal-Ħaddiema. 
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Rapport Speċjali 10/2018: Skema ta' Pagament Bażiku għall-bdiewa – qed topera 

tajjeb, iżda għandha impatt limitat fuq is-simplifikazzjoni, l-immirar u l-

konverġenza tal-livelli ta’ għajnuna 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3, paragrafu 85: Il-Kummissjoni tqis ir-rakkomandazzjoni bħala 
implimentata b’mod sħiħ u f’waqtu għall-parti li aċċettat. 

Huma l-Istati Membri li jippreżentaw il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet tagħhom (inkluż lejn l-objettiv 
speċifiku tal-PAK ta’ introjtu ġust) u l-istrateġija ta’ intervent tagħhom fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-
PAK tagħhom, kif deċiż mill-koleġiżlaturi. Huma jistabbilixxu wkoll miri f’termini ta’ ridistribuzzjoni 
tal-appoġġ lil bdiewa iżgħar u żoni fil-bżonn. Il-prestazzjoni tal-PAK fiż-żieda tal-appoġġ lill-bdiewa 
l-aktar fil-bżonn se tiġi vvalutata fl-evalwazzjoni tal-politika, li, fost l-oħrajn, se tħares lejn l-
iżviluppi fl-introjtu tal-bdiewa u d-distribuzzjoni tal-appoġġ meta mqabbla mas-sitwazzjoni ta’
qabel ir-riforma.

Fir-rigward tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tal-Istati Membri, fit-18 ta’ Diċembru 2020, il-
Kummissjoni pprovdiet rakkomandazzjonijiet għal kull Stat Membru abbażi ta’ analiżi tas-settur 
agrikolu u taż-żoni rurali tiegħu. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma marbuta mad-disa’ objettivi 
speċifiċi tal-PAK li huma konnessi mal-isfidi ambjentali, soċjali u ekonomiċi u marbuta mal-objettiv 
relatat magħhom tal-għarfien u tal-innovazzjoni. 

Barra minn hekk, fl-31 ta’ Marzu 2022, il-Kummissjoni bdiet tibgħat ittri ta’ osservazzjoni relatati 
mal-abbozzi tal-pjanijiet strateġiċi tal-PAK li ġew ippreżentati mill-pajjiżi tal-UE. Dawn l-ittri 
ntbagħtu lill-Istati Membri kollha u jeżaminaw kif il-pajjiżi tal-UE identifikaw il-ħtiġijiet tagħhom, l-
evidenza sottostanti li użaw, l-interventi li beħsiebhom jimplimentaw u l-miri li stabbilew.  

L-ittri jindirizzaw kwistjonijiet ewlenin relatati mal-Pjan kollu kemm hu — il-fokus strateġiku tiegħu,
il-kontributi għall-objettivi ġenerali tal-PAK u jinkludu osservazzjonijiet dettaljati skont l-għaxar
objettivi speċifiċi tal-PAK, l-istrumenti u elementi oħra tal-Pjan propost li jeħtieġu aktar
spjegazzjoni, tlestija jew aġġustamenti qabel ma l-Kummissjoni tkun tista’ tapprovahom.

Il-Kummissjoni bħalissa qed tevalwa t-tweġibiet u qed tinvolvi ruħha f’diskussjoni intensiva mal-
Istati Membri. L-ewwel Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK ġew approvati f’Awwissu 2022. Il-qafas legali 
adottat mill-Kunsill u mill-Parlament iħalli flessibbiltà lill-Istati Membri biex jindirizzaw il-ħtiġijiet 
ta’ ridistribuzzjoni tagħhom. Il-pjanijiet tal-PAK approvati b’mod ġenerali jaraw titjib limitat iżda 
reali meta mqabbel mas-sitwazzjoni attwali. Dan it-titjib jirriżulta mill-effett ikkombinat ta’ diversi 
strumenti u mekkaniżmi: il-pagament ridistributtiv, il-mekkaniżmu ta’ tnaqqis, l-applikazzjoni tal-
limitu massimu, il-konverġenza tal-intitolamenti għal pagament kif ukoll xi drabi l-appoġġ 
akkoppjat u l-ekoskemi. 

Links ta’ appoġġ: 

Rakkomandazzjonijiet dwar il-pjanijiet strateġiċi tal-PAK 

(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans_en#recommendations) 

Ħarsa ġenerali lejn il-pjanijiet strateġiċi tal-PAK – Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 

