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Introduzzjoni ġenerali
0.1. Għas-sena finanzjarja 2019, aħna qsamna r-rapport annwali tagħna f’żewġ

partijiet separati. Din il-parti tkopri l-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq taħt il-baġit
tal-UE.

0.2. Bħala eżerċizzju pilota, aħna nkopru – għall-ewwel darba fir-rappurtar annwali

tagħna – ir-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 dan jiġi ppubblikat fi tmiem Ġunju tas-sena n+1, fil-passat aħna ma
stajniex ninkluduh fir-rapport annwali tagħna, li normalment jiġi ppubblikat fil-bidu ta’
Ottubru.

0.3. Dan ir-rapport huwa maqsum f’seba’ kapitoli:
o

Il-Kapitolu 1 ikopri aspett importanti tal-qafas tal-prestazzjoni tal-baġit tal-UE: irrappurtar ta’ livell għoli dwar il-prestazzjoni mwettaq mill-Kummissjoni permezz
tal-AMPR u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi. Aħna eżaminajna jekk ilKummissjoni għandhiex proċess robust għall-produzzjoni ta’ dawn ir-rapporti u
jekk dawn jagħtux ħarsa ġenerali ċara, komprensiva u bbilanċjata lejn ilprestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq tal-UE. Sabiex niksbu t-tweġibiet, aħna
analizzajna r-rapporti rilevanti u l-proċeduri interni tal-Kummissjoni, u
intervistajna xi membri tal-persunal tal-Kummissjoni.

o

Fil-Kapitoli 2 sa 6, eżaminajna r-riżultati li nkisbu mill-programmi tal-UE taħt lIntestaturi 1a, 1b, 2, 3 u 4 rispettivament tal-qafas finanzjarju pluriennali 20142020. L-iskop tagħna kien li nistabbilixxu kemm hemm informazzjoni rilevanti u
disponibbli dwar il-prestazzjoni u, fuq il-bażi ta’ din l-informazzjoni, li nivvalutaw
kemm il-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq tal-UE kienet fil-fatt tajba. Minn
58 programm ta’ nfiq, għażilna 9 li, meħudin flimkien, jirrappreżentaw
madwar 3/4 tal-pagamenti kollha li saru sa tmiem l-2019 meta mqabbla malimpenji taħt il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020. Aħna bbażajna lvalutazzjoni li wettaqna fuq l-informazzjoni li waslet mill-Kummissjoni dwar ilprestazzjoni (inklużi l-AMPR, l-indikaturi tal-prestazzjoni u l-evalwazzjonijiet) u –
fejn kienu disponibbli – fuq is-sejbiet reċenti mix-xogħol tal-awditjar li wettaqna u
r-rieżaminar tagħna stess. Iċċekkjajna l-informazzjoni, ipprovduta millKummissjoni, dwar il-prestazzjoni biex nivverifikaw il-plawżibbiltà u l-konsistenza
tagħha mas-sejbiet tagħna, iżda ma awditjajniex l-affidabbiltà tagħha. Meta
analizzajna l-indikaturi tal-prestazzjoni, aħna kklassifikajniehom f’indikaturi talinput/tal-output/tar-riżultat u tal-impatt. Ivvalutajna wkoll jekk dawn kinux “fit-
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triq it-tajba”, jiġifieri jekk x’aktarx dawn kinux se jilħqu l-miri tagħhom. Aħna
vvalutajna wkoll il-prestazzjoni fuq kampjun ta’ tranżazzjonijiet li awditjajna għallfinijiet tad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni.
o

Il-Kapitolu 7 jippreżenta r-riżultati tas-segwitu li wettaqna għarrakkomandazzjonijiet tal-awditjar li għamilna f’rapporti speċjali li ġew ippubblikati
fl-2016.

0.4. Fl-Appendiċi, aħna nispjegaw l-approċċ u l-metodoloġija li użajna għat-tħejjija
ta’ dan ir-rapport.

0.5. 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 1 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 f’kull kapitolu.

0.6. Nirringrazzjaw lill-Kummissjoni għall-kooperazzjoni eċċellenti tagħha fit-tħejjija

ta’ dan ir-rapport. Ir-risposti tal-Kummissjoni għall-osservazzjonijiet tagħna huma
ppreżentati ma’ dan ir-rapport.

1

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARYAR_2019_MT.pdf
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Qafas tal-prestazzjoni
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Introduzzjoni
1.1. L-Unjoni Ewropea (UE) timplimenta l-politiki tagħha permezz ta’ kombinament

ta’ programmi ta’ nfiq (bħall-Fond ta’ Koeżjoni jew Orizzont 2020), iffinanzjati jew
kofinanzjati mill-baġit tal-UE, u strumenti ta’ politika li ma jinvolvux infiq
(prinċipalment ir-regolamentazzjoni).

1.2. Il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) attwali jkopri seba’ snin (mill-2014 sal-

2020) u jipprevedi EUR 1 092 biljun fi nfiq. It-Tabella 1.1 turi kif dan il-QFP huwa
organizzat f’5 intestaturi operazzjonali u 58 programm ta’ nfiq. Kull wieħed minn dawn
il-programmi għandu għadd ta’ objettivi, stabbiliti fil-leġiżlazzjoni.

Tabella 1.1 – Il-QFP 2014-2020
Intestatura tal-QFP

Limitu
massimu 20142020 (biljun EUR)

Għadd ta’ programmi

1a – Kompetittività

142,1

23

1b – Koeżjoni

371,4

4

2 – Riżorsi naturali

420,0

5

3 – Sigurtà u ċittadinanza

17,7

11

4 – Ewropa Globali

66,3

15

Amministrazzjoni, u strumenti
speċjali

74,7

M/A

TOTAL KUMPLESSIV

1 092,2

58

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

1.3. Il-Figura 1.1 turi r-rapporti ta’ livell għoli, maħruġa mill-Kummissjoni, li jkopru lprestazzjoni:
o

1

Ir-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR) huwa r-rapport
prinċipali tal-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE. Huwa jifforma parti
mill-pakkett integrat ta’ rappurtar finanzjarju u ta’ obbligu ta’ rendikont talKummissjoni 1 u huwa input ewlieni għall-proċedura annwali ta’ kwittanza. Huwa
L-Artikolu 247 tar-Regolament Finanzjarju. Il-pakkett integrat ta’ rappurtar finanzjarju u ta’
obbligu ta’ rendikont jinkludi wkoll: il-kontijiet konsolidati, il-previżjoni fit-tul tal-influssi u
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bbażat fuq ir-rapporti annwali tal-attività tad-diretturi ġenerali tal-Kummissjoni u
ta’ uffiċjali awtorizzanti oħra b’delega. Jinkludi żewġ taqsimiet:
o

Taqsima 1 – Prestazzjoni u riżultati tivvaluta l-progress li sar lejn il-ksib ta’
objettivi ta’ politika, filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni l-indikaturi talprestazzjoni 2.

o

Taqsima 2 – Il-kontroll intern u l-ġestjoni finanzjarja tirrapporta dwar ilkisbiet tal-Kummissjoni fil-ġestjoni u l-protezzjoni tal-baġit tal-UE.

o

Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi juru l-progress li sar fl-ilħuq tal-objettivi ta’ kull
programm ta’ nfiq, abbażi ta’ sett ta’ indikaturi u informazzjoni li
takkumpanjahom dwar l-implimentazzjoni tal-programmi. Huma jaqdu rwol
ewlieni fil-proċedura ta’ adozzjoni tal-baġit. Il-Kummissjoni hija meħtieġa 3
tehmiżhom mal-abbozz tal-baġit sabiex tiġġustifika l-livell ta’ approprjazzjonijiet li
titlob. Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi jinkludu aktar minn 1 000 indikatur.

o

Ir-rapporti annwali tal-attività (RAA) huma rapporti dwar il-ġestjoni li jiġu
ppreżentati mid-diretturi ġenerali tal-Kummissjoni (u minn uffiċjali awtorizzanti
oħra b’delega) lill-Kulleġġ tal-Kummissarji. L-iskop prinċipali tagħhom huwa li
jagħtu rendikont tal-prestazzjoni tad-direttorat ġenerali (DĠ) ikkonċernat (aktar
milli tal-programmi li huwa jimmaniġġja). Ir-RAA jipprovdu wkoll informazzjoni
finanzjarja u ta’ ġestjoni, inkluża dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni ffirmata minn kull
direttur ġenerali, li tiddikjara li l-proċeduri ta’ kontroll stabbiliti jagħtu l-garanziji
meħtieġa li l-infiq kien legali u regolari, u li r-riżorsi ntużaw għall-iskop maħsub
tagħhom u skont il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba.

o

Ir-Rapport Ġenerali dwar l-Attività tal-Unjoni Ewropea jmur lil hinn mill-baġit talUE u jkopri politiki usa’ tal-UE, miġbura fi gruppi taħt kapitoli tematiċi li
jikkorrispondu għall-10 prijoritajiet tal-Kummissjoni Juncker (2014-2019).

tal-flussi ta’ ħruġ futuri li jkopru l-ħames snin li jmiss, ir-rapport annwali dwar l-awditi
interni u r-rapport dwar is-segwitu għall-kwittanza.
2

L-Artikolu 318 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u lArtikolu 247(1)(e) tar-Regolament Finanzjarju.

3

L-Artikolu 41(1) u (3)h tar-Regolament Finanzjarju.
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Figura 1.1 – Ir-rapporti ewlenin tal-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni
Riżultati/impatti miksuba bl-azzjoni tal-UE

ASPETTI TALPRESTAZZJONI

Prestazzjoni talKummissjoni bħala
maniġer talprogrammi tal-UE

Programmi
ta’ nfiq

Regolamentazzjoni
u strumenti oħra
ta’ politika li ma
jinvolvux infiq

Rapport ġenerali dwar l-attività tal-Unjoni
Ewropea
Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u lPrestazzjoni (AMPR)
Rapporti
ewlenin annwali
tal-Kummissjoni
dwar ilprestazzjoni
rapporti
koperti f’dan
il-kapitolu

AMPR
Taqsima 2
Kontroll intern u
ġestjoni finanzjarja

AMPR
Taqsima 1
Prestazzjoni u
riżultati
Anness 1 tal-AMPR
- Ħarsa Ġenerali lejn
il-Prestazzjoni talProgrammi (PPO)
Dikjarazzjonijiet talprogrammi

51 rapport annwali
tal-attività (RAA),
(inklużi 33 mid-direttorati ġenerali talKummissjoni)
Sors: il-QEA.

1.4. Dan il-kapitolu jkopri ż-żewġ rapporti prinċipali relatati direttament mal-

prestazzjoni tal-baġit tal-UE u mal-programmi ta’ nfiq tagħha: l-AMPR (it-Taqsima 1) u
d-dikjarazzjonijiet tal-programmi. Aħna eżaminajna għażla ta’ disa’ programmi ta’ nfiq,
li flimkien jirrappreżentaw 74 % tal-pagamenti li saru sa tmiem l-2019 taħt il-ħames
intestaturi operazzjonali tal-QFP attwali. L-Appendiċi tippreżenta l-metodoloġija
tagħna. L-Anness 1.1 jippreżenta r-riżultati tas-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet li
għamilna fil-Kapitolu 3 tar-Rapport Annwali 2016 tagħna.
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Proċess għall-produzzjoni ta’ rapporti
ta’ livell għoli dwar il-prestazzjoni
L-istruttura tar-rappurtar dwar il-prestazzjoni qed tkompli
titjieb

1.5. Il-Figura 1.2 turi kif ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni mwettaq mill-Kummissjoni

evolva minn ġabra ta’ rapporti differenti f’pakkett aktar koerenti. Dan l-iżvilupp pożittiv
ma jindirizzax bis-sħiħ l-osservazzjonijiet tagħna preċedenti 4 fir-rigward talaċċessibbiltà għall-informazzjoni dwar il-prestazzjoni.

Figura 1.2 – Ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni mwettaq mill-Kummissjoni
matul iż-żmien

Sors: il-QEA.

1.6. Il-proċedura tal-Abbozz tal-Baġit 2019 ġabet innovazzjoni: a “ħarsa ġenerali lejn

il-prestazzjoni tal-programmi” (PPO), li fiha l-Kummissjoni tiġbor fil-qosor iddikjarazzjonijiet tal-programmi. Dan id-dokument jippreżenta kull programm ta’ nfiq
b’mod konċiż, abbażi ta’ għażla ta’ indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi.

4

Ara l-paragrafu 3.73 (6) tar-Rapport Annwali 2016 tagħna.
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1.7. Ir-rapporti ta’ din is-sena (ippubblikati fl-2020) raw tliet elementi importanti ta’

titjib:
o

Il-PPO sar anness tal-AMPR, u b’hekk ħoloq rabta bejn l-adozzjoni tal-baġit u lproċeduri ta’ kwittanza. L-awtorità baġitarja issa tista’ teżamina mill-ġdid lindikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi inklużi fil-PPO meta tivvaluta leżekuzzjoni tal-baġit, wara li tkun użat l-istess indikaturi sentejn qabel biex
tappoġġa d-deċiżjoni tagħha li tapprova l-baġit.

o

Kemm id-dikjarazzjonijiet tal-programmi kif ukoll il-PPO issa jinkludu taqsimiet li
fihom il-Kummissjoni għandha l-għan li tipprovdi valutazzjoni espliċita talprestazzjoni ta’ kull programm.

o

Għalkemm id-dikjarazzjonijiet tal-programmi li jakkumpanjaw l-abbozz tal-baġit
għall-2021 diġà jikkonċernaw il-perjodu tal-QFP li jmiss (2021-2027), dawn
jippreżentaw indikaturi u rapporti dwar il-prestazzjoni tal-programmi taħt ilQFP 2014-2020. Dan jikkuntrasta ma’ tmiem il-perjodu preċedenti (2007-2013):
id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-abbozz tal-baġit 2014, ippubblikati fl-2013,
ma koprewx il-prestazzjoni tal-programmi tal-perjodu 2007-2013. Il-bidla hija utli
għaliex, kif turi l-Figura 1.3, il-programmi jkomplu jipproduċu riżultati ferm wara
tmiem il-perjodu tal-QFP korrispondenti tagħhom.

Figura 1.3 – Il-programmi ta’ nfiq ikomplu jipproduċu riżultati wara
tmiem il-perjodu tal-QFP

Sors: il-QEA.
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Il-Kummissjoni għandha proċeduri tajbin għat-tħejjija ta’
rapporti ta’ livell għoli dwar il-prestazzjoni

1.8. Il-produzzjoni tal-AMPR u tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi ssegwi proċeduri
li huma ddefiniti sew u li jiġu aġġornati kull sena, bl-involviment ta’ tnejn mis-“servizzi
ċentrali” tal-Kummissjoni (is-Segretarjat Ġenerali u d-Direttorat Ġenerali għall-Baġit
(id-DĠ BUDG)), id-diversi DĠ responsabbli mill-ġestjoni tal-programmi ta’ nfiq, u lKulleġġ tal-Kummissarji. It-Tabella 1.2 turi r-rwoli tal-parteċipanti varji.

Tabella 1.2 – Ir-rappurtar ta’ livell għoli dwar il-prestazzjoni mwettaq
mill-Kummissjoni huwa bbażat fuq proċeduri li huma ddefiniti sew
Rapport dwar
il-prestazzjoni

Servizzi ċentrali
(DĠ BUDG/SEC GEN)
o abbozz tar-rapport

AMPR

o isegwu orjentazzjonijiet
strateġiċi mill-bord ta’
ġestjoni korporattiva
o jikkonsultaw maddirettorati ġenerali
responsabbli

o jabbozzaw ir-rapport

PPO (anness
tal-AMPR)

o jagħżlu l-indikaturi taddikjarazzjonijiet talprogrammi li għandhom
jiġu inklużi
o ifasslu metodoloġija għallprogress biex jiġu mmirati
l-kalkoli
o jikkonsultaw maddirettorati ġenerali
responsabbli

Direttorati Ġenerali

Kulleġġ

o fid-dikjarazzjonijiet
o jiżgura ltal-programmi u firkonsistenza
RAA tagħhom,
taljindikaw ilmessaġġi
kwistjonijiet/messaġġi
politiċi
prinċipali li għandhom o jadotta rjiġu inklużi fl-AMPR
rapport
o jipprovdu feedback
dwar l-abbozzi
o fid-dikjarazzjonijiet
o jiżgura ltal-programmi u firkonsistenza
RAA tagħhom,
taljindikaw ilmessaġġi
kwistjonijiet/messaġġi
politiċi
prinċipali li għandhom o jadotta rjiġu inklużi fil-PPO
rapport
o jipprovdu feedback
(bħala parti
dwar l-abbozzi
mill-AMPR)
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Rapport dwar
il-prestazzjoni

Servizzi ċentrali
(DĠ BUDG/SEC GEN)

Direttorati Ġenerali

o joħorġu
o ġbir ta’ data għallmudelli/struzzjonijiet/linji
indikaturi
gwida (“ċirkolari talo jabbozzaw ir-rapport
baġit”) u jipprovdu taħriġ
Dikjarazzjonijiet
tal-programmi
o jirrieżaminaw l-abbozzi u
jibagħtu feedback liddirettorati ġenerali
responsabbli

RAA

o joħorġu
o jabbozzaw ir-rapport
mudelli/struzzjonijiet/linji o jiċċertifikaw irgwida
rapport (id-diretturi
ġenerali)
o jirrieżaminaw l-abbozzi u
jibagħtu feedback liddirettorati ġenerali
responsabbli

Kulleġġ
o jadottaw
ir-rapport
(bħala parti
mill-abbozz
ta’
proposta
tal-baġit)

o jiddeċiedi
dwar issegwitu li
jrid
jingħata

o jorganizzaw
evalwazzjonijiet bejn ilpari
Sors: il-QEA.

