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Il-fond fiduċjarju tal-UE għall-Afrika: għodda flessibbli ta’ 
emerġenza, iżda mhuwiex iffukat biżżejjed, jgħidu l-
awdituri  

Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-UE 
(EUTF) għall-Afrika huwa għodda flessibbli biex tiġi pprovduta assistenza f’oqsma bħall-ikel, l-
edukazzjoni, is-saħħa, is-sigurtà u l-iżvilupp sostenibbli. Madankollu, l-objettivi tiegħu huma 
ġenerali wisq biex l-azzjoni tiġi orjentata b’mod effiċjenti fir-reġjuni Afrikani, u l-Kummissjoni 
Ewropea kellha xi diffikultajiet biex tkejjel il-punt sa fejn il-fond laħaq l-objettivi tiegħu. L-awdituri 
sabu wkoll xi dgħufijiet fl-implimentazzjoni tiegħu u josservaw li l-proġetti jesperjenzaw dewmien 
simili għal dak tal-għajnuna tradizzjonali għall-iżvilupp. 

L-EUTF għall-Afrika nħoloq fl-2015 bħala fond fiduċjarju ta’ emerġenza biex jippromwovi l-istabbiltà 
fuq terminu twil u jindirizza l-għeruq ta’ dak li jikkawża l-migrazzjoni irregolari u l-ispostament tal-
persuni fl-Afrika. Attwalment, il-fond jammonta għal EUR 4.1 biljun u jiffinanzja attivitajiet f’26 pajjiż fi 
tliet reġjuni tal-Afrika – is-Saħel u l-Lag Chad, il-Qarn tal-Afrika u l-Afrika ta’ Fuq. L-awdituri eżaminaw 
jekk il-fond huwiex imfassal u implimentat tajjeb. Huma eżaminaw proġetti fin-Niġer u fil-Libja – il-
pajjiżi li jibbenefikaw mill-akbar allokazzjonijiet ta’ fondi fir-reġjuni rispettivi tagħhom.  

“L-EUTF għall-Afrika huwa għodda speċjali ta’ emerġenza biex tiġi ttrattata l-migrazzjoni,” qalet 
Bettina Jakobsen, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “B’kont 
meħud tal-isfidi mingħajr preċedent u tal-baġit allokat, il-fond għandu jkun aktar iffukat u għandu 
jorjenta l-appoġġ lejn azzjonijiet speċifiċi li x’aktarx jipproduċu impatt li jista’ jitkejjel.” 

L-objettivi tal-fond inżammu ġenerali kemm jista’ jkun, sabiex il-biċċa l-kbira mill-azzjonijiet ikunu 
eliġibbli għall-finanzjament. Filwaqt li din il-karatteristika ppermettiet li l-fond jadatta l-appoġġ tiegħu 
għal sitwazzjonijiet differenti u li qed jinbidlu, din kienet inqas utli fl-orjentazzjoni tal-azzjoni fir-reġjuni 
u għall-kejl tal-impatt. Il-Kummissjoni ma analizzatx u ma kkwantifikatx il-ħtiġijiet b’mod komprensiv, 
ma speċifikatx liema kriżijiet kellhom jiġu indirizzati mill-fond u ma ddefinietx il-mezzi li jinsabu għad-
dispożizzjoni tagħha. Dan jillimita l-kapaċità tagħha li turi li l-prijoritajiet it-tajbin kienu ġew identifikati 
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u li l-azzjonijiet approvati huma l-aktar rilevanti biex jindirizzawhom. Barra minn hekk, l-aggregazzjoni 
tar-riżorsi u l-kapaċitajiet tad-donaturi għadha mhix effettiva biżżejjed. 

Il-fond ippermetta li l-proġetti jitniedu aktar malajr milli fil-qafas tal-għajnuna tradizzjonali għall-
iżvilupp u, b’mod ġenerali, irnexxielu jaċċellera l-iffirmar ta’ kuntratti u l-pagamenti bil-quddiem, 
għalkemm setgħet tkun mistennija veloċità akbar min-naħa ta’ għodda ta’ emerġenza. Fil-fatt, huwa 
ffaċċja sfidi simili bħal dawk iffaċċjati minn strumenti tradizzjonali, li dewmu l-implimentazzjoni tal-
proġetti. L-awdituri osservaw xejra ta’ dewmien fi proġetti relatati ma’ oqsma bħas-sigurtà u l-ġestjoni 
tal-fruntieri. 

Il-proċeduri tal-għażla għall-proġetti kienu jvarjaw bejn ir-reġjuni. Il-kriterji għall-valutazzjoni tal-
proposti ma kinux ċari jew iddokumentati biżżejjed, u l-vantaġġ kumparattiv li jintuża mill-EUTF biex 
jiġu ffinanzjati proġetti mhux dejjem kien spjegat tajjeb. L-awdituri sabu eżempji ta’ proġetti li kienu 
jindirizzaw ħtiġijiet simili għal dawk ta’ strumenti oħra tal-UE, li għandu r-riskju ta’ duplikazzjoni ta’ 
forom oħra ta’ appoġġ mill-UE. 

L-objettivi tal-proġetti spiss ma kinux speċifiċi u li jistgħu jitkejlu, u l-indikaturi tal-prestazzjoni kellhom 
nuqqas ta’ linji bażi. It-tliet reġjuni jużaw sistemi differenti għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tagħhom, 
billi s-sistema komuni għadha mhix operazzjonali. Il-pletora ta’ informazzjoni u ta’ sistemi ta’ 
monitoraġġ ma tippermettix li tinkiseb stampa ġenerali unika u komprensiva tar-riżultati miksuba mill-
EUTF għall-Afrika fl-intier tiegħu. L-awdituri jgħidu li b’finanzjament mill-UE li huwa allokat u li 
jammonta għal EUR 3.7 biljun, il-kapaċità tal-kejl tal-prestazzjoni hija aspett importanti tal-obbligu ta’ 
rendikont. 

Il-proġetti awditjati kienu f’fażi bikrija tal-implimentazzjoni tagħhom, iżda kienu bdew jipproduċu l-
outputs. Il-fond ikkontribwixxa għall-isforz li sar biex jitnaqqas l-għadd ta’ migranti irregolari li jaqsmu 
mill-Afrika għall-Ewropa, iżda dan il-kontribut ma jistax jitkejjel b’mod preċiż. 

L-awdituri jagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-kwalità tal-objettivi, 
tirrevedi l-proċeduri tal-għażla għall-proġetti, u tieħu miżuri biex tħaffef l-implimentazzjoni u ttejjeb il-
monitoraġġ. 

Noti lill-Edituri 

L-EUTF għall-Afrika huwa, bil-bosta, l-akbar mill-erba’ fondi fiduċjarji li nħolqu mill-UE sal-lum: 
attwalment huwa jammonta għal total ta’ EUR 4.1 biljun, li minnhom EUR 3.7 biljun jiġu mill-baġit tal-
UE u mill-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp. L-Istati Membri tal-UE, in-Norveġja u l-Iżvizzera kkontribwew 
EUR 451 miljun, li minnhom il-Ġermanja u l-Italja kkontribwew aktar minn EUR 100 miljun kull wieħed. 

Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil 
partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati mis-settur tal-industrija u 
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-
rapporti tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja l-benefiċċju tax-
xogħol tagħna għaċ-ċittadini tal-UE. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 32/2018 “Il-Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika: 
għodda flessibbli, iżda mhuwiex iffukat biżżejjed” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA 
(eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 
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