Ittri ta’ osservazzjoni dwar il-pjanijiet strateġiċi tal-PAK 

 (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans/observation-letters_en). 
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Rapport Speċjali 13/2018: Indirizza tar-radikalizzazzjoni li jwassal għat-

terroriżmu: il-Kummissjoni indirizzat il-ħtiġijiet tal-Istati Membri, iżda b’xi 

nuqqasijiet fil-koordinazzjoni u l-evalwazzjoni 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3(a), paragrafu 42: Il-Kummissjoni tqis ir-rakkomandazzjoni 
implimentata bis-sħiħ. Il-QEA talbet lill-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjoni u r-riċerka meħtieġa 
sabiex tidentifika l-objettivi u l-indikaturi għall-evalwazzjoni tas-suċċess u l-valur għall-flus tagħha 
fil-kisba tal-għanijiet ta’ politika tagħha biex tgħin lill-Istati Membri jindirizzaw ir-radikalizzazzjoni. 
Il-Kummissjoni nediet dan l-istudju speċifiku u identifikat objettivi, indikaturi u għodod biex tkejjel 
is-suċċess u l-valur għall-flus fil-kisba tal-għanijiet ta’ politika tagħha, peress li dan kien il-qalba 
tar-rakkomandazzjoni. Meta wieħed iqis l-iskeda ta’ żmien, il-Kummissjoni fehmet ir-
rakkomandazzjoni bħala proċess li jwassal għal valutazzjoni komprensiva tal-politika ta’ 
prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni. Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li ssodisfat din ir-rakkomandazzjoni 
peress li implimentat bis-sħiħ l-objettivi tagħha fuq terminu qasir u medju. Fir-rigward tal-
perspettiva fit-tul, il-Kummissjoni tinsab fil-proċess li tintegra l-indikaturi fir-rapporti annwali ta’ 
progress li jmiss. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3(d), paragrafu 42: Il-Kummissjoni ma taqbilx mal-valutazzjoni 
tal-QEA li r-rakkomandazzjoni hija implimentata f’xi aspetti biss. Il-Kummissjoni żgurat l-effettività 
tal-azzjonijiet tal-Unjoni ffinanzjati fil-qasam tar-radikalizzazzjoni u l-kampanji kontra n-narrattivi 
permezz ta’ evalwazzjoni rigoruża tal-loġika tal-intervent tal-proposti (inklużi objettivi ġenerali u 
speċifiċi, metodoloġija, indikaturi (linja bażi, mira u s-sors u l-medja tal-verifika)) kontra l-eżiti 
mixtieqa definiti fis-sejħa. Barra minn hekk, kien jeħtieġ li “l-proposti jipprevedu evalwazzjoni 
kwantitattiva u kwalitattiva tal-firxa u l-impatt tal-azzjonijiet proposti, akkumpanjati minn sett ta’ 
tagħlimiet meħuda u prattiki tajbin għal azzjonijiet simili futuri”. 

Id-dikjarazzjoni tal-QEA li tirreferi għall-użu ta’ indikaturi ta’ effettività predefiniti tidher li tmur lil 
hinn mill-ispirtu tar-rakkomandazzjoni inizjali. F’konformità mal-bażi ġuridika tal-Fondi HOME, l-
objettiv speċifiku tal-Azzjonijiet tal-Unjoni huwa li “jikkomplementa l-implimentazzjoni tal-objettivi 
ta’ politika tal-Fond fil-livell nazzjonali permezz tal-programmi tal-Istati Membri (...) li jservu 
għanijiet strateġiċi ġenerali (...) fir-rigward tal-analiżi tal-politika u l-innovazzjoni, it-tagħlim 
reċiproku transnazzjonali u s-sħubijiet u l-ittestjar ta’ inizjattivi u azzjonijiet ġodda madwar l-
Unjoni”. F’dan il-kuntest ta’ innovazzjoni u ttestjar ta’ inizjattivi ġodda, l-istabbiliment ta’ indikaturi 
ta’ effettività predefiniti jkun kontroproduttiv, peress li jrażżan l-oriġinalità, l-inġenwità u l-approċċ 
modern mitluba mill-applikanti potenzjali fil-qasam ta’ intervent.  

Il-Kummissjoni tibqa’ tal-opinjoni li n-nuqqas ta’ indikaturi tal-effikaċja ma jimplikax li l-effettività 
ma tistax tiġi vvalutata. Għall-kuntrarju permezz tal-evalwazzjoni tal-proposti, qabel ma tittieħed 
id-deċiżjoni ta’ finanzjament, il-Kummissjoni tivvaluta l-loġika ta’ intervent kollha u kif id-
deskrizzjoni proposta tal-azzjonijiet twieġeb għall-objettiv tas-sejħiet, u b’hekk tiżgura l-effettività 
prospettiva tagħhom. Fir-rigward tal-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni biss, li tiġbor flimkien l-
informazzjoni rilevanti kollha, tista’ tipprovdi konklużjonijiet dwar il-progress li jkun sar mill-proġett 
u d-diversi fatturi, mhux riflessi fl-indikaturi, li kellhom influwenza f’tali progress.  Tali rapporti ta’
evalwazzjoni huma mitluba mill-applikanti u huma obbligatorji fi tmiem il-proġett, b’mod espliċitu
għall-fini li titkejjel l-effettività tal-azzjoni implimentata. Jekk dan tal-aħħar ma jinkisibx, mal-
pagament finali l-Kummissjoni tista’ tnaqqas l-għotja, u bħala tali tipproteġi l-baġit tal-UE.