1.9. Ir-rekwiżiti fundamentali għar-rappurtar dwar il-prestazzjoni mwettaq mill-

Kummissjoni huma stipulati fit-TFUE, fir-Regolament Finanzjarju u f’leġiżlazzjoni oħra.
Barra minn hekk, il-linji gwida għal regolamentazzjoni aħjar 5 jipprovdu standards għal
żewġ inputs ewlenin għad-dikjarazzjonijiet tal-programmi u l-AMPR: l-informazzjoni ta’
monitoraġġ (inklużi l-indikaturi tal-prestazzjoni) u l-evalwazzjonijiet (tal-impatt talazzjonijiet ta’ politika).

1.10. Kull sena, is-servizzi ċentrali tal-Kummissjoni jikkonkretizzaw dawn ir-rekwiżiti
fi struzzjonijiet, linji gwida u mudelli dettaljati, u jkopru kwistjonijiet bħal:
o

bidliet fil-kontenut u l-istruttura tar-rapporti;

o

użu ta’ sorsi ta’ informazzjoni dwar il-prestazzjoni, inklużi l-indikaturi talprestazzjoni, l-evalwazzjonijiet u r-rapporti tal-QEA;

5

Linji Gwida għal Regolamentazzjoni Aħjar, SWD (2017) 350.
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o

arranġamenti għal rieżaminar mis-servizzi ċentrali, u evalwazzjoni bejn il-pari
minn DĠ oħra biex jiġu żgurati l-kwalità u l-armonizzazzjoni;

o

stadji importanti, b’dati ta’ skadenza ċari, biex tiġi żgurata l-pubblikazzjoni
f’waqtha.

1.11. Is-servizzi ċentrali ma joħorġux istruzzjonijiet għall-AMPR innifsu (inkluża l-

PPO), minħabba li huma direttament responsabbli mill-abbozzar tiegħu. Madankollu,
huma jirċievu gwida mill-bord ta’ ġestjoni korporattiva tal-Kummissjoni.

1.12. Is-servizzi ċentrali jagħżlu wkoll l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-

programmi li għandhom jiġu inklużi fl-AMPR (fl-anness tiegħu – il-PPO). Għad-disa’
programmi ta’ nfiq li eżaminajna, aħna osservajna li l-għażla tal-indikaturi fil-PPO kellha
t-tendenza li turi stampa aktar pożittiva mis-sett komplet li kien ġie kopert middikjarazzjonijiet tal-programmi. Kif turi t-Tabella 1.3, il-valutazzjoni tagħna kienet
li 68 % tal-indikaturi fil-PPO kienu “fit-triq it-tajba”, meta mqabbla ma’ 44 % talindikaturi fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. Barra minn hekk, l-indikaturi magħżula
għall-PPO wrew progress medju lejn il-mira ta’ 64 %, meta mqabbla ma’ 46 % għallindikaturi kollha fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi.

Tabella 1.3 – L-indikaturi magħżula għall-PPO juru stampa aktar pożittiva
minn dawk fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi
Indikaturi fiddikjarazzjonijiet talprogrammi

Indikaturi li ntgħażlu
għall-PPO

L-indikaturi kollha

258

71

Indikaturi “fit-triq it-tajba”

114 (44 %)

48 (68 %)

Progress medju lejn ilmira

46 %

64 %

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021 u fuq lAMPR 2019 (l-Anness 1: PPO, pp. 73-215).
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Il-Kummissjoni ma tikkontrollax jew ma tiggarantix bis-sħiħ laffidabbiltà tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni

1.13. L-AMPR u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi huma bbażati fuq data ta’

monitoraġġ u fuq evalwazzjonijiet tal-programmi.

Id-data ta’ monitoraġġ mill-Istati Membri mhijiex affidabbli bis-sħiħ, iżda
l-Kummissjoni tieħu passi biex timmitiga r-riskji

1.14. Il-biċċa l-kbira mid-data ta’ monitoraġġ li talimenta l-indikaturi tal-

prestazzjoni tiġi mir-rappurtar li jitwettaq mill-Istati Membri, jew minn data ġġenerata
mid-DĠ inkarigat minn programm partikolari. Parti mid-data hija prodotta millEurostat jew minn organizzazzjonijiet internazzjonali.

1.15. Meta nqabblu d-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2020

ma’ dawk għall-Abbozz tal-Baġit 2021, aħna sibna li għal terz mill-indikaturi kollha filkampjun tagħna, id-data li kienet diġà ġiet irrappurtata s-sena l-oħra kienet ġiet
modifikata din is-sena (ara t-Tabella 1.4). Terz minn dawn l-aġġustamenti qabżu l-50 %
tal-valur irrappurtat inizjalment. L-aġġustamenti ’l fuq kienu darbtejn aktar frekwenti
minn dawk ’l isfel. Aġġustamenti li jsiru daqshekk ta’ spiss, sew jekk minħabba
korrezzjoni tal-iżbalji tal-input u sew jekk minħabba d-disponibbiltà ta’ data aġġornata
u aktar preċiża, ifissru li l-valuri rrappurtati jeħtieġ li jiġu ttrattati b’kawtela.

Tabella 1.4 – Terz mill-indikaturi kienu jirrikjedu korrezzjoni tad-data
rrappurtata
Każijiet b’aġġustament ’l isfel b’
Aktar
minn 50 %
3%

10-50 %

Każijiet b’aġġustament ’il fuq b’

1-10 %
5%

1-10 %
4%

10-50 %
7%

Aktar minn
50 %

5%

8%

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2020 u fuq iddikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2019.

1.16. Id-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (DĠ AGRI) u d-

Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana (DĠ REGIO) immitigaw ir-riskju ta’
data mhux affidabbli. Għall-biċċa l-kbira mill-indikaturi tagħhom, iż-żewġ DĠ kisbu data
mill-Istati Membri. Aħna sibna li kemm id-DĠ AGRI kif ukoll id-DĠ REGIO kienu wettqu
kontrolli tal-kwalità awtomatizzati fuq id-data li kienet waslet mingħand l-Istati
Membri. Dawn il-kontrolli kienu jkopru aspetti bħall-kompletezza, il-plawżibbiltà u l-
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konsistenza tad-data. Il-problemi identifikati, ingħatalhom segwitu mal-istituzzjonijiet
rilevanti fl-Istati Membri kkonċernati.

1.17. Barra minn hekk, id-DĠ REGIO wettaq għadd ta’ awditi tematiċi fl-Istati

Membri, b’fokus fuq l-affidabbiltà tad-data dwar il-prestazzjoni (ara l-Kaxxa 1.1). Dawn
l-awditi kienu jirrigwardaw avveniment ta’ darba fl-2019: l-allokazzjoni tar-“riżerva ta’
prestazzjoni” fil-qasam ta’ Koeżjoni – allokazzjoni baġitarja għal prijoritajiet li l-istadji
importanti tagħhom kienu ntlaħqu (ara wkoll il-paragrafu 3.23). L-iskop tagħhom kien li
jimmitigaw ir-riskju ta’ rappurtar ta’ outputs u riżultati skorretti jew esaġerati, li setgħu
jirriżultaw fl-allokazzjoni skorretta tar-riżerva ta’ prestazzjoni. Id-DĠ AGRI ma wettaqx
awditi komparabbli.

Kaxxa 1.1
Eżempji ta’ problemi bl-affidabbiltà tad-data identifikati mill-awditi
mwettqa mid-DĠ REGIO fl-Istati Membri
B’rabta mar-rilaxx tar-riżerva ta’ prestazzjoni, id-DĠ REGIO wettaq 26 awditu f’14il Stat Membru. Fi tmien każijiet 6 huma qabdu defiċjenzi materjali, bħal:
o

aggregazzjoni manwali (minflok awtomatika) tad-data u nuqqas ta’ proċeduri
ċari għall-aggregazzjoni u l-validazzjoni tad-data dwar l-indikaturi, li wasslu
għal żbalji;

o

nuqqas ta’ rendikont tal-entrati;

o

diskrepanzi bejn id-data dwar il-prestazzjoni fis-sistemi tal-IT u s-sorsi ta’ din
id-data;

o

struzzjonijiet insuffiċjenti għall-benefiċjarji;

o

nuqqas, jew ammont insuffiċjenti, ta’ verifikazzjonijiet tal-ġestjoni.

L-awditi ġibdu l-attenzjoni wkoll għal prattiki tajbin bħal:

6

o

l-iżvilupp ta’ pjattaforma għall-iskambju elettroniku ta’ informazzjoni bejn ilbenefiċjarji u l-awtoritajiet tal-programmi f’reġjuni differenti u fost il-fondi;

o

il-ħolqien ta’ tim iddedikat għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni, li permezz
tiegħu l-awtorità maniġerjali tista’ tikseb u żżomm l-għarfien espert.

Sors: Reliability of performance indicators – feedback from European Commission audits,
laqgħa tan-Network ta’ Evalwazzjoni, Brussell, REGIO C.3 (Awditjar II), l-20 ta’ Ġunju 2018.
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1.18. Id-DĠ huma suġġetti għal awditi mwettqa mis-Servizz tal-Awditjar Intern

(IAS) tal-Kummissjoni. Dan wassal għal titjib fl-affidabbiltà tad-data dwar ilprestazzjoni:
o

F’awditu li twettaq fl-2016 dwar it-tfassil tas-sistema ta’ kejl tal-prestazzjoni li dDĠ AGRI juża, l-IAS sab dgħufijiet sinifikanti fl-istabbiliment tagħha tal-objettivi, flindikaturi li hija tuża u fil-ġbir tagħha tad-data. Huwa kkonkluda li dawn iddgħufijiet jistgħu jnaqqsu l-kapaċità tad-DĠ AGRI li jimmonitorja, jevalwa u
jirrapporta dwar il-prestazzjoni tal-PAK 2014-2020 7. Minn dak iż-żmien ’il hawn,
skont l-IAS, id-DĠ AGRI tejjeb 8 il-ġbir u d-disponibbiltà tad-data billi ħareġ linji
gwida 9 u ppubblika aktar data dwar l-indikaturi 10.

o

Fl-2019, l-IAS awditja l-monitoraġġ tal-prestazzjoni li kien twettaq kemm midDĠ REGIO kif ukoll mid-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u lInklużjoni (id-DĠ EMPL) u mid-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u sSajd (id-DĠ MARE) 11. Għad-DĠ REGIO u d-DĠ EMPL, instab li kien hemm dgħufijiet
fl-affidabbiltà tad-data dwar il-prestazzjoni. L-IAS irrakkomanda li d-DĠ REGIO
jipprovdi struzzjonijiet ċari lill-awtoritajiet tal-awditjar u jikkonkludi dwar il-livell
ta’ aċċertament meħud mix-xogħol li kienu wettqu fuq l-affidabbiltà tad-data
dwar il-prestazzjoni 12. B’rispons għal dan, id-DĠ REGIO u d-DĠ EMPL ħejjew pjan
ta’ azzjoni konġunt, li bħalissa qed jiġi implimentat. Fir-RAA 2019 tiegħu, id-

7

“Ir-Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: ir-rapport annwali lillAwtorità tal-Kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2016” (l-Artikolu 99(5) tarRegolament Finanzjarju) {COM(2017) 497}, p. 8.

8

Id-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni: ir-rapport annwali lill-Awtorità ta’
Kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2019, li jakkumpanja d-dokument “Rapport talKummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri: ir-rapport annwali
lill-Awtorità tal-Kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2019”, {COM(2020) 268 final},
p. 57.

9

Eż. id-dokument ta’ gwida “Assessment of RDP Results: How to Prepare for Reporting on
Evaluation in 2017”, 2016.

10

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html

11

Ir-RAA 2019 tad-DĠ REGIO, p. 46.

12

Id-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni: ir-rapport annwali lill-Awtorità ta’
Kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2019, li jakkumpanja d-dokument “Rapport talKummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri: ir-rapport annwali
lill-Awtorità tal-Kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2019”, {COM(2020) 268 final},
p. 8.
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DĠ REGIO indika li kellu aċċertament raġonevoli dwar l-affidabbiltà tad-data dwar
il-prestazzjoni għall-biċċa l-kbira mill-programmi (71 %), iżda li kienu jeżistu
nuqqasijiet fl-aċċertament minħabba xogħol ta’ awditjar insuffiċjenti (26 % talprogrammi) u li kien għad fadal xi defiċjenzi serji (2 %) 13.

Il-bord tal-iskrutinju regolatorju joħroġ opinjoni negattiva dwar 40 % talevalwazzjonijiet li jeżamina

1.19. Evalwazzjoni hija għodda għall-valutazzjoni tal-impatt tal-azzjonijiet ta’

politika, bħalma huma programmi ta’ nfiq. Ir-Regolament Finanzjarju 14 jirrikjedi ttwettiq ta’ “evalwazzjonijiet ex ante u retrospettivi” għat-totalità tal-“programmi u lattivitajiet li jinvolvu nfiq sinifikanti”. Il-leġiżlazzjoni li tistabbilixxi programmi ta’ nfiq
individwali normalment tispeċifika t-tip u t-twaqqit tal-evalwazzjonijiet meħtieġa, f’xi
każijiet bl-inklużjoni ta’ evalwazzjoni interim ftit snin wara t-tnedija tal-programm.

1.20. L-evalwazzjonijiet jitwettqu mid-direttorati ġenerali responsabbli għal

programm partikolari u jiġu ppubblikati bħala dokumenti ta’ ħidma tal-persunal talKummissjoni. Normalment, dawn jiġu appoġġati minn studji kkummissjonati minn
esperti esterni, li jiġu ppubblikati flimkien mal-evalwazzjonijiet. Il-Kummissjoni
tiddefinixxi t-termini ta’ referenza għal studji bħal dawn, f’konformità mal-linji gwida
għal regolamentazzjoni aħjar. Dawn il-linji gwida jistabbilixxu kunċetti u prinċipji
ewlenin, bħar-rekwiżit li l-evalwazzjonijiet ikunu bbażati fuq l-evidenza, u l-ħames
kriterji li kull evalwazzjoni trid tuża:
o

Kemm kienet effettiva l-azzjoni tal-UE?

o

Kemm kienet effiċjenti l-azzjoni tal-UE?

o

Kemm hija rilevanti l-azzjoni tal-UE?

o

Kemm hija koerenti l-azzjoni tal-UE internament u ma’ azzjonijiet oħra (tal-UE)?

o

X'inhuwa l-valur miżjud tal-azzjoni?

13

Ir-RAA 2019 tad-DĠ REGIO, p. 39.

14

L-Artikolu 34 tar-Regolament Finanzjarju.
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1.21. Il-bord tal-iskrutinju regolatorju (BSR) tal-Kummissjoni, magħmul minn erba’

uffiċjali għolja tal-Kummissjoni (inkluż il-President tiegħu) u tliet persuni esterni
maħtura, jivverifika l-kwalità tal-abbozzi ta’ evalwazzjonijiet. Il-BSR skrutinizza madwar
evalwazzjoni waħda minn kull ħamsa li kienu tħejjew 15, u ħareġ opinjoni negattiva
inizjali dwar madwar 40 % ta’ dawk l-evalwazzjonijiet. Skont il-valutazzjoni li l-BSR kien
wettaq huwa stess16, filwaqt li l-iskrutinju tiegħu iwassal ta’ spiss għal titjib filpreżentazzjoni tal-evalwazzjonijiet jew fil-validità tal-konklużjonijiet tagħhom, ta’ sikwit
jasal tard wisq biex jirrimedja difetti fit-tfassil jew fil-metodoloġija li jistgħu jolqtu lvalutazzjoni tal-effettività, l-effiċjenza, il-koerenza, ir-rilevanza u l-valur miżjud tal-UE
għal dak li jirrigwarda l-politiki u l-programmi tal-UE.

Il-Kummissjoni ma tindikax b’mod ċar l-affidabbiltà tal-informazzjoni
dwar il-prestazzjoni fl-AMPR u fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi

1.22. Il-Kummissjoni ma tindikax b’mod ċar l-affidabbiltà tad-data rrappurtata fl-

AMPR u fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi (ara wkoll il-paragrafu 3.73 (5) tar-Rapport
Annwali 2016 tagħna). Fil-kwittanza tiegħu għall-2018 17, il-Parlament Ewropew,
esprima d-dispjaċir tiegħu dwar dan, u ddikjara li “il-Kulleġġ tal-Kummissarji jieħu
responsabbiltà politika sħiħa għall-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-Unjoni, iżda mhux
għall-informazzjoni dwar il-prestazzjoni u r-riżultati”.

1.23. L-AMPR ma jsemmix l-affidabbiltà tad-data fir-rigward ta’ indikaturi speċifiċi.

Fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi, il-Kummissjoni kultant tippreżenta dikjarazzjonijiet
ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà dwar l-affidabbiltà jew il-kwalità ta’ indikaturi individwali.
Mill-258 indikatur li eżaminajna, 6 kellhom dawn id-dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda ta’
responsabbiltà. Għall-kuntrarju tar-rapporti annwali tal-attività (ara l-Kaxxa 1.2), listruzzjonijiet rilevanti ma jirrikjedux l-inklużjoni ta’ dawn id-dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda
ta’ responsabbiltà fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. Għalhekk ma hemm l-ebda
garanzija li dawn ikopru l-indikaturi kollha li jkollhom problemi ta’ affidabbiltà jew ta’
kwalità.

15

Ir-Rapport Analitiku Nru 2/2020 tal-QEA “It-tfassil tal-liġijiet fl-Unjoni Ewropea wara kważi
20 sena ta’ Regolamentazzjoni Aħjar”.

16

Il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju, ir-Rapport Annwali 2019.

17

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Mejju 2020 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu
parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali
tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji
eżekuttivi (2019/2055(DEC)).
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Kaxxa 1.2
Aċċertament mogħti fir-rapporti annwali tal-attività
Ir-RAA fihom dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni ffirmata mid-direttur ġenerali
rilevanti, fejn hemm iddikjarat li huma jipprovdu stampa affidabbli, kompleta u
korretta tas-sitwazzjoni fid-DĠ/fl-aġenzija eżekuttiva 18. Qabel ma jiffirma
dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni, direttur ġenerali huwa mistenni jivvaluta jekk iddata għall-indikaturi 19:
—

tiġix minn sors rikonoxxut internazzjonalment;

—

hijiex suġġetta għal proċess ta’ kontroll tal-kwalità tad-data stabbilit sew
u dokumentat sew;

—

hijiex riproduċibbli (jiġifieri mhux arbitrarja).

Jekk indikatur jitqies mhux affidabbli, jenħtieġ li d-DĠ jispjega d-dgħufijiet u
jiddeċiedi dwar azzjonijiet ulterjuri, li jistgħu jinkludu li ma jibqax jirrapporta dwar
l-indikatur mhux affidabbli, jirrapporta dwaru b’dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’
responsabbiltà, jew jintroduċi proċess ta’ kontroll tal-kwalità tad-data.

18

Il-mudell għar-RAA 2019, in-Nota 28 f’qiegħ il-paġna, p. 39.

19

Il-mudell għall-annessi tar-RAA 2019, l-Anness 12 – it-tabelli tal-prestazzjoni, pp. 22-23.
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Kwalità tar-rapporti ta’ livell għoli dwar
il-prestazzjoni
Minkejja l-progress li sar, il-kwalità ta’ xi indikaturi talprestazzjoni għadha tirrappreżenta sfida

1.24. B’mod ġenerali, minħabba l-limitazzjonijiet inerenti tagħhom, l-indikaturi tal-

prestazzjoni jistgħu jipprovdu biss stampa mhux kompleta tal-prestazzjoni talprogrammi. Hemm aspetti mill-prestazzjoni tal-programmi li l-indikaturi ma jaqbdux,
jew ma jaqbdux tajjeb. Min-naħa l-oħra, xi indikaturi mhumiex rilevanti għallvalutazzjoni tal-prestazzjoni (ara l-eżempji fil-paragrafi 4.20-4.21) minħabba li
mhumiex marbuta mal-objettivi tal-programmi jew mhumiex influwenzati millazzjonijiet tal-programmi (ara l-Figura 1.4).

Figura 1.4 – L-indikaturi ma jistgħux jagħtu stampa sħiħa tal-prestazzjoni
Prestazzjoni tal-programm

Indikaturi talprestazzjoni

Sors: il-QEA.

1.25. Aħna eżaminajna l-kwalità tal-indikaturi tal-prestazzjoni fir-Rapport

Annwali 2018 tagħna 20, abbażi tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz talBaġit 2019, u ġbidna l-attenzjoni għal għadd ta’ problemi. Aħna rrakkomandajna wkoll
titjib fil-kwalità tal-indikaturi tal-prestazzjoni (ir-Rakkomandazzjonijiet 3.1, 3.2,
3.3 u 3.4 21). L-analiżi li wettaqna tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz talBaġit 2020 u għal dak tal-2021 tindika kemm progress kif ukoll sfidi li fadal:

20

Ara l-paragrafi 3.21-3.35 u 3.80-3.83 tar-Rapport Annwali 2018 tagħna.

21

Ara l-paragrafu 3.85 tar-Rapport Annwali 2018 tagħna.
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o

Bilanċ bejn tipi differenti ta’ indikaturi: Madwar 60 % tal-indikaturi kollha filkampjun tagħna huma indikaturi tal-input u tal-output. L-indikaturi li jifdal huma
indikaturi tar-riżultati u tal-impatt. Billi l-indikaturi jiġu stabbiliti għad-durata
kollha kemm hi ta’ perjodu tal-QFP, aħna ma nistgħux nirrappurtaw xi titjib
hawnhekk. L-indikaturi tar-riżultati huma partikolarment utli għall-valutazzjoni
kontinwa tal-prestazzjoni tal-programmi, minħabba li jistgħu jnaqqsu d-distakk
bejn l-outputs immedjati tal-programm u l-impatti fuq terminu itwal mistennija.

o

Disponibbiltà ta’ data reċenti: Id-data għal madwar kwart mill-indikaturi fiddikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2019 kienet mill-2015 jew
qabel, jew ma kinitx disponibbli. Is-sitwazzjoni tjiebet sinifikattivament fiddikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2020 u għal dak tal-2021. ItTabella 1.5 turi li s-sehem kumplessiv tal-indikaturi b’data antika jew bl-ebda
data naqas bi 18-il punt perċentwali fl-aħħar sentejn.

Tabella 1.5 – Inqas indikaturi li għandhom data antika jew l-ebda data
Dikjarazzjonijiet tal-programm
għall-Abbozz tal-Baġit
2019

2020

2021

ippubblikati fl2018

2019

2020

Sehem ta’ indikaturi li għalihom l-aktar data
reċenti disponibbli għandha mill-inqas tliet
snin

10 %

8%

6%

Sehem ta’ indikaturi li għalihom ma hemm lebda data disponibbli

15 %

4%

1%

TOTAL

25 %

12 %

7%

Sors: il-QEA.

o

Kalkolu tal-progress li sar lejn il-mira tal-programm: Fir-Rapport Annwali 2018
tagħna aħna sibna li, għal aktar minn 40 % tal-indikaturi fil-kampjun tagħna, ma
kienx possibbli li jsir kalkolu tal-progress li sar lejn il-mira minħabba nuqqas ta’
linji bażi, miri jew data kwantifikati dwar dak li kien inkiseb. Iż-żewġ
dikjarazzjonijiet tal-programmi sussegwenti (għall-Abbozz tal-Baġit 2020 u dak tal2021) urew titjib gradwali f’termini ta’ kompletezza tad-data. Is-sehem ta’
indikaturi li għalihom mhuwiex possibbli li jsir kalkolu tal-progress li sar lejn il-mira
naqas b’16-il punt perċentwali. Madankollu, dan is-sehem jibqa’ sinifikanti f’rata
ta’ 26 %.
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o

Stabbiliment tal-miri: Fir-Rapport Annwali 2018 tagħna, aħna osservajna li 14 %
tal-indikaturi fil-kampjun tagħna kellhom miri mhux ambizzjużi. Għal dan irrapport, aħna ħarisna lejn kif il-miri kienu ġew stabbiliti u aġġornati. Aħna
identifikajna erba’ tipi prinċipali ta’ proċeduri għall-istabbiliment tal-miri, bi gradi
differenti ta’ trasparenza (ara t-Tabella 1.6). Aħna osservajna wkoll li madwar
nofs l-indikaturi li eżaminajna kellhom il-miri tagħhom riveduti mill-bidu tal-QFP
’il hawn.

Tabella 1.6 – Trasparenza tal-istabbiliment tal-miri
Proċeduri għallistabbiliment talmiri

Livell ta’
trasparenza

Okkorrenza

Leġiżlazzjoni

Għoli ħafna

Rari, ħlief fil-FEIS

Traspożizzjoni talimpenji
internazzjonali talUE

Għoli ħafna

Rari, ħlief fid-DCI

Programmi
Għoli
nazzjonali/reġjonali
DĠ responsabbli

Baxx

Mifruxa; predominanti fil-Fond ta’ Koeżjoni, ilFEŻR, il-FAEŻR u l-AMIF
Mifruxa; predominanti f’Orizzont 2020, il-FEIS,
il-FAEG, id-DCI u l-ENI

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

Sar xi progress fil-kopertura mir-rapporti ta’ settijiet differenti
ta’ objettivi

1.26. Il-Kummissjoni tirrapporta dwar bosta settijiet distinti ta’ objettivi li l-UE

stabbiliet għaliha nfisha f’diversi livelli 22 (ara l-Figura 1.5).

22

Ara wkoll il-paragrafu 13 tar-Rapport Analitiku Nru 6/2018 tagħna: The Commission’s
proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework (Dokument informattiv u
analitiku).
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Figura 1.5 – L-UE tistinka biex tilħaq diversi settijiet ta’ objettivi

Sors: il-QEA.

1.27. Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi u t-Taqsima 1 tal-AMPR huma t-tnejn

iddedikati għall-prestazzjoni tal-baġit tal-UE u għall-programmi ta’ nfiq tagħha, u
jiffukaw fuq l-objettivi ġenerali u speċifiċi ta’ dawn il-programmi, kif iddefinit filleġiżlazzjoni rilevanti. F’taqsimiet separati u identifikabbli b’mod ċar, dawn iddokumenti jipprovdu wkoll informazzjoni dwar il-kontribut tal-programmi ta’ nfiq talUE għal objettivi trażversali (azzjoni klimatika, bijodiversità u arja nadifa). Madankollu,
hemm biss informazzjoni limitata dwar il-kontribut tal-programmi ta’ nfiq tal-UE għallugwaljanza bejn il-ġeneri 23 u dwar l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet
Uniti 24. Kultant, id-dikjarazzjonijiet tal-programmi u t-Taqsima 1 tal-AMPR jirreferu
wkoll għall-miri ewlenin ta’ Ewropa 2020 u għall-Ftehim ta’ Pariġi.

1.28. Aħna nosservaw bidla pożittiva importanti fil-kopertura tal-objettivi fl-AMPR.

Fil-passat, l-Anness 1 tal-AMPR kien jipprovdi stampa tal-indikaturi tal-prestazzjoni
marbuta mal-10 prijoritajiet tal-Kummissjoni Juncker (li kienu differenti mill-objettivi
tal-programmi ta’ nfiq). Madankollu, minn din is-sena ’l hawn, l-Anness 1 preċedenti
ġie sostitwit mill-PPO, li – bħat-Taqsima 1 tal-AMPR – tirrapporta dwar l-objettivi ta’
programmi ta’ nfiq. Dan itejjeb l-allinjament bejn ir-rapport prinċipali u l-anness.

23

Bħalissa għaddej awditu dwar l-integrazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn il-ġeneri
fil-programmi tal-UE.

24

Ara wkoll ir-Rapport Analitiku Nru 7/2019 tal-QEA: Rappurtar dwar is-sostenibbiltà Rendikont tal-Istituzzjonijiet u l-Aġenziji tal-UE.
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L-AMPR u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi jirrappurtaw aktar
dwar l-effettività u inqas dwar l-effiċjenza u l-ekonomija

1.29. It-TFUE25 jirrikjedi li l-Kummissjoni timplimenta l-baġit f’kooperazzjoni mal-

Istati Membri, b’kunsiderazzjoni tal-prinċipji ta’ tmexxija finanzjarja tajba. IrRegolament Finanzjarju 26 jiddefinixxi dawn il-prinċipji kif ġej:
o

effettività – kemm intlaħqu l-objettivi fil-mira permezz tal-attivitajiet imwettqa;

o

effiċjenza – l-aqwa relazzjoni bejn ir-riżorsi użati, l-attivitajiet imwettqa u l-kisba
tal-objettivi;

o

ekonomija – ir-riżorsi jsiru disponibbli fi żmien debitu, fil-kwantità u l-kwalità
xierqa, u bl-aħjar prezz.

1.30. L-AMPR u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi ma jkoprux it-tliet aspetti talġestjoni finanzjarja tajba bl-istess mod:
o

Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi jiffukaw fuq aspetti tal-effettività talprogrammi. Huma jipprovdu xi informazzjoni dwar l-effiċjenza, għalkemm mhux
sistematikament. L-informazzjoni dwar l-ekonomija hija limitata għal data dwar lammonti li jkunu ntefqu fuq kull programm. Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi
jirreferu wkoll għal evalwazzjonijiet reċenti, li għalihom l-effettività u l-effiċjenza
tal-programmi huma kriterji obbligatorji (ara l-paragrafu 1.20.

o

It-Taqsima 1 tal-AMPR tkopri b’mod konċiż il-programmi ta’ nfiq bl-ogħla
allokazzjoni baġitarja taħt kull intestatura tal-QFP. Hija tispjega l-karatteristiċi
prinċipali tal-programmi u l-progress li jkun sar lejn l-ilħuq tal-objettivi ġenerali,
filwaqt li tiġbed l-attenzjoni għal eżempji ta’ attivitajiet li jkunu twettqu matul issena. Ir-referenzi għall-prestazzjoni għandhom it-tendenza li jkunu ġeneriċi,
mingħajr ma jkopru l-effiċjenza u l-ekonomija. Il-PPO, li huwa anness tal-AMPR,
hija aktar dettaljata billi tiddedika ftit paġni għal kull programm ta’ nfiq. Bħaddikjarazzjonijiet tal-programmi, il-PPO tiffoka fuq l-effettività.

25

L-Artikolu 317 tat-TFUE.

26

Ara l-Artikolu 33(1)(a) sa (c) tar-Regolament Finanzjarju.
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L-AMPR u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi jispjegaw il-kuntest
u l-fatturi esterni sa gradi differenti

1.31. Il-programmi ta’ nfiq tal-UE huma suġġetti għall-influwenza ta’ fatturi esterni,

li jistgħu jolqtu r-riżultati u l-impatti tagħhom sa gradi differenti. Dawn jinkludu leżistenza ta’ programmi ta’ nfiq pubbliċi nazzjonali, reġjonali u lokali simili fl-Istati
Membri tal-UE jew f’pajjiżi mhux tal-UE, u l-kuntest usa’ ekonomiku, soċjali, ambjentali
u tas-sigurtà tal-attivitajiet tagħhom. Aħna eżaminajna kemm ir-rapporti ta’ livell għoli
spjegaw fatturi esterni rilevanti, u l-impatt tagħhom fuq il-prestazzjoni.

1.32. L-istampa li ħarġet mill-analiżi tagħna kienet imħallta. Id-dikjarazzjonijiet tal-

programmi u l-PPO kienu jinkludu informazzjoni pjuttost limitata dwar fatturi esterni
fir-rigward ta’ Orizzont 2020, il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), ilFond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp
Rurali (FAEŻR) u l-Fond ta’ Koeżjoni. Madankollu, fir-rigward tal-Istrument talKooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI), l-Istrument Ewropew ta’ Viċinat (ENI), il-Fond għallAsil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) u l-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija
(FAEG), huma spjegaw kif fatturi esterni laqtu l-kuntest operattiv ġenerali tagħhom u lilħuq tal-objettivi tagħhom, kif jidher mill-eżempji ta’ prattika tajba fil-Kaxxa 1.3.
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Kaxxa 1.3
Eżempji ta’ fatturi esterni li tqiesu fil-PPO u d-dikjarazzjonijiet talprogrammi (ENI)
“Fatturi esterni bħall-instabbiltà politika u s-sitwazzjoni tas-sigurtà qed ifixklu lprogress fil-viċinat tan-Nofsinhar. Il-kooperazzjoni mal-pajjiżi sħab tal-Afrika ta’
Fuq hija diffikultuża u suġġetta għall-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni, notevolment filLibja. Fir-reġjun kollu tal-Lvant Nofsani, l-impatt ta’ kunflitti li għaddejjin bħalissa,
in-nuqqas ta’ sigurtà u l-governanza dgħajfa jiddestabbilizzaw is-sħab tal-UE,
joħolqu taqlib fil-kummerċ u l-investiment, u jillimitaw l-opportunitajiet għallpopolazzjoni. L-għedud kbar ta’ refuġjati u persuni spostati jaggrava dawn iddefiċjenzi strutturali kollha.” 27
“B’mod ġenerali, ix-xejra fil-viċinat kienet qed tiċċaqlaq, iżda ġie osservat titjib
meta mqabbel mal-linja bażi. Hemm ukoll ħafna fatturi esterni, li għandhom
mnejn jinfluwenzaw il-punteġġi kumplessivi (bħall-instabbiltà politika, issitwazzjoni tas-sigurtà, eċċ.), li minħabba fihom dawn l-indikaturi jsiru suġġetti
għal influwenza indiretta biss mill-azzjoni tal-UE.” 28

Il-Kummissjoni bdiet tagħmel valutazzjonijiet sistematiċi talprestazzjoni

1.33. Is-sett l-aktar reċenti ta’ rapporti ta’ livell għoli ppubblikat f’Ġunju 2020

introduċa taqsimiet ġodda ddedikati għall-analizzar tal-informazzjoni disponibbli dwar
il-prestazzjoni għal kull programm:
o

Fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi, din it-taqsima ġġib it-titolu ta’ “Prestazzjoni
tal-programmi”. Skont il-Kummissjoni, din hija maħsuba biex tippreżenta
informazzjoni ewlenija dwar il-prestazzjoni b’mod konċiż, sabiex tagħti sommarju
tal-prestazzjoni tal-programm sa dak iż-żmien 29.