Rapport Speċjali 16/2018: Analiżi ex post tal-leġiżlazzjoni tal-UE: sistema 

stabbilita sew, iżda mhux kompluta 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1 (a), paragrafu 87: F’dak li għandu x’jaqsam mal-vademecum 
interistituzzjonali meħtieġ fir-rakkomandazzjoni, il-Kummissjoni aċċettat ir-rakkomandazzjoni sa 
fejn hija kkonċernata l-Kummissjoni nnifisha. Il-Kummissjoni ma tistax tieħu azzjoni dwar 
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kwistjonijiet skont il-prerogattivi ta’ Istituzzjonijiet oħra. B’mod aktar speċifiku dwar ir-
rakkomandazzjoni 1a, il-Kummissjoni implimentat ir-rakkomandazzjoni sa fejn tista’. Il-
Kummissjoni użat l-isforzi kollha min-naħa tagħha biex tissodisfa r-rakkomandazzjoni, permezz 
tar-reviżjoni tal-Għodda #44 fl-approċċ orizzontali tal-QFP tagħha għall-klawżoli ta’ evalwazzjoni u 
monitoraġġ, u speċjalment billi talbet lill-koleġiżlaturi fil-Komunikazzjoni tagħha tal-2021 
“Ningħaqdu flimkien biex nagħmlu liġijiet aħjar” biex jikkooperaw biex jiżviluppaw definizzjonijiet 
komuni u jidentifikaw l-aħjar prattiki permezz ta’ djalogu regolari fil-kuntest tal-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Il-bqija jiddependi mill-istituzzjonijiet l-oħra u 
huwa marbut mad-djalogu politiku. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1 (b), paragrafu 87: Skont l-Artikolu 295 TFUE, ma hemm l-ebda 
obbligu għal ftehim interistituzzjonali li jkun vinkolanti. It-tliet Istituzzjonijiet iddeċidew b’mod 
konġunt fl-2016 biex il-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet jagħmluh legalment 
vinkolanti. Hemm għadd ta’ tħassib legali u istituzzjonali li l-istituzzjonijiet kollha riedu jevitaw 
meta jinnegozjaw il-ftehim u dan it-tħassib għadu validat.4 Ma hemm l-ebda pjan biex jiġi rivedut 
il-Ftehim Interistituzzjonali attwali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2(b), paragrafu 92: Il-Kummissjoni tenfasizza li hija aċċettat 
parzjalment din ir-rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni eżaminat l-aspett tal-estensjoni tal-mandat 
tal-RSB għar-rieżaminar ex post għajr l-evalwazzjonijiet bħala segwitu tal-eżerċizzju ta’ rendikont 
tar-regolamentazzjoni aħjar tal-2019 u meta fl-2020 ġie rivedut il-mandat tal-RSB. Il-Kummissjoni 
qieset l-estensjoni tal-mandat għal rieżaminar ex post ieħor, imbagħad evalwazzjonijiet, bħala 
mhux proporzjonata u effiċjenti, inkluż meta titqies l-estensjoni tal-2020 tal-mandat tal-RSB għall-
integrazzjoni ta’ “one-in, one out” u ta’ prospettiva strateġika f’regolamentazzjoni aħjar u 
sensibilizzazzjoni akbar. 

Rapport Speċjali 17/2018: L-azzjonijiet tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri fl-

aħħar snin tal-programmi għall-perjodu 2007-2013 indirizzaw l-assorbiment 

baxx iżda ma kinux iffukati biżżejjed fuq ir-riżultati  

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 4, paragrafu 90: Fir-rapport 17/2018 tal-QEA, il-Kummissjoni ġiet 
irrakkomandata tagħmel aktar enfasi fuq ir-riżultati filwaqt li tipprovdi lill-Istati Membri b’appoġġ 
immirat biex jaċċelleraw l-implimentazzjoni tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020. Il-
Kummissjoni ħadet inizjattivi biex timplimenta din ir-rakkomandazzjoni u tqisha implimentata bis-
sħiħ, eż. permezz ta’ għadd kbir ta’ għodod ta’ appoġġ tekniku u servizzi ta’ konsulenza mmirati 
biex itejbu l-kapaċità tal-Istati Membri li jimplimentaw il-Fondi kif ukoll permezz ta’ monitoraġġ 
mill-qrib tal-programmi f’riskju ta’ dewmien, li ġew elenkati fit-tweġibiet preċedenti tagħna. Il-
Kummissjoni qiegħda wkoll f’kuntatt ta’ kuljum mal-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni biex tiżgura li l-
programmi 2014–20 qed jiġu implimentati mingħajr xkiel. Il-Kummissjoni ttenni l-opinjoni espressa 
preċedentement tagħha li r-Rapport Speċjali Nru 24/21 imsemmi fid-dgħufijiet li fadal fir-rigward 
tar-rakkomandazzjoni ma għandu l-ebda rabta stretta mar-rakkomandazzjoni kkonċernata. 

Rapport Speċjali 18/2018: L-objettiv ewlieni tal-parti preventiva tal-Patt ta’ 

Stabbiltà u Tkabbir qiegħed jintlaħaq? 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1(c), paragrafu 137: Il-Kummissjoni hija tal-fehma li implimentat 
bis-sħiħ dawk l-aspetti tar-Rakkomandazzjoni 1 (c) li hija aċċettat. Il-Kummissjoni taċċetta 
parzjalment ir-rakkomandazzjoni, b’mod speċifiku, sa fejn titlob li tiġi eżaminata l-effettività tal-
matriċi, peress li l-Kummissjoni bħalissa qed twettaq reviżjoni usa’ tal-arranġamenti tal-flessibilità 
meħtieġa taħt il-Pożizzjoni Miftiehma b’Mod Komuni mal-Istati Membri. Il-Kummissjoni indikat li 
hija ma setgħetx tippreġudika l-eżitu ta’ dan il-proċess. Il-Kummissjoni eżaminat il-parametri tal-
matriċi bħala parti mir-rieżami usa’ tagħha tal-flessibbiltà skont il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir 
(PST), li ġie ppubblikat f’Mejju 2018. It-tliet kunsiderazzjonijiet dettaljati li l-QEA tenfasizza ma 
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ġewx ivvalutati fid-dettall mill-Kummissjoni. Dawn il-kunsiderazzjonijiet huma marbuta mar-
Rakkomandazzjonijiet 1 (a) u 1 (b), li l-Kummissjoni rrifjutat. Għalhekk, il-Kummissjoni mhux se 
tfittex li tindirizza dawk ir-rakkomandazzjonijiet. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3, paragrafu 142: Il-Kummissjoni hija tal-fehma li implimentat 
bis-sħiħ dawk l-aspetti tar-Rakkomandazzjoni 3 li hija aċċettat. Il-Kummissjoni aċċettat 
parzjalment ir-Rakkomandazzjoni 3 u ddikjarat li kienet miftuħa għall-possibbiltà li din il-kwistjoni 
tiġi riveduta u li jinbena appoġġ għal tali proposti fost l-Istati Membri. Hija indikat ukoll li l-
Kummissjoni ma setgħetx timpenja ruħha f’dan l-istadju li tippreżenta nota lill-KEF. Fi tweġiba 
aktar tard lill-QEA, il-Kummissjoni ddikjarat li kienet “iddeċidiet li teżamina aktar din il-kwistjoni fir-
Rieżami tal-Governanza Ekonomika tagħha”. Fid-diskussjonijiet fil-KEF, l-Istati Membri indikaw li 
jixtiequ li kwalunkwe bidla futura fir-regoli fiskali tkun parti minn pakkett ġenerali. Bħala tali, bidliet 
immirati għar-regoli fiskali, bħall-bidla enfasizzata fir-Rakkomandazzjoni 3, ma jkunux appoġġati 
minnhom f’dan iż-żmien. Għal dik ir-raġuni, il-Kummissjoni ma ssottomettietx nota lill-KEF dwar din 
il-kwistjoni. Il-Kummissjoni tfakkar ukoll li, fi kwalunkwe każ, ma impenjatx ruħha li tippreżenta tali 
nota meta aċċettat parzjalment ir-Rakkomandazzjoni 3. Il-Kummissjoni ma tistax tippreġudika l-
eżitu tad-dibattitu pubbliku dwar ir-rieżami tal-governanza ekonomika. Se tipprovdi orjentazzjonijiet 
dwar bidliet possibbli fil-qafas tal-governanza ekonomika wara l-waqfa tas-sajf u kmieni sew 
qabel l-2023. 

Rapport Speċjali 19/2018: Network Ewropew ferrovjarju ta’ veloċità għolja: mhux 

realtà iżda taħlita ineffettiva 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2 (it-tieni inċiż) paragrafu 106: L-iskadenza għall-
implimentazzjoni ta’ din ir-rakkomandazzjoni ma għaddietx. Madankollu, l-azzjoni rakkomandata 
hija marbuta mar-reviżjoni li għaddejja tar-Regolament TEN-T (l-adozzjoni tat-test hija mistennija 
sa nofs l-2024). 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 4 (ir-raba inċiż) paragrafu 106: Ir-reviżjoni tar-Regolament 
iddewmet u l-Kummissjoni tinsab fil-proċess li tħejji test emendat bil-ħsieb tal-adozzjoni tiegħu sa 
Lulju 2023. 

Rapport Speċjali 25/2018: Id-Direttiva dwar l-Għargħar: progress fil-valutazzjoni 

tar-riskji, filwaqt li l-ippjanar u l-implimentazzjoni jeħtieġ li jitjiebu 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1, paragrafu 102: Mill-1 ta’ Ġunju 2022, 8-il Stat Membru kienu 
lestew l-obbligu ta’ rappurtar tagħhom skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva dwar l-Għargħar (AT, CZ, 
DE, FI, IE, LV, NL, SE). 