27

Il-PPO tal-ENI, Ġunju 2020, p. 183.

28

Id-dikjarazzjoni tal-programm tal-ENI għall-Abbozz tal-Baġit 2021, l-Objettiv Speċifiku Nru 1,
l-Indikatur Nru 2: il-punteġġ ipponderat tal-ENI, ibbażat fuq tmien sorsi esterni, p. 11.

29

Ara ċ-Ċirkolari tal-Baġit 2020, p. 78: it-Taqsima III. 3. “Performance information assessment of the performance of the programme”.
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o

Għal kull programm fil-PPO, il-Kummissjoni introduċiet taqsimiet simili ddedikati
għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni. L-analiżi hija essenzjalment l-istess bħal fiddikjarazzjonijiet tal-programmi, iżda s-soltu tkun iqsar u inqas dettaljata.

1.34. F’ħafna każijiet, din l-analiżi twassal għal konklużjonijiet dwar il-progress li

jkun sar sa dak iż-żmien lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-programmi. Aħna nqisu li dan huwa
pass pożittiv sinifikanti lejn rappurtar annwali aktar ċar, trasparenti u komprensiv dwar
il-prestazzjoni tal-programmi.

Il-valutazzjonijiet tal-prestazzjoni l-ġodda jkopru l-objettivi speċifiċi
parzjalment biss

1.35. Aħna eżaminajna jekk it-taqsimiet tal-prestazzjoni l-ġodda fid-dikjarazzjonijiet

tal-programmi kinux ikopru l-objettivi kollha tal-programmi. Aħna sibna li ddikjarazzjonijiet tal-programmi jipprovdu analiżi għall-objettivi ġenerali kollha talprogrammi. Madankollu, dawn mhux dejjem jindirizzaw objettivi speċifiċi talprogrammi bl-istess livell ta’ kopertura, li tvarja minn kopertura sħiħa (eż. għad-DCI u lFAEŻR) sa kopertura parzjali (eż. għall-FAEG, l-ENI u Orizzont 2020).

It-taqsimiet dwar il-prestazzjoni mhux dejjem jinkludu analiżi dettaljata

1.36. Skont l-istruzzjonijiet tal-Kummissjoni, jenħtieġ li t-taqsimiet dwar il-

prestazzjoni jinkludu l-kisbiet ewlenin, l-isfidi prinċipali għall-eżekuzzjoni, u spjegazzjoni
għal kwalunkwe devjazzjoni mill-istadji importanti u l-miri. Xi wħud mit-taqsimiet li
analizzajna dwar il-prestazzjoni kienu jsegwu dawn l-istruzzjonijiet u ppreżentaw
stampa usa’ tal-prestazzjoni. Xi oħrajn kienu inqas informattivi għaliex iffukaw kważi
esklussivament fuq l-indikaturi jew kienu jinkludu deskrizzjonijiet tal-attivitajiet
imwettqa, ħaġa li ma tinfurmax lill-qarrej dwar il-prestazzjoni tal-programm.

Xi konklużjonijiet dwar il-prestazzjoni mhumiex ċari biżżejjed

1.37. Huwa mistenni li l-valutazzjonijiet tal-prestazzjoni jippermettu lill-qarrejja

jiffurmaw opinjoni dwar jekk programm huwiex fit-triq it-tajba jew le biex jilħaq lobjettivi tiegħu sa tmiem il-perjodu ta’ implimentazzjoni tiegħu. Konklużjonijiet ċari
għall-objettivi ġenerali u speċifiċi jistgħu jgħinu f’dan ir-rigward. It-taqsimiet li aħna
eżaminajna dwar il-prestazzjoni kienu jvarjaw f’dan ir-rigward: xi wħud kienu
strutturati tajjeb u kienu jinkludu konklużjonijiet ċari, filwaqt li oħrajn kienu aktar
diffiċli biex jiġu segwiti u kienu inqas informattivi, kif jidher fil-Kaxxa 1.4.
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Kaxxa 1.4
Eżempju ta’ konklużjoni fformulata b’mod ċar
PPO tal-FEŻR, objettiv ġenerali
“Il-prestazzjoni ġenerali tal-programm tista’ titqies sodisfaċenti. Filwaqt li l-biċċa lkbira mill-indikaturi juru riżultati li huma taħt il-50 % tal-valur fil-mira għall-2023,
ix-xejriet konsistentement pożittivi għal kważi l-objettivi kollha jippermettulna
niddikjaraw li l-FEŻR jinsab fit-triq it-tajba biex jilħaq il-miri tiegħu.
o

Fejn l-indikaturi juru riżultati insodisfaċenti, dan ta’ spiss jista’ jiġi attribwit
għall-bidu kajman tal-programm u l-perjodu latenti bejn id-deċiżjonijiet ta’
investiment u r-riżultati tal-proġett. Minħabba r-rata għolja tal-għażla ta’
proġetti, ir-riżultati x’aktarx juru tendenza dejjem aktar pożittiva lejn tmiem
il-perjodu tal-programm, li jfisser li x-xejriet diġà osservati se jsiru aktar ċari.

o

Għad fadal sfidi fir-rigward tal-livell tal-għażla ta’ proġetti u l-kisbiet
irrappurtati. Dawn ma żdidux sal-grad mistenni f’xi oqsma ta’ investiment –
bħal ċerti investimenti fis-settur ferrovjarju, l-utenti ta’ grilji enerġetiċi
intelliġenti, it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, il-kapaċità għarriċiklaġġ tal-iskart u r-riabilitazzjoni tal-art – u possibbilment dan kien li
naqqas iż-żieda fir-riżultati pożittivi. F’nofs il-perjodu attwali talimplimentazzjoni tal-programm, l-effetti fuq terminu twil għad jistgħu
possibbilment jittaffew.”

Eżempju ta’ konklużjoni vaga (il-PPO ta’ Orizzont 2020)
PPO għal Orizzont 2020
It-taqsima dwar il-prestazzjoni fid-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-programm
Orizzont 2020 tipprovdi konklużjonijiet għal kull qasam ta’ prijorità jew “pilastru”,
mhux għal objettivi speċifiċi:
“Xjenza eċċellenti - qed isir progress lejn il-miri u x’aktarx li l-miri jintlaħqu”.
“Tmexxija industrijali - qed isir progress tajjeb fl-azzjonijiet”.
“Sfidi tas-soċjetà - il-progress huwa inkoraġġanti”.
Dawn il-konklużjonijiet huma ġeneriċi u vagi. Dawn ma jippermettux lill-qarrej
jifhem jekk l-objettivi koperti mit-tliet pilastri x’aktarx li jintlaħqu, u jekk le,
għaliex.
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Ir-rapporti qed isiru aktar ibbilanċjati

1.38. Fir-Rapport Annwali 2016 tagħna, aħna rrakkomandajna30 li l-Kummissjoni

tibbilanċja aħjar ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni billi tippreżenta informazzjoni dwar lisfidi prinċipali għall-ksib tar-riżultati. L-istruzzjonijiet tal-Kummissjoni għar-RAA tagħha
li jkopru l-2019, u għad-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021,
ġew aġġornati biex jirriflettu din ir-rakkomandazzjoni 31.

1.39. Minkejja dan, l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni ppreżentata fil-korp

prinċipali tal-AMPR xorta għandha t-tendenza li tiffoka fuq messaġġi ta’ livell għoli,
ġeneralment pożittivi, mhux daqstant bilanċjati. Madankollu, id-dikjarazzjonijiet talprogrammi u l-PPO issa jippreżentaw informazzjoni dwar il-prestazzjoni b’mod aktar
ibbilanċjat milli fil-passat billi jinkludu kemm elementi pożittivi kif ukoll negattivi (ara lKaxxa 1.5). Madankollu, il-grad ta’ bilanċ għadu jvarja fost il-programmi, u dan iħalli
lok għal aktar titjib.

Kaxxa 1.5
Eżempji ta’ rappurtar ibbilanċjat fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi u
l-PPO
Dikjarazzjonijiet tal-programmi tad-DCI għall-Abbozz tal-Baġit 2021, p. 682: “Firrigward tal-progress dwar it-tieni objettiv speċifiku relatat mal-konsolidazzjoni taddemokrazija, l-istat tad-dritt, il-governanza tajba u d-drittijiet tal-bniedem, lindikaturi jirrakkontaw storja inqas inkoraġġanti. Għall-punteġġ tal-Istat tad-Dritt
tal-Bank Dinji, is-sitwazzjoni ilha mill-2014 tiddeterjora b’mod kostanti. Għallproporzjon ta’ siġġijiet okkupati min-nisa fil-parlamenti nazzjonali, il-ftit progress li
kien sar bejn l-2015 u l-2018 tħassar fl-2019.”

30

Ara r-Rakkomandazzjoni 2 fil-Kapitolu 3 tar-Rapport Annwali 2016 tagħna.

31

Ara ċ-Ċirkolari tal-Baġit għall-2021, “Standing Instructions” (l-20 ta’ Diċembru 2019), p. 77 u
“Instructions for the preparation of the 2019 Annual Activity Reports”, pp. 4 u 10.
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Id-dikjarazzjoni tal-programm tal-FAEG għall-Abbozz tal-Baġit 2021, p. 354:
“Minkejja l-kontribut pożittiv tal-PAK għat-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tassettur agrikolu tal-UE, għad fadal sfidi ambjentali sostanzjali. L-UE għamlet impenn
għal aktar tnaqqis qawwi fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra; ir-riżorsi naturali
ewlenin ta’ ħamrija, arja u ilma għadhom taħt pressjoni f’ħafna żoni; u l-indikaturi
disponibbli dwar il-bijodiversità tal-azjendi agrikoli u tal-foresti għadhom ma
jpinġux stampa sabiħa. Iċ-ċittadini tal-UE jistennew li l-PAK tagħti kontribut aktar
b’saħħtu għall-ħarsien tal-ambjent u tal-klima. Barra minn hekk, hemm ħtieġa li
jittejbu l-effettività u l-immirar tal-politika.”

Eżempji ta’ rappurtar inqas ibbilanċjat fid-dikjarazzjonijiet talprogrammi u l-PPO
Id-dikjarazzjoni tal-programm ta’ Orizzont 2020 għall-Abbozz tal-Baġit 2021 u lPPO 2019 huma inqas ibbilanċjati. Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni u l-konklużjonijiet
tagħha jiffukaw kważi unikament fuq il-kisbiet pożittivi tal-programm u ma
jsemmux sfidi, indikaturi li juru inqas progress, jew objettivi li x’aktarx ma
jintlaħqux.
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet
1.40. Ir-rappurtar mill-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq tal-

UE permezz tal-AMPR, tal-PPO u tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi qed ikompli jitjieb
(ara l-paragrafi 1.5-1.7). Dan l-aħħar il-PPO, li fiha għażla ta’ indikaturi middikjarazzjonijiet tal-programmi, saret anness tal-AMPR. Minħabba dan, ir-rappurtar
dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE sar aktar koerenti. Aħna osservajna li ddikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021 (l-ewwel sena tal-perjodu
tal-QFP li jmiss) komplew jirrappurtaw dwar l-indikaturi tal-prestazzjoni relatati malQFP attwali. Dan huwa titjib meta mqabbel mar-rapporti dwar il-prestazzjoni talKummissjoni ppubblikati fl-ewwel snin tal-perjodu tal-QFP attwali, li ma kinux ikopru lprestazzjoni tal-programmi taħt il-QFP preċedenti.

1.41. Il-Kummissjoni tipproduċi r-rapporti tagħha dwar il-prestazzjoni abbażi ta’

proċeduri tajbin (ara l-paragrafi 1.8-1.12). Permezz ta’ linji gwida u struzzjonijiet
aġġornati kull sena, is-servizzi ċentrali tal-Kummissjoni jippromwovu approċċ
konsistenti, ukoll billi jużaw firxa ta’ sorsi rilevanti (inklużi rapporti tal-QEA), iwettqu
rieżamijiet tal-kwalità, u jistabbilixxu dati ta’ skadenza ċari biex tiġi żgurata lpubblikazzjoni f’waqtha.

1.42. Il-Kummissjoni ma tikkontrollax bis-sħiħ jew ma tiggarantix bis-sħiħ l-

affidabbiltà tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni iżda tieħu passi f’oqsma ta’ politika
speċifiċi biex timmitiga r-riskji relatati (ara l-paragrafi 1.13-1.23). Id-data ta’
monitoraġġ li talimenta l-indikaturi tal-prestazzjoni mhijiex affidabbli bis-sħiħ. IlKummissjoni twettaq kontrolli u awditi awtomatizzati fuq data pprovduta mill-Istati
Membri biex timmitiga r-riskju ta’ data mhux affidabbli. L-evalwazzjonijiet huma
suġġetti għal-linji gwida għal regolamentazzjoni aħjar, u l-kwalità ta’ madwar waħda
minn kull ħamsa tiġi ċċekkjata wkoll mill-bord tal-iskrutinju regolatorju (BSR). Minn
dawn, madwar 40 % jirċievu opinjoni negattiva inizjali. Skont il-valutazzjoni mwettqa
mill-BSR, l-iskrutinju tiegħu jwassal ta’ spiss għal titjib fil-preżentazzjoni talevalwazzjonijiet u fil-validità tal-konklużjonijiet tagħhom, iżda ta’ sikwit jasal tard wisq
biex jirrimedja d-difetti fit-tfassil u fil-metodoloġija.

1.43. Il-kwalità ta’ xi indikaturi tal-prestazzjoni għadha tirrappreżenta sfida,

minkejja progress reċenti (ara l-paragrafu 1.24). Fil-Kapitolu 3 tar-Rapport
Annwali 2018 tagħna, aħna eżaminajna l-kwalità tal-indikaturi tal-prestazzjoni u
rrappurtajna dwar problemi bl-għażla tal-indikaturi, id-disponibbiltà tad-data reċenti,
il-kalkolu tal-progress li sar lejn il-mira, u l-istabbiliment tal-miri. Filwaqt li dawn il-

38

problemi jippersistu, aħna osservajna li d-data reċenti issa qed issir dejjem aktar
disponibbli.

1.44. Ir-rapporti mill-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni jkopru settijiet differenti ta’

objettivi b’mod aktar ċar (ara l-paragrafi 1.26-1.27). Kemm id-dikjarazzjonijiet talprogrammi kif ukoll l-AMPR jirrappurtaw prinċipalment dwar l-objettivi tal-programmi
ta’ nfiq stabbiliti fil-leġiżlazzjoni settorjali. Madankollu, huma jkopru wkoll diversi
objettivi trażversali f’taqsimiet separati li jistgħu jiġu identifikati b’mod ċar. Blintroduzzjoni tal-PPO bħala anness tal-AMPR, il-fokus tar-rapport fuq il-prestazzjoni
tal-programmi ta’ nfiq sar aktar ċar.

1.45. Ir-rapporti ta’ livell għoli jiffukaw fuq l-effettività, filwaqt li l-aspetti l-oħra tal-

ġestjoni finanzjarja tajba – l-effiċjenza u l-ekonomija – jiġu koperti sa livell inqas (ara lparagrafi 1.29-1.30). Il-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq tal-UE hija milquta minn
fatturi esterni. Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi u l-AMPR mhux dejjem jispjegaw
dawn il-fatturi u l-impatt tagħhom fuq il-prestazzjoni tal-programmi (ara lparagrafi 1.31-1.32).

1.46. Kemm id-dikjarazzjonijiet tal-programmi kif ukoll il-PPO issa jinkludu

taqsimiet iddedikati għall-valutazzjonijiet tal-prestazzjoni tal-programmi (ara lparagrafi 1.33-1.37). Dan huwa pass pożittiv sinifikanti lejn rappurtar annwali aktar ċar,
trasparenti u komprensiv dwar il-prestazzjoni tal-programmi. Madankollu, il-kwalità ta’
dawn il-valutazzjonijiet tvarja. Filwaqt li xi wħud huma strutturati tajjeb, jipprovdu ddettall meħtieġ u jwasslu għal konklużjonijiet ċari, xi oħrajn huma aktar diffiċli biex jiġu
segwiti u inqas informattivi.