Tweġiba Komuni tal-Kummissjoni għar-rakkomandazzjonijiet 2(a) u 2(b), paragrafu 103: Tabilħaqq, 
l-Istati Membri huma meħtieġa jippubblikaw it-2 Pjan ta’ Ġestjoni tar-Riskju ta’ Għargħar tagħhom
- FRMPs (u t-3 RBMPs) sa Diċembru 2021 u jirrappurtawhom lill-Kummissjoni Ewropea sa Marzu
2022. Wara, il-Kummissjoni se tivvaluta dawn il-pjanijiet u tikteb rapport bis-sejbiet u r-
rakkomandazzjonijiet, li ovvjament jieħu ż-żmien, minħabba l-wisa’ u l-kumplessità teknika tal-
analiżi sottostanti. Filwaqt li l-iskadenza legali għar-rapport tal-Kummissjoni hija Diċembru 2024,
is-servizzi tal-Kummissjoni qed jieħdu miżuri biex jiksbu twassil aktar bikri fl-2024 (skont ukoll il-
puntwalità tar-rappurtar tal-Istati Membri).

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3, paragrafu 106: Il-Kummissjoni tenfasizza li din ir-
rakkomandazzjoni ma ġietx aċċettata. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 6A, paragrafu 112: Il-Kummissjoni bdiet taħdem fuq l-
aġġornament tad-Dokument ta’ Gwida Nru 24 tal-Istrateġija Komuni ta’ Implimentazzjoni “Ġestjoni 
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tal-baċin tax-xmara fi klima li qed tinbidel”. Huwa mistenni li din l-attività tiġi konkluża fl-aħħar tal-
2023 jew fil-bidu tal-2024. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 6B(a), paragrafu 112: Bħal taħt 2(a) u 6(a). 

Tweġiba komuni tal-Kummissjoni għar-rakkomandazzjonijiet 6B(b) u 6B(c), paragrafu 112: Il-
Kummissjoni tqis din ir-rakkomandazzjoni implimentata parzjalment abbażi ta’ dan li ġej: Fi Frar 
2019, il-Kummissjoni ppubblikat il-valutazzjoni tagħha tal-progress tal-Istati Membri fil-ġestjoni 
tar-riskju ta’ għargħar. Ir-rapport jinkludi taqsimiet iddedikati għall-indirizzar tat-tibdil fil-klima fl-
FRMPs u dwar il-miżuri ta’ adattament (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:31:FIN&qid=1551205988853&from=EN). Il-Kummissjoni 
ħejjiet dokument ta’ diskussjoni (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/419cedb7-961b-485e-8c10-608e422258a1/details) u wettqet stħarriġ 
fost l-Istati Membri biex tidentifika lakuni fl-għarfien tal-Istati Membri fir-rigward tal-impatti mit-
tibdil fil-klima.  

L-ewwel verżjoni tar-rapport tal-istħarriġ ġiet ippubblikata
(https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/7073b7ab-
1178-455d-abc3-7c1c5624a633/details). Verżjoni aġġornata se tiġi ppubblikata sa Ottubru 2022.
F’Ottubru 2021 sar workshop dwar it-tibdil fil-klima u l-ġestjoni tar-riskju ta’ għargħar. F’Mejju
2022 sar workshop dwar l-għargħar pluvjali. Il-liġi dwar il-Klima (2021) u l-Istrateġija dwar l-
Adattament għat-Tibdil fil-Klima (2021) se jżidu mal-ispinta.

L-Istati Membri jridu jħejju t-2 FRMPs sa tmiem l-2021 u jibagħtuhom lill-Kummissjoni sal-aħħar
ta’ Marzu 2022 (l-Artikoli 14 u 15 tad-DQ). Il-Kummissjoni impenjat ruħha li tirrapporta dwar ir-
rieżami tagħha ta’ dawn il-pjanijiet sa tmiem l-2024, b’rabta mar-rapport ta’ implimentazzjoni li
jmiss tad-WFD u l-FD, li huwa mistenni sal-istess data. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni se
tivverifika l-għodod proposti mill-Istati Membri.

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 7(a), paragrafu 113: Il-Kummissjoni aċċettat parzjalment din ir-
rakkomandazzjoni peress li fid-Direttiva dwar l-Għargħar ma hemm l-ebda obbligu li l-Istati 
Membri jinkludu l-assigurazzjoni bħala miżura fl-FRMPs tagħhom u l-informazzjoni dwar l-
assigurazzjoni ma ssirx disponibbli mill-Istati Membri kollha permezz tar-rapportar tagħhom.   

Madankollu, il-Kummissjoni diġà vverifikat jekk u kif l-Istati Membri ttrattaw l-assigurazzjoni fl-1 
FRMPs tagħhom fil-ħarsa ġenerali tagħha tal-2019 (SWD (2019) 31).  Barra minn hekk, il-
Kummissjoni tappoġġa l-idea tas-sensibilizzazzjoni dwar l-opzjoni tal-assigurazzjoni kontra l-
għargħar bħala mekkaniżmu ta’ trasferiment tar-riskju. Li tiżdied il-kopertura tal-assigurazzjoni 
bħala parti minn strateġija ta’ ġestjoni tar-riskju ta’ għargħar wiesgħa jista’ jkun approċċ tajjeb biex 
jiġu trasferiti r-riskji. Il-benefiċċji tal-assigurazzjoni jiddependu minn kuntest regolatorju f'kull Stat 
Membru u l-karatteristiċi speċifiċi ta’ riskju tal-għargħar f’dawk l-Istati Membri.   

Fl-2020, il-Kummissjoni kkollaborat ma’ Insurance Europe, li wettqet stħarriġ fost l-
organizzazzjonijiet membri nazzjonali tagħha dwar l-għargħar u l-assigurazzjoni. B’mod parallel, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri wettqu stħarriġ fost il-maniġers tar-riskju ta’ għargħar. F’Ottubru 
2020 sar workshop dwar l-assigurazzjoni u l-abbozz tar-rapport ġie ppubblikat f’April 2021 
(https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/a6981d29-
3a4e-4f2d-873e-4e717f30540d/details). Ir-rapport jirrifletti wkoll l-istħarriġ ta’ Insurance Europe.   

Il-Kummissjoni bħalissa qed tivvaluta l-FRMPs tat-tieni ċiklu kif imħejjija mill-Istati Membri. Dawn 
il-valutazzjonijiet u l-ħarsiet ġenerali tal-UE se jiġu ppubblikati sa tmiem l-2024 hawnhekk 
(https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm). 
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Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 8(a), paragrafu 115: Il-Kummissjoni tenfasizza li din ir-
rakkomandazzjoni ma ġietx aċċettata. 

Rapport Speċjali 31/2018: Il-benessri tal-annimali fl-UE: tnaqqis tad-distakk bejn 

għanijiet ambizzjużi u implimentazzjoni prattika 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1(b), paragrafu 100: F’nofs Marzu 2022, id-DĠ SANTE ppubblika 
rapport ġenerali dwar l-indikaturi tat-Trattament Xieraq tal-Annimali fil-livell tal-azjendi agrikoli li 
jagħti dettalji dwar id-diversi sfidi u diffikultajiet fl-istabbiliment ta’ sistema fattibbli ta’ indikaturi 
tal-benessri tal-annimali. Firxa ta’ proġetti għadhom għaddejjin biex jindirizzaw il-kwistjonijiet. L-
intenzjoni hija li jiġu kkunsidrati indikaturi bħal dawn għal-leġiżlazzjoni riveduta dwar it-Trattament 
Xieraq tal-Annimali; il-proposta tal-Kummissjoni hija mistennija li tiġi adottata sal-aħħar tal-2023. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1(c), paragrafu 100: Ir-riżultati tal-evalwazzjoni tal-istrateġija tal-
UE għall-protezzjoni u l-benessri tal-annimali (2012–2015) intużaw għar-reviżjoni tal-acquis dwar 
il-benessri tal-annimali. Il-pjan direzzjonali għall-Kontroll tal-Idoneità tal-benessri tal-annimali ġie 
ppubblikat f’Mejju 2020, u għalhekk ma kien hemm l-ebda dewmien fl-implimentazzjoni. Il-ħidma 
fuq il-Kontroll tal-Idoneità nnifsu għadha għaddejja u d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal relatat 
huwa mistenni li jiġi ppubblikat sat-tielet kwart tat-3 2022. 

Il-valutazzjoni tal-Impatt tal-Bidu għar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-benessri tal-annimali ġiet 
ippubblikata f’Lulju 2021 u miftuħa għall-feedback sal-aħħar ta’ Awwissu 2021. Il-konsultazzjoni 
Pubblika Miftuħa se ssir mill-15 ta’ Ottubru 2021 sal-21 ta’ Jannar 2022. Il-pjanijiet huma li jiġu 
ffinalizzati l-istudji tal-Valutazzjoni tal-Impatt sa kmieni fl-2023 u li l-proposti leġiżlattivi relatati 
jiġu adottati sat-tielet kwart tal-4 2023. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 4(a), paragrafu 104: L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni 
għadha għaddejja bil-valutazzjoni tal-pjanijiet strateġiċi tal-PAK. Intbagħtu ittri ta’ osservazzjoni 
dwar il-pjanijiet strateġiċi tal-PAK lill-Istati Membri kollha fejn intalbu kjarifika kif ukoll ambizzjoni 
akbar fir-rigward tat-trattament xieraq tal-annimali.  Il-Kummissjoni bħalissa qed tevalwa t-
tweġibiet u qed tinvolvi ruħha f’diskussjoni intensiva mal-Istati Membri. Ir-Regolament Delegat tal-
Kummissjoni (UE) 2022/126 7/12/2021, ĠU L20, ġie adottat li jissupplimenta r-Regolament dwar 
il-Pjanijiet Strateġiċi fir-rigward tat-trattament xieraq tal-annimali. 