1.47. Ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni mwettaq mill-Kummissjoni qed isir aktar

ibbilanċjat (ara l-paragrafi 1.38-1.39). Kemm id-dikjarazzjonijiet tal-programmi kif ukoll
l-AMPR jikkomplementaw ir-rappurtar tagħhom dwar il-kisbiet tal-programmi
b’informazzjoni dwar oqsma fejn il-programmi għadhom lura u fejn l-isfidi għadhom
jippersistu. Il-grad ta’ bilanċ għadu jvarja fost il-programmi, u dan iħalli lok għal aktar
titjib f’dan ir-rigward. Barra minn hekk, l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni
ppreżentata fil-korp prinċipali tal-AMPR (it-Taqsima 1) tiffoka fuq messaġġi ta’ livell
għoli, li huma inqas ibbilanċjati mill-kont aktar dettaljat mogħti fil-PPO u fiddikjarazzjonijiet tal-programmi.
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1.48. Ibbażat fuq il-konklużjonijiet tagħna għall-2019, aħna nagħmlu r-

rakkomandazzjonijiet li ġejjin:

Rakkomandazzjoni 1:
Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkompli tirrapporta dwar il-prestazzjoni tal-programmi ta’
nfiq tal-UE tal-inqas sakemm ikunu qed isiru ammonti sostanzjali ta’ pagamenti relatati
ma’ perjodu partikolari tal-QFP, jiġifieri wara d-durata tal-perjodu tal-QFP ikkonċernat.
Konsegwentement, għal xi żmien wara t-tnedija tal-programmi tal-QFP li jmiss,
jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrapporta dwar il-prestazzjoni ta’ żewġ settijiet ta’
programmi b’mod parallel.
Data mmirata għall-implimentazzjoni: tibda mid-dikjarazzjonijiet tal-programmi
għall-Abbozz tal-Baġit 2022 u l-AMPR 2020

Rakkomandazzjoni 2:
Jenħtieġ li l-Kummissjoni ttejjeb aktar l-affidabbiltà tal-informazzjoni dwar ilprestazzjoni ppreżentata fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi u fl-AMPR (eż. permezz ta’
kontrolli tal-kwalità, kondiviżjoni ta’ prattiki tajba, u permezz ta’ struzzjonijiet
permanenti għad-dikjarazzjonijiet tal-programmi), u sistematikament tindika jekk ġewx
identifikati xi problemi.
Data mmirata għall-implimentazzjoni: tibda mid-dikjarazzjonijiet tal-programmi
għall-Abbozz tal-Baġit 2023 u l-AMPR 2021

Rakkomandazzjoni 3:
Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżgura li l-lezzjonijiet meħuda mill-iskrutinju mwettaq millBSR jiġu disseminati, biex b’hekk id-dgħufijiet, speċjalment dawk li jikkonċernaw ittfassil u l-metodoloġija, jiġu evitati f’evalwazzjonijiet futuri.
Data mmirata għall-implimentazzjoni: mill-2021 ’il quddiem
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Rakkomandazzjoni 4:
Sabiex tiżdied it-trasparenza, jenħtieġ li l-Kummissjoni tispjega fid-dikjarazzjonijiet talprogrammi kif il-miri għall-indikaturi ġew stabbiliti u minn fejn tiġi d-data ta’ bażi.
Data mmirata għall-implimentazzjoni: tibda mid-dikjarazzjonijiet tal-programmi
għall-Abbozz tal-Baġit 2022 u l-AMPR 2020

Rakkomandazzjoni 5:
Jenħtieġ li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapporti tagħha dwar il-prestazzjoni:
(a) aktar analiżi tal-effiċjenza u l-ekonomija tal-programmi meta l-informazzjoni ssir
disponibbli;
(b) aktar analiżi sistematika tal-fatturi esterni sinifikanti li jolqtu l-prestazzjoni talprogrammi;
(c) valutazzjonijiet ċari, għall-indikaturi tal-prestazzjoni kollha li jsir rapport dwarhom,
ta’ jekk humiex fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom;
(d) valutazzjonijiet ċari u bbilanċjati tal-prestazzjoni, li jkopru l-objettivi kollha talprogrammi f’dettall xieraq.
Data mmirata għall-implimentazzjoni: tibda mid-dikjarazzjonijiet tal-programmi
għall-Abbozz tal-Baġit 2023 u l-AMPR 2021
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Annessi
Anness 1.1 Segwitu għar-rakkomandazzjonijiet
Analiżi mill-QEA tal-progress li sar
Sena

Rakkomandazzjoni tal-QEA

Implimentata Implimentata
Implimentata
Mhux
fil-biċċa l-kbira f’xi wħud millbis-sħiħ
implimentata
mill-aspetti
aspetti

Rakkomandazzjoni 1:
Tissimplifika r-rappurtar dwar
il-prestazzjoni billi

2016

(a) tkompli tnaqqas l-għadd
ta’ objettivi u indikaturi li hija
tuża għad-diversi rapporti
tagħha dwar il-prestazzjoni, u
tiffoka fuq dawk li jkejlu blaħjar mod il-prestazzjoni talbaġit tal-UE. Fit-tħejjija talqafas finanzjarju pluriennali li
jmiss, jenħtieġ li lKummissjoni tipproponi inqas
indikaturi, u indikaturi aktar
xierqa għall-qafas legali talġenerazzjoni ta’ programmi li
jmiss. F’dan il-kuntest,
jenħtieġ ukoll li hija tqis irrilevanza tal-indikaturi li
għalihom l-informazzjoni ma
tistax tinkiseb qabel ma jkunu
għaddew bosta snin.

X

Rakkomandazzjoni 1 Tissimplifika r-rappurtar dwar
il-prestazzjoni billi
2016

(b) tippreżenta informazzjoni
finanzjarja b’mod li jagħmilha
kumparabbli malinformazzjoni dwar ilprestazzjoni, sabiex ir-rabta
bejn l-infiq u l-prestazzjoni
tkun ċara.

X
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Analiżi mill-QEA tal-progress li sar
Sena

Rakkomandazzjoni tal-QEA

Implimentata Implimentata
Implimentata
Mhux
fil-biċċa l-kbira f’xi wħud millbis-sħiħ
implimentata
mill-aspetti
aspetti

Rakkomandazzjoni 1 Tissimplifika r-rappurtar dwar
il-prestazzjoni billi
2016

(c) tispjega u ttejjeb ilkoerenza ġenerali bejn iżżewġ settijiet tagħha ta’
objettivi u indikaturi, għallprogrammi minn naħa waħda
u għad-direttorati ġenerali
min-naħa l-oħra.

2016

Rakkomandazzjoni 2 Tibbilanċja aħjar ir-rappurtar
dwar il-prestazzjoni billi
tippreżenta b’mod ċar
informazzjoni, fir-rapporti
ewlenin tagħha dwar ilprestazzjoni, dwar l-isfidi
prinċipali għall-ksib tarriżultati.

2016

Rakkomandazzjoni 3 Tkompli ttejjeb il-faċilità talużu, mill-utenti, tar-rappurtar
tagħha dwar il-prestazzjoni
billi żżid l-użu ta’ metodi u
għodod bħal grafika, tabelli
sommarji, kowds tal-kuluri,
infografika u siti web
interattivi.

X

X

X

Rakkomandazzjoni 4 - Turi
aħjar li r-riżultati talevalwazzjoni jintużaw tajjeb
billi

2016

(a) tirrikjedi li levalwazzjonijiet dejjem
jinkludu konklużjonijiet li
tista’ tittieħed azzjoni firrigward tagħhom, jew
rakkomandazzjonijiet, li
mbagħad jenħtieġ li lKummissjoni twettaq segwitu
tagħhom.

X
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Analiżi mill-QEA tal-progress li sar
Sena

Rakkomandazzjoni tal-QEA

Implimentata Implimentata
Implimentata
Mhux
fil-biċċa l-kbira f’xi wħud millbis-sħiħ
implimentata
mill-aspetti
aspetti

Rakkomandazzjoni 4 - Turi
aħjar li r-riżultati talevalwazzjoni jintużaw tajjeb
billi
2016

(b) twettaq studju ġdid, jew
titlob li jsir studju, dwar l-użu
u l-impatt, kif ukoll ilpuntwalità, talevalwazzjonijiet fl-istituzzjoni.

X

2016

Rakkomandazzjoni 5 - Tindika
fir-rapporti ewlenin dwar ilprestazzjoni jekk, sa fejn taf
hi, l-informazzjoni dwar ilprestazzjoni pprovduta tkunx
ta’ kwalità suffiċjenti.

X

2016

Rakkomandazzjoni 6 Tiffaċilita l-aċċessibbiltà talinformazzjoni dwar ilprestazzjoni billi tiżviluppa
portal tal-internet u magna
tat-tiftix iddedikati.

X
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Kapitolu 2
Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi
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Werrej
Paragrafu

Introduzzjoni

2.1.-2.2.

Ambitu u approċċ

2.3.-2.6.

Orizzont 2020
L-iskop u l-funzjonament ta' Orizzont 2020
Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

2.7.-2.39.
2.7.-2.9.
2.10.

Valutazzjoni tal-prestazzjoni ta' Orizzont 2020 abbażi
ta’ informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

2.11.-2.35.

Kummenti ġenerali

2.11.-2.19.

Is-simplifikazzjoni tikkontribwixxi għall-effiċjenza

2.14.

Il-kollaborazzjoni transfruntiera fil-qasam tar-riċerka
tipprovdi valur miżjud

2.15.

Il-popolarità ta’ Orizzont 2020 tfisser li proposti tajbin
jistgħu jiġu rrifjutati

2.16.-2.17.

L-istruttura bi tliet pilastri hija ta' benefiċċju
għall-koerenza ta’ Orizzont 2020

2.18.

Il-kejl tal-effettività tar-riċerka u l-innovazzjoni huwa diffiċli

2.19.

Xjenza eċċellenti

2.20.-2.23.

L-appoġġ għall-eċċellenza u l-mobbiltà huwa
ta’ benefiċċju għar-riċerka Ewropea

2.22.

Orizzont 2020 iżid il-valur permezz tal-uniċità u l-karattru
pan-Ewropew tal-appoġġ li huwa jipprovdi

2.23.

Tmexxija industrijali

2.24.-2.28.

L-appoġġ għall-innovazzjoni huwa popolari,
għalkemm l-SMEs jiffaċċjaw ostakli

2.27.

Valur miżjud distint tal-UE permezz ta’ massa kritika

2.28.

Sfidi tas-soċjetà
Tingħata tweġiba għal kwistjonijiet soċjetali

2.29.-2.31.
2.31.

Riżultati tal-ittestjar tal-prestazzjoni fuq it-tranżazzjonijiet

2.32.-2.35.

Konklużjonijiet

2.36.-2.39.

46

FEIS

2.40.-2.71.

L-iskop u l-funzjonament tal-FEIS

2.40.-2.46.

Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

2.47.

Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-FEIS, abbażi
ta’ informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

2.48.-2.67.

Il-proġetti ffinanzjati mill-FEIS għandhom investiment
immobilizzat stmat qrib il-mira, iżda dan mhux dejjem
huwa attribwibbli biss għall-FEIS

2.54.-2.55.

Il-FEIS ipprovda kapital fejn is-suq kieku ma kienx jipprovdi,
iżda dan tal-aħħar madankollu seta’ jakkomoda parti
mill-investimenti tal-FEIS

2.56.-2.61.

Il-FEIS iffunzjona bħala rinforz għal xi wħud mill-programmi
tal-UE, iżda kkoinċida temporanjament ma’ oħrajn

2.62.-2.63.

Il-Kummissjoni mmaniġġjat il-Fond ta’ Garanzija bl-applikazzjoni
tal-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja tajba

2.64.

Sforzi kontinwi biex titjieb id-distribuzzjoni ġeografika tal-FEIS.

2.65.-2.67.

Konklużjonijiet

2.68.-2.71.

Annessi
Anness 2.1 Objettivi ta' Orizzont 2020 u l-FEIS
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Introduzzjoni
2.1. It-23 programm li huma ffinanzjati taħt l-intestatura “Kompetittività għat-

tkabbir u l-impjiegi” tal-QFP għandhom l-għan li jrawmu soċjetà inklużiva, jistimulaw ittkabbir u joħolqu l-impjiegi fl-UE. Il-programmi li jirrappreżentaw il-biċċa l-kbira millinfiq huma Orizzont 2020 li jappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni (R&I), u Erasmus+ li
jappoġġa l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. L-intestatura tal-QFP tiffinanzja
wkoll investimenti kbar f’infrastrutturi taħt programmi bħall-Faċilità Nikkollegaw lEwropa (FNE) u l-programmi spazjali Galileo (is-sistema globali ta’ navigazzjoni bissatellita, tal-UE) u EGNOS (is-Sistema Ewropea ta’ Navigazzjoni b'Kopertura
Ġeostazzjonarja). Is-sejħiet fuq il-fond ta’ garanzija tal-Fond Ewropew għallInvestimenti Strateġiċi (FEIS) kif ukoll il-finanzjament ta’ diversi programmi oħra jaqgħu
wkoll taħt din l-intestatura tal-QFP.

2.2. L-infiq totali ppjanat taħt din l-intestatura fil-perjodu 2014-2020 huwa ta’

EUR 142,1 biljun, li minnhom EUR 83,3 biljun kienu tħallsu sa tmiem l-2019 (ara lFigura 2.1).

Figura 2.1 – Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi: pagamenti għallperjodu 2014-2019 fuq impenji tal-QFP attwali, bħala sehem talpagamenti kollha, u ripartizzjoni

(EUR biljun)

Kompetittività
83,3
(13,1 %)

Orizzont 2020
41,3 (49,6 %)

FNE
9,9 (11,9 %)

EUR

635,9
biljun

Erasmus+
8,2 (9,8 %)
FEIS
6,5 (7,8 %)
Programmi oħra
17,4 (20,9 %)

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni.

48

Ambitu u approċċ
2.3. L-Appendiċi jiddeskrivi l-metodoloġija għar-rieżaminar u x-xogħol tal-awditjar li
twettqu għal dan il-kapitolu.

2.4. Aħna għażilna żewġ programmi għall-analiżi tagħna: Orizzont 2020 u l-FEIS. Il-

bażi għall-għażla tagħna hija li dawn iż-żewġ programmi jirrappreżentaw 47,2 % talbaġit totali f’pagamenti għal din l-intestatura tal-QFP u kienu s-suġġett ta' rapporti
speċjali li ppubblikajna fi snin reċenti. Għal Orizzont 2020, aħna vvalutajna wkoll irrappurtar imwettaq mill-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni ta’ 62 proġett.

2.5. L-Anness 2.1 jelenka l-objettivi kollha ta' Orizzont 2020 u l-FEIS u jiġbed l-

attenzjoni għal dawk li kkampjunajna. B’mod ġenerali, aħna kkampjunajna sitt objettivi
għal Orizzont 2020 u objettiv wieħed għall-FEIS.

2.6. Dan il-kapitolu huwa fil-biċċa l-kbira bbażat fuq rieżaminar tal-informazzjoni

pprovduta mill-Kummissjoni u, fejn disponibbli, ġie ssupplimentat b’sejbiet mirrapporti tal-awditjar u mir-rapporti analitiċi proprji tagħna. Aħna nirreferu għas-sorsi
tagħna fit-test kollu.
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Orizzont 2020
L-iskop u l-funzjonament ta' Orizzont 2020

2.7. Orizzont 2020 huwa l-programm tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni. Bħala l-

akbar programm transnazzjonali ta’ finanzjament għar-riċerka fid-dinja, huwa jagħmel
disponibbli madwar EUR 80 biljun ta’ finanzjament fuq perjodu ta' seba’ snin (20142020).

2.8. L-objettiv ġenerali ta’ Orizzont 2020 huwa li jikkontribwixxi għall-bini ta’ soċjetà

u ekonomija bbażati fuq l-għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni kollha, filwaqt li
jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli. Orizzont 2020 huwa strutturat madwar tliet
pilastri prinċipali (“prijoritajiet li jsaħħu lil xulxin”): xjenza eċċellenti, tmexxija
industrijali, u sfidi tas-soċjetà. Mit-18-il objettiv speċifiku għall-programm, aħna
ffukajna fuq 6 objettivi (ara t-Tabella 2.1), 2 minn kull pilastru.