Links ta’ appoġġ 

Ħarsa ġenerali lejn il-pjanijiet strateġiċi tal-PAK – osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 

Ittri ta’ osservazzjoni dwar il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/observation-letters_en) 

Rapport Speċjali 33/2018: Il-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni fl-UE: theddida 

dejjem akbar li tirrikjedi azzjoni addizzjonali 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1(a), paragrafu 74: Il-Kummissjoni ħadet azzjoni importanti biex 
timplimenta din ir-rakkomandazzjoni permezz tal-adozzjoni tal-Istrateġija tal-UE dwar il-Ħamrija 
għall-2030 u r-riċerka mwettqa mill-JRC. L-istabbiliment ta’ metodoloġija biex tiġi vvalutata l-firxa 
tad-deżertifikazzjoni u d-degradazzjoni tal-art fl-UE jeħtieġ li jiġi kkoordinat mal-liġi dwar is-saħħa 
tal-Ħamrija, li għaliha l-Kummissjoni Ewropea se tressaq proposta leġiżlattiva ddedikata sal-2023. 
Il-metodoloġija għalhekk ma tistax tiġi stabbilita qabel dik id-data. 
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Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1(b), paragrafu 74: Il-Kummissjoni ħadet azzjoni importanti biex 
timplimenta din ir-rakkomandazzjoni permezz tal-adozzjoni tal-Istrateġija tal-UE dwar il-Ħamrija 
għall-2030. L-istrateġija l-ġdida tal-UE dwar il-Ħamrija għall-2030 tinkludi fit-taqsima 4.2 l-azzjoni 
“Appoġġata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u ċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC), [il-
Kummissjoni se] tippubblika informazzjoni kull ħames snin dwar l-istat tad-degradazzjoni tal-art u 
d-deżertifikazzjoni fl-UE.”

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3(a), paragrafu 78: L-istrateġija l-ġdida tal-UE dwar il-Ħamrija 
għall-2030 tistabbilixxi l-qafas ġenerali u l-azzjonijiet konkreti biex tikkontribwixxi b’mod sinifikanti 
biex jintlaħqu l-impenji u l-objettivi stabbiliti, li jinkludu n-newtralità tad-degradazzjoni tal-art sal-
2030. Ladarba l-metodoloġija (ara r-rakkomandazzjoni 1a) u l-liġi dwar is-saħħa tal-ħamrija jiġu 
stabbiliti, dan se jippermetti li tingħata aktar dettalji dwar kif se tinkiseb in-newtralità tad-
degradazzjoni tal-art u li jsir rapport dwar il-progress. L-implimentazzjoni ta’ din ir-
rakkomandazzjoni tiddependi għalhekk fuq l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni 1a u l-proċess 
ta’ adozzjoni tal-liġi dwar is-Saħħa tal-Ħamrija. 

Rapport Speċjali 35/2018: Trasparenza fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE mill-

NGOs: jeħtieġ li jsir aktar sforz 

Tweġiba Komuni tal-Kummissjoni għar-rakkomandazzjonijiet 1(a) u 1(b), paragrafu 66: Din il-
Kummissjoni tinnota li din is-sottorakkomandazzjoni inizjalment ma kinitx aċċettata għar-raġunijiet 
spjegati fit-tweġibiet tal-Kummissjoni għar-Rapport Speċjali Nru No35/2018 tal-QEA, speċjalment 
minħabba li l-qafas regolatorju ma pprevediex definizzjoni aċċettata ta’ NGOs fil-livell 
internazzjonali jew Ewropew. Fiż-żmien tar-rapport speċjali tal-QEA, ir-Regolament Finanzjarju kien 
għadu kif ġie rivedut. Madankollu, f’April 2022 il-Kummissjoni adottat proposta għal reviżjoni tar-
Regolament Finanzjarju, fejn ġew introdotti definizzjoni ta’ NGO u l-kriterji rilevanti. Issa se jkun 
f’idejn il-koleġiżlaturi li jiddeċiedu t-triq’ il quddiem u li jadottaw l-emenda tar-Regolament 
Finanzjarju. 
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Risposta tal-Bank Ċentrali Ewropew għar-Rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-

prestazzjoni tal-Baġit tal-UE – Status fi tmiem l-2021 “Kapitolu 3 – Segwitu tar-

rakkomandazzjonijiet”

Risposta tal-BĊE għall-Osservazzjonijiet Preliminari tal-QEA fuq ir-Rakkomandazzjoni 5b – Ir-

Rapport Speċjali tal-QEA Nru 2/2018

Wara l-awditu tal-QEA fl-2018, il-BĊE ħa azzjoni u aġġorna l-qafas tiegħu tal-Pjan ta’ Azzjoni ta’

Emerġenza (EAP) biex jipprovdi gwida armonizzata għall-proċess li jsegwi ladarba bank ikun ġie

kklassifikat taħt stadju tal-EAP. Dan jinkludi, għall-istadji kollha, li Timijiet Superviżorji Konġunti (JSTs)

jistgħu jikkunsidraw li jitolbu spezzjoni mmirata fuq il-post biex jivvalutaw (pereżempju) il-fatturi li qed

iwasslu għal deterjorament tal-kwalità tal-assi, li jfisser li ġie stabbilit proċess fuq il-linji tar-

Rakkomandazzjoni 5b. Barra minn hekk, il-JSTs jistgħu jitolbu li jsiru spezzjonijiet fuq il-post bħala parti

mill-Programmi ta’ Eżami Superviżorji annwali tal-banek sinifikanti, bl-użu ta’ tekniki kwantitattivi

sistematiċi fuq fajls individwali jew data storika ta’ bank individwali (permezz ta’ reviżjonijiet ta’ fajls ta’

kreditu u mudelli ta’ kontestazzjoni), reviżjonijiet bir-reqqa ta’ kollateral  minn valutaturi esterni, jew billi

jiġu żviluppati tekniki sofistikati ta’ valutazzjoni prudenti għal skoperturi relatati mar-riskju tas-suq. L-

iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ dawn it-tekniki fuq il-post matul dawn l-aħħar snin ippermettew lill-JSTs

jikkontestaw il-kwalità tal-assi b’mod proporzjonat mal-kwistjonijiet involuti – peress li t-tekniki

għandhom eżitu kwantitattiv sistematiku rifless f’dispożizzjonijiet kwantifikati jew differenza fil-

valutazzjoni – u li jitolbu klassifikazzjoni mill-ġdid tal-assi, fejn meħtieġ. Dawn l-ispezzjonijiet fuq il-post

huma għalhekk mod proporzjonat biex tiġi rriveduta l-kwalità tal-assi fuq bażi kontinwa. Jekk tinħoloq

ħtieġa urġenti biex titwettaq spezzjoni fuq il-post fil-kuntest tal-qafas EAP, il-BĊE għandu l-kapaċità li

jistabbilixxi malajr tim ta’ spezzjoni dedikat biex iwettaq spezzjoni bħal din, billi jipprijoritizza mill-ġdid il-

programm fuq il-post u jidderieġi mill-ġdid il-riżorsi fuq il-post.
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI 

EWROPEA TAL-AWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT 

TAL-UE — STATUS FI TMIEM L-2021  

“Anness” 

Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet mill-Kapitolu 3 tar-
Rapport Annwali tal-2018 

Fir-rigward tar-Rakkomandazzjonijiet 3.2 (a), 3.2 (b), 3.2 (c) u 3.4 mill-ARP tal-2018, il-Kummissjoni 
tixtieq tinnota li l-linji bażi, l-istadji importanti, u l-miri (b’dokumentazzjoni assoċjata) għal diversi 
programmi għadhom ma ġewx stabbiliti minħabba d-dewmien fit-tnedija tal-arranġamenti 
operazzjonali kkawżat mill-adozzjoni tardiva tar-regolamenti rilevanti. 
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QEA dwar l-użu mill-ġdid. 

Il-familja ta’ siti web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan id-dominju europa.eu, 
tipprovdi links għal siti ta’ partijiet terzi. Peress li l-QEA ma għandha l-ebda kontroll 
fuqhom, dawn, inti mħeġġeġ biex tirrieżamina l-politiki tagħhom dwar il-privatezza u 
dwar id-drittijiet tal-awtur. 

Użu tal-logo tal-QEA 

Ma jistax isir użu mil-logo tal-QEA mingħajr ma jinkiseb il-kunsens tagħha minn qabel. 
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Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri eżaminat il-prestazzjoni tal-
programmi ta’ nfiq tal-UE taħt il-baġit tal-UE fi tmiem 
l-2021, abbażi ta’ informazzjoni mill-Kummissjoni u minn
sorsi oħra dwar il-prestazzjoni, inklużi x-xogħol tal-
awditjar li kienet wettqet u r-rieżaminar tagħha stess. It-
tema prinċipali tar-rapport ta’ din is-sena dwar il-
prestazzjoni hija l-integrazzjoni ta’ prijoritajiet ta’ politika
orizzontali fil-baġit tal-UE. Huwa vvaluta jekk kinux ġew
inkorporati fi programmi ta’ nfiq magħżula tal-UE, u jekk il-
Kummissjoni applikatx qafas ta’ prestazzjoni xieraq biex
tkejjel il-kontribuzzjoni tal-baġit tal-UE għal dawn il-
prijoritajiet.
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