Tabella 2.1 – Objettivi speċifiċi magħżula Orizzont 2020
Pilastru ta’
Orizzont 2020
Xjenza
eċċellenti

Tmexxija
industrijali

Sfidi tassoċjetà

Objettiv speċifiku magħżul
Objettiv Speċifiku 1: Il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC) - it-tisħiħ
tar-riċerka fil-fruntieri
Objettiv Speċifiku 3: Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie - tisħiħ talħiliet, taħriġ u żvilupp tal-karriera
Objettiv Speċifiku 5: tingħata spinta lit-tmexxija industrijali Ewropea
permezz tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku, id-dimostrazzjoni u linnovazzjoni
Objettiv Speċifiku 7: żieda fl-innovazzjoni tal-intrapriżi żgħar u medji
(SMEs).
Objettiv Speċifiku 8: it-titjib tas-saħħa u l-benesseri tul il-ħajja għal
kulħadd
Objettiv Speċifiku 10: l-iżgurar tat-tranżizzjoni għal sistema talenerġija affidabbli, bi prezzijiet raġonevoli, aċċettata pubblikament,
sostenibbli u kompetittiva

Sors: ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

2.9. Il-Figura 2.2 tipprovdi ħarsa ġenerali konċiża lejn Orizzont 2020 u l-isfond

tiegħu, abbażi tal-leġiżlazzjoni rilevanti u d-dokumenti tal-Kummissjoni.
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Figura 2.2 – Ħarsa ġenerali lejn Orizzont 2020
Ħtiġijiet
Fi ħdan l-Unjoni Ewropea:
• Kontribut insuffiċjenti tarriċerka u l-innovazzjoni biex
jiġu indirizzati l-isfidi tassoċjetà
• Tmexxija teknoloġika u
kapaċità insuffiċjenti ta’
innovazzjoni tad-ditti
• Ħtieġa għal tisħiħ tal-bażi
tax-xjenza
• Koordinazzjoni
transfruntiera insuffiċjenti

Objettivi
L-Objettiv Ġenerali ta’
Orizzont 2020 huwa li
jikkontribwixxi għall-bini ta' soċjetà
u ekonomija bbażati fuq l-għarfien
u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni
kollha, filwaqt li
jikkontribwixxi għall-iżvilupp
sostenibbli.
Huwa għandu 18-il Objettiv
Speċifiku, 14 minnhom huma parti
minn wieħed minn tliet pilastri:
xjenza eċċellenti, tmexxija
industrijali, u sfidi tas-soċjetà. OS
oħra jittrattaw pereżempju, iż“żieda fil-parteċipazzjoni” fl-UE
kollha u mal-JRC u l-EIT.
Aħna għażilna sitt OS biex jiġu
analizzati aktar mill-qrib, tnejn
minn kull wieħed mit-tliet pilastri.

Inputs
• Appoġġ finanzjarju lil
azzjonijiet indiretti: għotjiet,
premji, akkwist u strumenti
finanzjarji.
• Appoġġ finanzjarju lil
azzjonijiet diretti mwettqa
mill-JRC
• Spejjeż finanzjarji mġarrba
għal gruppi ta’ esperti, studji,
avvenimenti
• Ġestjoni tal-programm
(spejjeż għall-IT, dawk
tekniċi u amministrattivi
mġarrba mis-servizzi tal-KE,
inkluż għall-komunikazzjoni)

Kuntest u fatturi esterni
Kuntest tal-UE
Bosta politiki u programmi oħra
tal-UE, bħal:
• Fond Ewropew għallInvestimenti Strateġiċi (FEIS)
• FEIS (“Fondi strutturali”)
• Politika Agrikola Komuni
• COSME għall-kumpaniji SME
• Erasmus+
• Politika esterna u ta’ żvilupp
tal-UE
Kuntest fl-Istati Membri
Qafas ta’ politika, leġiżlattiv
u/jew regolatorju tal-Istati
Membri
Fatturi esterni
• Kundizzjonijiet
soċjoekonomiċi li jaffettwaw
id-disponibbiltà ta’
finanzjament (pubbliku u
privat) fil-livell tal-UE,
nazzjonali, reġjonali u lokali
• Volatilità fil-prezzijiet talenerġiji u l-materja prima
• Ftehimiet internazzjonali,
b’mod partikolari l-SDGs tanNU għall-2030

Proċessi
Parteċipanti
Il-ġestjoni u l-implimentazzjoni
tal-programm Orizzont 2020
jitwettqu minn 29 korp
differenti, inklużi:
• 10 DĠ tal-Kummissjoni
• Erba’ aġenziji eżekuttivi
• Ħames sħubijiet pubbliċipubbliċi
• Tmien sħubijiet pubbliċiprivati
• L-EIT
• Il-BEI u l-FEI
Mod ta’ ġestjoni u
Attivitajiet
Opportunitajiet ta’
finanzjament (Ġestjoni diretta)
taħt Orizzont 2020 huma
stipulati fil-programmi ta’
ħidma pluriennali, li jkopru lbiċċa l-kbira mill-appoġġ
disponibbli. Il-programmi ta’
ħidma jintegraw l-objettivi ta'
politika tal-UE fl-istabbiliment
tal-prijorità.

Eżiti mistennija
Impatti
Impatti xjentifiċi
• Xjenza eċċellenti fl-UE inter
alia mill-isforzi transfruntiera
u transsettorjali tal-R&Ż
Innovazzjoni/impatti ekonomiċi
• Ditti tal-UE aktar innovattivi
u kompetittivi li jwasslu għal
impjiegi u tkabbir
Impatti soċjetali
• Indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà
fl-UE u fid-dinja
Riżultati
• Tisħiħ u integrazzjoni fil-livell
tal-UE tal-kapaċitajiet talR&Ż
• Tixrid tal-innovazzjoni fi
prodotti, servizzi, proċessi
• Impjiegi, tkabbir u
kompetittività talparteċipanti (inklużi l-SMEs)
• Eżiti soċjetali u ambjentali
• Innovazzjoni fit-tfassil talpolitika
• Pożizzjonament
internazzjonali

Outputs mistennija
• Żvilupp tal-kapital uman:
taħriġ u attirar ta' riċerkaturi
• Infrastrutturi tar-riċerka
ġodda u aġġornati
aċċessibbli għal riċerkaturi
• Sħubijiet u ftuħ
internazzjonali
• Outputs għal trasferimenti
tal-għarfien, bħal rapporti,
pubblikazzjonijiet u
konferenzi
• Outputs bikrija għal
innovazzjoni sussegwenti,
bħal għodod u tekniki ġodda
ta’ riċerka
• Outputs għal riċerka jew
integrazzjoni tas-suq bħal
pjanijiet direzzjonali għatteknoloġiji u standards
ġodda/imtejba
• Outputs aktar qrib is-suq
bħal provi tal-kunċett u
pjanijiet tan-negozju
• Outputs għal soċjetà usa’
bħal standards etiċi u
avvenimenti ta'
sensibilizzazzjoni
• Outputs ta’ politika: pariri,
kooperazzjoni u djalogu

Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-loġika ta’ intervent kif ippreżentata fl-SWD(2017) 220 u fuq COM(2019) 400
(id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għan-nefqa operazzjonali).

51

Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

2.10. Minbarra r-rappurtar annwali normali dwar il-prestazzjoni permezz tar-

Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR), id-dikjarazzjonijiet talprogrammi u r-Rapport Annwali tal-Attività (RAA) (ara l-paragrafu 1.3), il-Kummissjoni
għamlet disponibbli r-rapporti ta’ evalwazzjoni li ġejjin, li huma relatati ma’
Orizzont 2020 (ara l-Figura 2.3). Id-data ta’ monitoraġġ, inklużi l-indikaturi tal-input u
tal-output, huma disponibbli għall-pubbliku permezz tad-Dashboard ta’ Orizzont online
tal-Kummissjoni. Is-serje Monitoring Flash 1 tikkomplementa d-data tad-dashboard
b’analiżijiet dettaljati ta’ aspetti ewlenin ta’ Orizzont 2020.

Figura 2.3 – Twaqqit tal-evalwazzjonijiet prinċipali u l-perjodi koperti
QFP
2014 - 2020

QFP
2007 - 2013
2008

2010

2012

Pubblikazzjoni

2015

2017

QFP
2021 - 2027
2019

2022

2024

2026

Perjodu kopert
Valutazzjoni tal-impatt għal
Orizzont 2020
Evalwazzjoni ex post tal-FP7
Evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 2020

Valutazzjoni tal-impatt għal
Orizzont Ewropa
Evalwazzjoni ex post ta’
Orizzont 2020
Sors: il-QEA (ibbażat fuq dokumenti tal-Kummissjoni).

1

https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-2020-monitoring-flash_en
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Valutazzjoni tal-prestazzjoni ta' Orizzont 2020 abbażi ta’
informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni
Kummenti ġenerali

2.11. Il-Figura 2.4 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha ta' Orizzont 2020

inklużi fid dikjarazzjoni tal-programm. Il-Figura 2.5 tippreżenta indikaturi marbuta malobjettiv ġenerali ta’ Orizzont 2020. Ħarsiet ġenerali aktar dettaljati (għal kull pilastru
ta’ Orizzont 2020) huma ppreżentati fil-Figura 2.6, il-Figura 2.7, u l-Figura 2.8. Filparagrafu 1.24, aħna niddiskutu xi limitazzjonijiet ġenerali 2 li japplikaw meta jiġu
interpretati dawn l-indikaturi. B’mod partikolari, il-valutazzjoni li wettaqna ta’ jekk
indikatur partikolari huwiex “fit-triq it-tajba” hija relatata mal-probabbiltà li dan lindikatur se jilħaq il-mira tiegħu. Din il-valutazzjoni ma tiħux inkunsiderazzjoni jekk
indikatur partikolari huwiex marbut, u kemm mill-qrib, mal-azzjonijiet u l-objettivi ta'
Orizzont 2020, u lanqas jekk il-mira stabbilita għal dan l-indikatur hijiex ambizzjuża
b’mod adegwat. Għalhekk, dan huwa biss l-ewwel pass fl-analiżi tal-prestazzjoni ta'
Orizzont 2020. Aħna lanqas ma awditjajna l-affidabbiltà tad-data sottostanti, iżda
niddiskutuha fil-Kapitolu 1 (ara l-paragrafi 1.13-1.23).

2.12. Tnejn mill-indikaturi għall-objettiv ġenerali tal-programm huma: “Il-mira tal-

R&Ż ta' Ewropa 2020 (3 % tal-PDG)” u “Sehem ta' riċerkaturi fil-popolazzjoni attiva talUE”. Iż-żewġ indikaturi huma indikaturi tal-kuntest u ma jkejlux l-eżitu ta’
Orizzont 2020 bħala tali. Is-sehem ta’ riċerkaturi fil-popolazzjoni attiva tal-UE huwa fittriq it-tajba biex jilħaq il-mira ta’ 1,33 %, u l-valur l-aktar reċenti huwa ta’ 1,23 %.
Madankollu, il-mira tal-R&Ż ta’ Ewropa 2020 mhijiex fit-triq it-tajba billi r-riżultat reali
l-aktar reċenti huwa ta’ 2,12 % 3. In-nuqqas ta’ lħuq tal-mira tal-R&Ż ta' Ewropa 2020
jissottolinja r-rilevanza tal-programmi ta’ finanzjament tal-R&I bħal Orizzont 2020.

2

Ara wkoll il-paragrafi 3-21-3.35 tar-Rapport Annwali 2018.

3

Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2020 tal-QEA: “Is-Semestru Ewropew – ir-Rakkomandazzjonijiet
Speċifiċi għall-Pajjiżi jindirizzaw problemi importanti iżda jeħtieġu implimentazzjoni aħjar”.
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Figura 2.4 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha ta’ Orizzont 2020 fid
dikjarazzjoni tal-programm

Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi ta’ Orizzont 2020
huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom?
Input u
output

Indikaturi tal-eżitu talprogrammi
Riżultat

Impatt

Objettiv ġenerali

Pilastru 1: “Xjenza eċċellenti”

Pilastru 2: “Tmexxija industrijali”

Pilastru 3: “Sfidi tas-soċjetà”

Aspetti orizzontali

L-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom?
FIT-TRIQ IT-TAJBA

MHUX FIT-TRIQ IT-TAJBA

MHUWIEX ĊAR

Indikaturi b’miri kwantifikati
Indikaturi mingħajr miri kwantifikati

Nota: L-analiżi li wettaqna hija bbażata fuq data tal-Kummissjoni u li aħna ma awditjajniex.
It-tabella ta’ hawn fuq, li turi jekk l-indikaturi humiex “fit-triq it-tajba”, hija relatata mal-valutazzjoni li
wettaqna tal-probabbiltà li indikatur partikolari se jilħaq il-mira tiegħu. Madankollu, indikatur jista’ ma
jintlaqatx mill-azzjonijiet implimentati taħt il-programm, jew jista’ ma jkunx rilevanti għall-objettiv talprogramm – u l-mira tiegħu tista’ ma tirriflettix ambizzjoni adegwata. Għalhekk, il-fatt li indikatur huwa
“fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu ma jfissirx neċessarjament li l-programm innifsu huwa fit-triq
it-tajba biex jilħaq l-objettivi tiegħu. Ara wkoll l-Appendiċi (il-punt 18).
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Figura 2.5 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-objettiv ġenerali
ta’ Orizzont 2020
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex
jilħqu l-miri tagħhom?
Input u
output
marbuta
mal-objettiv
ġenerali

Riżultat

Impatt

iva
le
mhuwiex ċar

Indikaturi marbuta mal-objettiv ġenerali ta’ Orizzont 2020
Indikatur
Il-mira tal-R&Ż ta’ Ewropa 2020
(3 % tal-PDG)

Indikatur tal-Output talInnovazzjoni

Sehem ta' riċerkaturi filpopolazzjoni attiva tal-UE

Progress lejn il-mira
5 % (2017)
2013

2020

stadju
importanti
49 % (2016)

M/A (l-ebda mira)
N/A
linja (2017)
bażi: 102,1 (2013)
mira: mhux speċifikata
id-data l-aktar reċenti:
2013
2020
103,1 (2017)

47 % (2016)
2013

2020

stadju
importanti
37 % (2016)

Fit-triq ittajba?


le

mhuwiex ċar


iva

Tip

impatt

impatt

impatt

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

2.13. Hemm 14-il indikatur li huma fit-triq it-tajba, filwaqt li 17 mhumiex fit-triq it-

tajba. Dan huwa bbażat fuq analiżi li wettaqna tal-informazzjoni fid-dikjarazzjoni talprogramm, li turi li l-valuri fil-mira għandhom jinkisbu sal-2020. Madankollu, fir-realtà,
l-azzjonijiet iffinanzjati taħt Orizzont 2020 mhux se jitlestew qabel ftit snin wara l-2020.
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Is-simplifikazzjoni tikkontribwixxi għall-effiċjenza

2.14. F'Orizzont 2020 saru bosta bidliet meta mqabbel mal-predeċessur li l-għan

tiegħu kienet is-simplifikazzjoni, biex b’hekk tiżdied l-effiċjenza tal-programm. Fl-2018,
aħna ppubblikajna rapport speċjali 4 dwar dawn il-miżuri ta’ simplifikazzjoni ta’
Orizzont 2020 (ara l-Kaxxa 2.1). Barra minn hekk, permezz tal-użu ta’ aġenziji
eżekuttivi għall-implimentazzjoni operattiva tal-programm, l-effiċjenza żdiedet 5.

Kaxxa 2.1
Il-fehma tagħna dwar il-miżuri ta’ simplifikazzjoni ta’ Orizzont 2020
Fir-Rapport Speċjali Nru 28 tal-2018 aħna vvalutajna l-miżuri ta’ simplifikazzjoni.
Aħna kkonkludejna li l-“maġġoranza tal-miżuri ta’ simplifikazzjoni li ttieħdu millKummissjoni kienu effettivi fit-tnaqqis tal-piż amministrattiv minn fuq il-benefiċjarji
f’Orizzont 2020, għalkemm mhux l-azzjonijiet kollha pproduċew ir-riżultat mixtieq
u għad hemm lok għal titjib”. L-istħarriġ tagħna tal-benefiċjarji wera wkoll fehmiet
interessanti billi dawn esprimew il-ħtieġa għal gwida u għodod aktar faċli għallutent. Il-benefiċjarji ħeġġew ukoll lill-Kummissjoni biex tesplora aktar l-użu ta’
skemi ġodda ta’ finanzjament bħal somom f’daqqa. Barra minn hekk, l-awditu
ġibed l-attenzjoni għall-fatt li modifiki frekwenti għar-regoli jwasslu għal inċertezza
u żbalji fit-talbiet dwar l-ispejjeż mill-benefiċjarji.
B’segwitu għar-rapport speċjali tagħna u l-evalwazzjoni interim, il-Kummissjoni
tirrapporta li hija introduċiet passi ulterjuri lejn is-simplifikazzjoni permezz ta’
aktar komunikazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, l-iżvilupp ta’ gwida u għodod aktar
faċli għall-utent, u żieda fl-użu ta’ finanzjament b’somom f’daqqa.

4

Ir-Rapport Speċjali Nru 28/2018 “Il-maġġoranza tal-miżuri ta’ simplifikazzjoni integrati
f’Orizzont 2020 iffaċilitaw il-ħajja tal-benefiċjarji, iżda għad hemm lok għal titjib”.

5

Id-dokument tal-Kummissjoni, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”,
SWD(2017) 220 final, p. 48.
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Il-kollaborazzjoni transfruntiera fil-qasam tar-riċerka tipprovdi valur miżjud

2.15. It-tfassil u t-twaqqif ta’ Orizzont 2020 bħala programm b’fokus qawwi fuq ir-

riċerka u l-innovazzjoni transfruntiera u kollaborattivi jagħtuh valur miżjud distint fuq
il-finanzjament fil-livell nazzjonali. Dan huwa evidenzjat ukoll mill-fatt li stati mhux
membri ddeċidew li jipparteċipaw biex isiru pajjiż assoċjat tal-programm 6. Il-livell ogħla
ta’ kompetizzjoni għall-għotjiet u l-kooperazzjoni jippermettu progress xjentifiku
konsiderevoli u innovazzjoni.
Il-popolarità ta’ Orizzont 2020 tfisser li proposti tajbin jistgħu jiġu rrifjutati

2.16. Il-popolarità ta’ Orizzont 2020 turi biċ-ċar l-attraenza tiegħu. Madankollu,

12 % biss tal-proposti eliġibbli jirċievu għotja 7, li jfisser li l-isforzi konsiderevoli flabbozzar ta’ proposti ta’ proġetti spiss ma jagħtu l-ebda frott u li anke proposti ta’
proġetti tajbin ma jirċievu l-ebda finanzjament, li jirriżulta f’opportunitajiet mitlufa.

2.17. Proposti għal proġetti taħt l-istrument għall-SMEs u l-Azzjonijiet Marie Curie

(MSCA) li Orizzont 2020 ma jistax jiffinanzja minħabba restrizzjonijiet baġitarji 8 jirċievu
“Siġill ta’ eċċellenza”. Jenħtieġ li s-Siġill jgħin lill-applikanti jiksbu finanzjament minn
skemi oħra. Is-Siġill huwa intenzjonat ukoll biex isaħħaħ il-koerenza peress li joħloq
rabta aktar b’saħħitha bejn Orizzont 2020 u skemi oħra ta’ finanzjament. Madankollu,
din l-inizjattiva għadha ma qabditx b’mod universali u l-iskemi ta’ finanzjament
nazzjonali ma jirrikonoxxux is-Siġill b’mod wiesa’ 9.

6

Id-dokument tal-Kummissjoni, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”,
SWD(2017) 220 final.

7

“Annual Management and Performance Report for the EU Budget, financial year 2018”,
p. 33.

8

Ċifri miksuba mid-“Dashboard ta’ Orizzont”.

9

Ir-Rapport Speċjali Nru 28/2018, “Il-maġġoranza tal-miżuri ta’ simplifikazzjoni integrati
f’Orizzont 2020 iffaċilitaw il-ħajja tal-benefiċjarji, iżda għad hemm lok għal titjib”, p. 38.
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L-istruttura bi tliet pilastri hija ta' benefiċċju għall-koerenza ta’ Orizzont 2020

2.18. Koerenza tfisser li l-partijiet ta’ Orizzont 2020 jaħdmu tajjeb flimkien u li

hemm komplementarjetà u sinerġiji ma’ politiki u finanzjamenti oħra tal-UE u dawk
nazzjonali. L-istruttura bi tliet pilastri hija ta’ benefiċċju għall-koerenza interna 10 talprogramm. It-titjib huwa possibbli meta jiġi rrazzjonalizzat l-għadd kbir ta’ strumenti
ta’ finanzjament tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni biex il-benefiċjarji jkollhom
stampa ġenerali aħjar tal-finanzjament possibbli mill-UE u liema strument huwa adatt
għalihom. Barra minn hekk, l-allinjament mal-finanzjament u l-politiki fil-livell tal-Istati
Membri jista’ jitjieb aktar 11.

Il-kejl tal-effettività tar-riċerka u l-innovazzjoni huwa diffiċli

2.19. L-effettività ta’ Orizzont 2020 hija marbuta mar-riżultati u l-impatti tal-

proġetti ffinanzjati. L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni se jkollhom impatt reali biss
meta r-riżultati jiġu ddisseminati u jintużaw realment. Hemm intervall ta’ żmien bejn ilfinalizzazzjoni ta’ proġett ta’ riċerka u d-disseminazzjoni u l-isfruttament tar-riżultati
tiegħu. Dan huwa suġġett ukoll għal fatturi esterni 12. Filwaqt li r-riżultati u l-impatti filbiċċa l-kbira tagħhom għadhom ma nkisbux jew ma jistgħux jitkejlu, xi wħud milloutputs kif imkejla mill-indikaturi juru progress lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-programm.
L-AMPR 2019 ma jagħtix ħarsa ġenerali lejn l-effettività tal-programm fil-forma ta’
kisbiet. Il-Ħarsa ġenerali lejn il-prestazzjoni tal-programmi (PPO) tagħti informazzjoni
aktar dettaljata u tiddiskuti b’mod konċiż il-prestazzjoni ta’ kull wieħed mill-pilastri ta’
Orizzont 2020 billi tirreferi għal parti mill-informazzjoni li tintwera mill-indikaturi.

10

Id-dokument tal-Kummissjoni, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”,
SWD(2017) 220 final.

11

Id-dokument tal-Kummissjoni, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”,
SWD(2017) 220 final, p. 171.

12

Id-dokument tal-Kummissjoni, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”,
SWD(2017) 220 final, p. 13.
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Xjenza eċċellenti

2.20. Il-Figura 2.6 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi mid-dikjarazzjoni tal-

programm marbuta mal-pilastru dwar xjenza eċċellenti.

Figura 2.6 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta ma’ xjenza eċċellenti
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex
jilħqu l-miri tagħhom?
Input u
output

Riżultat

Impatt

iva
le
mhuwiex ċar

Għażla ta’ indikaturi marbuta ma’ “Xjenza eċċellenti”
Indikatur
Sehem tal-pubblikazzjonijiet millproġetti ffinanzjati mill-ERC li huma
fost l-ewwel 1 % kkwotati ħafna
għal kull qasam tax-xjenza

Progress lejn il-mira
100 % (2019)

Fit-triq ittajba?

stadju
importanti
2020 83 % (2018)



90 % (2019)
Ċirkolazzjoni transettorjali u bejn ilstadju
pajjiżi ta' riċerkaturi, inklużi
importanti
kandidati għal Dottorat
2013
2020 82 % (2019)



Ċirkolazzjoni transettorjali u bejn ilpajjiżi ta' kandidati għal Dottorat



89 % (2019)
2013

stadju
importanti
2020 86 % (2019)

iva

iva


iva

Tip

output

output

output

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

2.21. Fi ħdan il-pilastru dwar xjenza eċċellenti, l-appoġġ permezz tal-Kunsill

Ewropew tar-Riċerka (ERC) huwa orjentat lejn riċerkaturi aktar stabbiliti b’fokus fuq
riċerka aktar fundamentali. L-azzjonijiet Marie Curie (MSCA) min-naħa l-oħra jagħtu
appoġġ b'mod predominanti lir-riċerkaturi fi stadju bikri tal-karriera. L-indikatur għallERC juri li l-programm għandu prestazzjoni tajba. L-MSCA juru wkoll valuri tajbin għallindikaturi tagħhom: mill-bidu tal-programm, 58 200 riċerkatur gawdew minn mobbiltà
transsettorjali u transfruntiera, li tippermettilhom iwettqu riċerka barra mill-pajjiż jew
temporanjament f’organizzazzjonijiet oħra, bis-saħħa tal-appoġġ ta' dawn l-azzjonijiet.
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L-appoġġ għall-eċċellenza u l-mobbiltà huwa ta’ benefiċċju għar-riċerka Ewropea

2.22. Peress li l-ERC fil-biċċa l-kbira qed jiffinanzja r-riċerka fundamentali, iż-żmien

qabel ma r-riżultati u l-impatti jimmaterjalizzaw jista’ jkun partikolarment twil.
Madankollu, l-outputs fil-forma ta’ pubblikazzjonijiet u skoperti xjentifiċi rivoluzzjonarji
juru li l-ERC qed iwassal għal riżultati. Il-kompetizzjoni pan-Ewropea hija intenzjonata
biex talloka għotjiet għal proġetti fejn tista’ titwettaq riċerka eċċellenti, għalkemm
għad-detriment ta’ distribuzzjoni ġeografika ugwali 13. L-MSCA jippermettu lirriċerkaturi jkollhom esperjenza ta’ mobbiltà li tkun ta’ benefiċċju kemm għarriċerkaturi individwali kif ukoll għall-organizzazzjonijiet tar-riċerka involuti u għassistema Ewropea tar-riċerka fl-intier tagħha 14.
Orizzont 2020 iżid il-valur permezz tal-uniċità u l-karattru pan-Ewropew tal-appoġġ li
huwa jipprovdi

2.23. L-ERC u l-MSCA tant huma distintivi fil-fokus u l-iskala tagħhom li ftit li xejn

jeżistu duplikazzjonijiet fil-programm jew barra minnu. Billi mhumiex l-istess bħal
azzjonijiet organizzati fil-livell nazzjonali, dawn għandhom valur miżjud distint. Ilkompetizzjoni u l-mobbiltà pan-Ewropej jikkostitwixxu wkoll valur miżjud 15.

13

L-Anness 2 tad-dokument tal-Kummissjoni, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”,
SWD(2017) 221 final, p. 56.

14

L-Anness 2 tad-dokument tal-Kummissjoni, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”,
SWD(2017) 221 final, p. 176.

15

L-Anness 2 tad-dokument tal-Kummissjoni, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”,
p. 68, p. 71, p. 177.

60

Tmexxija industrijali

2.24. Il-Figura 2.7 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi mid-dikjarazzjoni tal-

programm marbuta mal-pilastru dwar it-tmexxija industrijali.

Figura 2.7 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mat-tmexxija
industrijali
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex
jilħqu l-miri tagħhom?
Input u
output

Riżultat

Impatt

iva
le
mhuwiex ċar

Għażla ta’ indikaturi marbuta ma’ “Tmexxija industrijali”
Indikatur
Applikazzjonijiet għal privattivi u
privattivi miksuba fit-teknoloġiji
abilitanti u industrijali differenti

Progress lejn il-mira
16 % (2019)

stadju
importanti
2020 100 % (2019)

2013

Fit-triq ittajba?


le

Tip
riżultat

Sehem ta’ kumpaniji parteċipanti li
jintroduċu innovazzjonijiet ġodda
għall-kumpanija jew is-suq

M/A (l-ebda mira)
N/Alinja bażi: 0
mira: mhux speċifikata
id-data l-aktar reċenti:
2020
15,4 K (2019)

mhuwiex ċar

riżultat

Għadd ta’ pubblikazzjonijiet pubbliċi
privati konġunti

M/A (l-ebda mira)
N/A
linja bażi: 0
mira: mhux speċifikata
2020 reċenti:
id-data l-aktar
5,7 K (2019)

mhuwiex ċar

output

Sehem ta’ SMEs parteċipanti li
jintroduċu innovazzjonijiet ġodda
għall-kumpanija jew is-suq

Tkabbir u ħolqien ta' impjiegi f'SMEs
parteċipanti

N/A

stadju
importanti
2020 40 % (2017)

M/A
N/A (l-ebda mira)
linja bażi: 0
mira: mhux speċifikata
2020
id-data l-aktar reċenti:
431 (2019)


mhuwiex ċar

mhuwiex ċar

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

riżultat

riżultat
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2.25. L-Objettiv Speċifiku 5 huwa relatat mat-tmexxija industrijali tal-Ewropa

permezz tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku, id-dimostrazzjoni u l-innovazzjoni f’għadd
ta’ teknoloġiji abilitanti u industrijali. Id-dikjarazzjoni tal-programm turi li l-programm
mhuwiex fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu fir-rigward tal-applikazzjonijiet għal
privattivi. Id-dikjarazzjoni tal-programm tagħti wkoll informazzjoni dwar il-privattivi
miksuba, li hija miżura aħjar għall-prestazzjoni, iżda ma tagħti l-ebda mira jew stadju
importanti.

2.26. Indikatur ieħor għal dan l-objettiv huwa “is-sehem ta’ kumpaniji parteċipanti

li jintroduċu innovazzjonijiet ġodda għall-kumpanija jew is-suq”. Minħabba li ddikjarazzjoni tal-programm la ssemmi l-istadji importanti u lanqas mira għal dan lindikatur, ma tistax tintuża biex jiġi vvalutat jekk il-programm huwiex fit-triq it-tajba, u
dan inaqqas l-utilità ta’ dan l-indikatur.
L-appoġġ għall-innovazzjoni huwa popolari, għalkemm l-SMEs jiffaċċjaw ostakli

2.27. L-azzjonijiet taħt it-tmexxija industrijali jiffinanzjaw ir-riċerka u l-innovazzjoni

mmirati lejn teknoloġiji abilitanti. Tali teknoloġiji jirfdu innovazzjonijiet sussegwenti u
għalhekk jinħtieġ iż-żmien biex il-finanzjament jimmaterjalizza f’riżultati u impatti.
B’mod ġenerali, l-azzjonijiet huma kkaratterizzati minn orjentazzjoni tajba tas-suq u
huma popolari ma’ għadd kbir ta’ applikanti, inklużi l-SMEs. L-appoġġ għallInnovazzjoni mill-SMEs huwa objettiv speċifiku fi ħdan it-tmexxija industrijali,
għalkemm l-SMEs jistgħu jipparteċipaw u jiksbu finanzjament taħt objettivi speċifiċi
oħra wkoll. Madankollu, fir-Rapport Speċjali li ppubblikajna dwar is-simplifikazzjoni ta’
Orizzont 2020 16, aħna sibna li l-SMEs jiffaċċjaw ostakli fil-proċess tal-applikazzjoni u
piżijiet fl-implimentazzjoni ta’ proġetti minħabba regoli kumplessi, pereżempju meta
jiġu rrappurtati l-ispejjeż.
Valur miżjud distint tal-UE permezz ta’ massa kritika

2.28. Fir-rigward tal-finanzjament ta’ proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni fil-qasam

tat-tmexxija industrijali, Orizzont 2020 jippermetti massa kritika li tiffaċilita listabbiliment ta' proġetti ta’ skala akbar. Il-proġetti jikkonsistu f’bosta parteċipanti,
bħal negozji, organizzazzjonijiet ta’ riċerka u universitajiet, minn bosta pajjiżi u

16

Ir-Rapport Speċjali Nru 28/2018, “Il-maġġoranza tal-miżuri ta’ simplifikazzjoni integrati
f’Orizzont 2020 iffaċilitaw il-ħajja tal-benefiċjarji, iżda għad hemm lok għal titjib”.
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għalhekk jistgħu jiġbru flimkien l-għarfien u l-kompetenzi meħtieġa, li mhux kollha
jistgħu jkunu disponibbli f’pajjiż wieħed 17.

Sfidi tas-soċjetà

2.29. Il-Figura 2.8 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi mid-dikjarazzjoni tal-

programm marbuta mal-pilastru dwar l-isfidi tas-soċjetà.

Figura 2.8 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-isfidi tas-soċjetà
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex
jilħqu l-miri tagħhom?
Input u
output

Impatt

Riżultat

iva
le
mhuwiex ċar

Għażla ta’ indikaturi marbuta ma’ “Sfidi tas-soċjetà”
Indikatur
Pubblikazzjonijiet f'ġurnali ta' impatt
qawwi analizzati bejn il-pari fil-qasam
tas-saħħa u l-benesseri

Progress lejn il-mira
30 % (2019)
2013

2020

Applikazzjonijiet għal privattivi u
privattivi miksuba fil-qasam tas-saħħa
u l-benesseri

16 % (2019)

Pubblikazzjonijiet f'ġurnali ta' impatt
qawwi analizzati bejn il-pari fil-qasam
tal-enerġija sikura, nadifa u effiċjenti

11 % (2019)

Applikazzjonijiet għal privattivi u
privattivi miksuba fil-qasam talenerġija sikura, nadifa u effiċjenti

30 % (2019)

2020

2020

2020

Fit-triq ittajba?

stadju
importanti
100 % (2019)



stadju
importanti
100 % (2019)



stadju
importanti
100 % (2019)

stadju
importanti
100 % (2019)

le

le


le


le

Tip
output

riżultat

output

riżultat

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

17

L-Anness 2 tad-dokument tal-Kummissjoni, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”,
SWD(2017) 221 final, p. 290, p. 358, p. 427.
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2.30. Il-pilastru dwar l-isfidi tas-soċjetà jikkonċerna seba’ oqsma differenti. L-

ewwel żewġ indikaturi fil-Figura 2.8 jikkonċernaw is-saħħa u l-benesseri. Il-valur għallmira huwa msemmi taħt l-intestatura għas-sena 2020, iżda jenħtieġ li fil-fatt jinftiehem
li għandu jintlaħaq meta l-aħħar azzjonijiet iffinanzjati taħt Orizzont 2020 ikunu se
jitlestew. Barra minn hekk, id-dikjarazzjoni tal-programm issemmi li l-miri huma għallpilastru kollu tal-Isfidi tas-soċjetà (Objettivi speċifiċi: 8-14) u mhux għal kull objettiv
speċifiku individwali, u b’hekk it-tqabbil bejn il-valur reali u l-valur fil-mira jsir
insinifikanti.
Tingħata tweġiba għal kwistjonijiet soċjetali

2.31. Il-Pilastru ta’ Orizzont 2020 dwar l-isfidi tas-soċjetà jindirizza b’mod espliċitu

kwistjonijiet f’oqsma bħas-saħħa u l-benesseri tul il-ħajja u l-enerġija sostenibbli. Levalwazzjonijiet tal-Kummissjoni kkonkludew li dan il-pilastru għandu rilevanza
ġenerali għolja billi jimmira l-finanzjament lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni bil-għan li jiġu
indirizzati kwistjonijiet li s-soċjetà qed tħabbat wiċċha magħhom 18. L-azzjonijiet firrigward tal-isfidi tas-soċjetà jiffukaw fuq proġetti f’“livelli ogħla ta’ tħejjija teknoloġija”,
li jfisser li t-teknoloġiji huma eqreb li jirriżultaw f’applikazzjonijiet prattiċi, u b’hekk
jikkomplementaw tajjeb ir-riċerka aktar fundamentali. Madankollu, it-tweġiba fuq
terminu itwal għall-isfidi tas-soċjetà tkun tirrikjedi wkoll riċerka aktar bażika f’dan ilqasam 19. B’mod ġenerali, il-proġetti Ewropej jikkomplementaw tajjeb l-isforzi
nazzjonali 20.

Riżultati tal-ittestjar tal-prestazzjoni fuq it-tranżazzjonijiet

2.32. Aħna vvalutajna r-rappurtar imwettaq mill-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni

ta’ 62 proġett ta’ Orizzont 2020. Minn dawn il-proġetti, 26 kienu diġà ġew
ikkompletati. Aħna ma vvalutajniex direttament il-kwalità tar-riċerka li saret jew limpatt tal-proġetti f'termini ta' lħuq tal-objettiv tal-politika jiġifieri li jsir titjib fir-riċerka
u l-innovazzjoni.

18

Id-dokument tal-Kummissjoni, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”,
SWD(2017) 220 final, p. 31.

19

Id-dokument tal-Kummissjoni, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”,
SWD(2017) 220 final, p. 170.

20

L-Anness 2 tad-dokument tal-Kummissjoni, “In-depth interim evaluation of Horizon 2020”,
SWD(2017) 221 final, p. 656, p. 813.
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2.33. Għal kull proġett, aħna rrieżaminajna bosta rapporti inkluż ir-rapport ta'

valutazzjoni li jiġi kkompletat mill-Uffiċjal tal-Proġett tal-Kummissjoni bħala parti millkontrolli qabel ma jsir ir-rimborż tal-ispejjeż iddikjarati. Fejn kien possibbli, staqsejna
wkoll lill-benefiċjarju dwar il-prestazzjoni tal-proġett.

2.34. It-62 proġett kollha li vvalutajna jaqblu mal-objettivi tal-programm u mal-

programm ta’ ħidma applikabbli. Il-biċċa l-kbira mill-proġetti huma marbuta ma’
objettiv speċifiku wieħed biss, bl-eċċezzjoni ta’ tliet proġetti li huma marbuta ma’ żewġ
objettivi speċifiċi. Madankollu, aħna nivvalutaw li 22 proġett ieħor marbuta ma’
objettiv speċifiku wieħed jikkontribwixxu għal objettiv speċifiku addizzjonali wieħed
jew aktar. Dan huwa pereżempju ta’ spiss il-każ għal proġetti tal-ERC (li jappartjenu
għal OS1) jew proġetti MSCA (li jappartjenu għal OS3), iżda li jistgħu jikkontribwixxu
wkoll għal wieħed mill-objettivi mill-Isfidi tas-soċjetà abbażi tas-suġġett tar-riċerka. Billi
jiġu rrappurtati biss ir-riżultati tal-proġett, bħal pubblikazzjonijiet xjentifiċi, taħt
objettiv speċifiku wieħed, l-għadd doppju jiġi evitat, iżda dan iwassal għal
sottorappurtar tal-kontribut tal-Unjoni għal dawn l-oqsma oħra ta’ riċerka.

2.35. Skont ir-rapporti tal-Kummissjoni, il-biċċa l-kbira mill-proġetti kienu kisbu l-

outputs u r-riżultati mistennija minnhom. Madankollu, ir-rapporti tal-Kummissjoni
żvelaw ukoll li bosta proġetti kienu ġew milquta minn problemi li naqqsu millprestazzjoni tagħhom:
o

f’ħames każijiet, il-progress li ġie rrappurtat kien jikkonforma parzjalment biss
mal-objettivi li dwarhom kien intlaħaq qbil mal-Kummissjoni;

o

f’seba’ każijiet, id-disseminazzjoni tal-outputs u r-riżultati tal-proġett kienet
twettqet parzjalment biss skont il-ftehim ta' għotja.
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Konklużjonijiet

2.36. L-informazzjoni disponibbli hija limitata wisq biex tkun tista’ tiġi vvalutata bis-

sħiħ il-prestazzjoni ta’ Orizzont 2020 fi tmiem l-2019, is-sena ta’ qabel tal-aħħar talperjodu ta’ programmazzjoni. Raġuni ewlenija hija li, minħabba l-karatteristika inerenti
tal-finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni, hemm intervall ta’ żmien konsiderevoli
bejn il-finanzjament tal-proġetti u l-materjalizzazzjoni tar-riżultati u l-impatti. Barra
minn hekk, il-biċċa l-kbira mill-proġetti se jkunu għadhom għaddejjin fi tmiem l-2020
(ara l-paragrafu 2.13). L-indikaturi jridu jiġu interpretati b’kawtela u xi wħud għandhom
nuqqas ta’ valuri fil-mira (ara l-paragrafu 2.11) Dan jagħmilha diffiċli biex tinkiseb ħarsa
ġenerali lejn il-prestazzjoni. L-istampa l-aktar reċenti u kompleta tal-prestazzjoni
tingħata fl-evalwazzjoni interim, datata minn Mejju 2017, li fiha d-data kwantitattiva
hija kkombinata ma’ data kwalitattiva (ara l-paragrafu 2.10).

2.37. Għalkemm l-informazzjoni disponibbli hija limitata, ma hemm l-ebda

indikazzjoni li l-prestazzjoni tinsab f’riskju u hemm bosta eżempji ta’ proġetti li kellhom
suċċess. L-informazzjoni dwar l-effiċjenza ta’ Orizzont 2020 mhijiex ippreżentata b’mod
estensiv, iżda l-kwistjoni relatata tas-simplifikazzjoni hija ppreżentata b’mod estensiv
(ara l-paragrafu 2.14). Il-baġit ta’ Orizzont 2020 mhuwiex suffiċjenti biex jiffinanzja lproposti kollha tal-proġetti eliġibbli minħabba għadd eċċessiv ta’ sottoskrizzjonijiet
(ara l-paragrafi 2.16-2.17).

2.38. B’kuntrast mal-informazzjoni dwar l-effettività, dik dwar ir-rilevanza, il-

koerenza u l-valur miżjud tal-UE tal-programm hija disponibbli b’mod konsiderevoli.
Hemm każ b’saħħtu li Orizzont 2020 huwa rilevanti, billi qed jindirizza l-ħtiġijiet li
suppost jindirizza (ara l-paragrafi 2.23, 2.28, 2.31). Il-valur miżjud tal-UE huwa punt
ieħor b’saħħtu tal-programm, kif jisħqu ħafna mis-sorsi ta’ evidenza (ara l-paragrafu
2.15). Fir-rigward tal-koerenza, Orizzont 2020 juri li huwa allinjat tajjeb kemm
internament kif ukoll ma’ programmi u politiki oħra, iżda fl-istess ħin hemm lok għal
titjib (ara l-paragrafu 2.18).

2.39. L-AMPR jindirizza l-prestazzjoni tal-Intestatura 1a b’mod ġenerali ħafna biss.

Pereżempju, huwa ma jittrattax il-programmi separatament. L-informazzjoni dwar ilprestazzjoni ta’ Orizzont 2020 hija limitata għal eżempji ta’ proġetti ta’ suċċess u ma
tingħatax interpretazzjoni tad-data dwar l-indikaturi. Il-PPO, anness għall-AMPR, joffri
aktar informazzjoni, għalkemm xorta waħda f’livell għoli ta’ aggregazzjoni (ara lparagrafu 2.19).
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FEIS
L-iskop u l-funzjonament tal-FEIS

2.40. Il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) ġie stabbilit fl-2015 bħala

l-ewwel pilastru tal-“Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa” 21. Il-pjan ġie mfassal biex
jindirizza d-diskrepanza fl-investiment li nħolqot b’segwitu għall-kriżi finanzjarja u
ekonomika, li bdiet fl-2008. Il-Kunsill Ewropew tat-18 ta’ Diċembru 2014 ikkonkluda li
“t-trawwim tal-investiment u l-indirizzar tal-falliment tas-suq fl-Ewropa huma sfidi
politiċi ewlenin”. Il-FEIS għandu l-għan li jipprovdi addizzjonalità billi jindirizza
fallimenti tas-suq jew sitwazzjonijiet subottimali ta’ investiment, u tipikament jimmira
proġetti li jkollhom profil ta’ riskju ogħla, u “li ma setgħux jitwettqu fil-perjodu li
matulu tista' tintuża l-garanzija tal-UE, jew mhux fl-istess miżura, mill-BEI, il-FEI jew
taħt strumenti finanzjarji eżistenti tal-Unjoni mingħajr is-sostenn tal-FEIS”.

2.41. Il-Figura 2.9 tipprovdi ħarsa ġenerali kunċettwali lejn il-FEIS u l-isfond tiegħu,
abbażi tal-leġiżlazzjoni rilevanti u d-dokumenti tal-Kummissjoni.

2.42. Il-FEIS huwa appoġġat minn garanzija tal-UE. L-operazzjonijiet ta’

finanzjament huma mmaniġġjati mill-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI). IlBEI huwa responsabbli mit-Tieqa għall-Infrastruttura u l-Innovazzjoni (IIW) u mill-Fond
Ewropew tal-Investiment (FEI) għat-Tieqa għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (SMEW).

21

Ir-Regolament (UE) 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 2015
dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru Ewropew ta' Konsulenza
għall-Investimenti u l-Portal Ewropew ta' Proġetti ta’ Investiment u li jemenda rRegolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 — il-Fond Ewropew għallInvestimenti Strateġiċi.
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2.43. Il-Programm ġie emendat bir-Regolament (UE) 2017/239622 (l-hekk imsejjaħ

“FEIS 2.0”), li żied l-ammonti mmobilizzati tal-investiment immirat u estenda l-perjodu
ta’ investiment sa Diċembru 2020 għall-approvazzjoni ta’ tranżazzjonijiet għal kuntratti
finali li jridu jiġu ffirmati sa mhux aktar tard minn tmiem Diċembru 2022. Huwa saħħaħ
ukoll il-fokus fuq l-addizzjonalità.

2.44. Il-garanzija tal-UE tippermetti li l-BEI jiffinanzja operazzjonijiet li jkollhom

profil tar-riskju li ġeneralment ikun ogħla mill-portafoll standard tiegħu. L-għan huwa li
jinkiseb effett multiplikatur totali tal-investimenti b’valur li jkun 15-il darba (15x) ilkontribuzzjoni mill-FEIS (il-garanzija tal-UE u l-kontribuzzjoni mill-BEI). Il-kontribuzzjoni
mill-FEIS hija mistennija li tiġi ingranata, bħala medja, b’multiplikatur intern ta’ tliet
darbiet (3x) permezz tal-finanzjament mill-Grupp tal-BEI, u mmultiplikata wkoll
b’multiplikatur estern medju ta’ ħames darbiet (5x) ta’ finanzjament - privat u/jew
pubbliku - ieħor.

22

Ir-Regolament (UE) 2017/2396 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat13 ta’ Diċembru 2017 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) 2015/1017 firrigward tal-estensjoni tad-durata tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi kif ukoll lintroduzzjoni ta’ titjib tekniku għal dak il-Fond u għaċ-Ċentru Ewropew ta’ Konsulenza għallInvestimenti.
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Figura 2.9 – Ħarsa ġenerali lejn il-FEIS
Ħtiġijiet

Kuntest u fatturi esterni

Eżiti mistennija

Fi ħdan l-Unjoni Ewropea:
• Tiġi eliminata d-diskrepanza
fl-investiment
• Jiġi appoġġat l-irkupru
ekonomiku
• Jiġi promoss it-tkabbir
sostenibbli u inklużiv
• Tissaħħaħ l-attraenza talinvestiment fl-Ewropa

Kuntest tal-UE
Rabta ma’ ħafna politiki oħra
tal-UE, bħal:
• Strateġija Ewropa 2020
• Orizzont 2020 (InnovFin)
• FEIS (“Fondi strutturali”)
• COSME għall-SMEs
• Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa
(FNE)

Impatti
• Kontribut biex tiġi eliminata
d-diskrepanza fl-investiment
• Żieda fit-tkabbir
• Ħolqien ta' impjiegi ġodda

Kuntest fl-Istati Membri
Qafas ta’ politika, leġiżlattiv
u/jew regolatorju tal-Istati
Membri
Objettivi
L-Objettiv Ġenerali tal-FEIS
huwa li jiġu “Appoġġati linvestimenti li jtejbu t-tkabbir
f’konformità mal-prijoritajiet
tal-Unjoni”. Jissemmew disa'
oqsma prijoritarji.
Il-FEIS għandu Objettiv Speċifiku
wieħed. Iċ-Ċentru Ewropew ta’
Konsulenza għall-Investimenti
(EIAH) u l-Portal ta’ Proġetti
(PEPI), kull wieħed, għandhom
Objettiv Speċifiku wieħed.
L-Objettiv Speċifiku 1 (FEIS)
huwa ż-“Żieda fil-volum taloperazzjonijiet ta’ finanzjament
u ta’ investiment tal-Grupp talBEI f’oqsma prijoritarji”.

Inputs
Total tar-riżorsi tal-FEIS b'valur
ta’ EUR 33,5 biljun EUR 26 biljun ta’ Garanzija talUE u EUR 7,5 biljun ta’
kontribuzzjoni proprja mill-BEI.
Il-Fond ta’ Garanzija tal-FEIS
huwa riżerva ta' likwidità li
minnha jistgħu jitħallsu t-talbiet
għal pagamenti ta’ garanzija.
Huwa jiġi pproviżjonat
progressivament mill-baġit talUE (EUR 8 425 miljun) u minn
dħul assenjat (sa
EUR 675 miljun).

Fatturi esterni
• Kundizzjonijiet
soċjoekonomiċi li jaffettwaw
id-disponibbiltà ta’
finanzjament (pubbliku u
privat) fil-livell tal-UE,
nazzjonali, reġjonali u lokali
• Ftehimiet internazzjonali,
b’mod partikolari l-SDGs tanNU għall-2030
Proċessi
Mod ta’ ġestjoni
Ġestjoni indiretta (Grupp talBEI)
Parteċipanti
• DĠ responsabbli: ECFIN:
• Ġestjoni u implimentazzjoni:
Il-BEI u l-FEI
• Banek u Istituzzjonijiet
Promozzjonali Nazzjonali
• Intermedjarji finanzjarji u
investituri privati
• Promoturi tal-proġetti –
Riċevituri finali
Attivitajiet
• Superviżjoni tal-Bord ta’
Tmexxija
• Kumitat ta' Investiment
• Evalwazzjoni tal-proġetti
• Approvazzjoni
• Firma
• Żborż
• Monitoraġġ u rappurtar
• Ħlas lura

Riżultati
• Mobilizzazzjoni ta’ kapital
pubbliku u privat għallproġetti ffinanzjati mill-BEI.
• Investimenti totali talfinanzjament BEI/FEI u
kapital immobilizzat ta’
EUR 500 biljun li jimplika
multiplikatur estern ta’
ħames darbiet (5x).
• Effett multiplikatur totali:
15x

Outputs mistennija
Operazzjonijiet ta’ finanzjament
fi ħdan żewġ twieqi:
• Tieqa għall-Infrastruttura u lInnovazzjoni (IIW)
• Tieqa għall-SMEs (SMEW)
Diretti lejn proġetti eliġibbli floqsma prijoritarji fl-Unjoni
kollha kif ukoll lejn proġetti
transfruntiera.
Il-finanzjament jista’ jkun filforma ta’:
• Self
• Garanziji /kontrogaranziji
• finanzjament subordinat
• Strumenti tas-swieq ta’
kapital
• Parteċipazzjonijiet ta’ ekwità
jew kważi ekwità
Ammont totali: EUR 100 biljun li
jimplika multiplikatur intern ta’
tliet darbiet (3x).

Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Regolament (UE) 2015/1017, ir-Regolament (UE) 2017/2396, iddikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2020 u COM(2018) 497 final.
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2.45. Il-FEIS għandu objettiv ġenerali wieħed u objettiv speċifiku wieħed23. L-

objettiv ġenerali huwa l-għoti ta' appoġġ għal investimenti li jtejbu t-tkabbir
f’konformità mal-prijoritajiet tal-Unjoni, u l-objettiv speċifiku huwa ż-żieda fil-volum
tal-operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta' investiment tal-Grupp tal-BEI f’oqsma
prijoritarji.

2.46. Fi tmiem l-2019, l-esponiment tal-baġit tal-UE għal pagamenti futuri possibbli

fir-rigward tal-garanzija tal-FEIS kien jammonta għal EUR 21,9 biljun. Il-pagamenti millbaġit tal-UE imorru prinċipalment għall-Fond ta’ Garanzija tal-FEIS, li huwa riżerva ta'
likwidità li minnu l-BEI għandu jitħallas fil-każ ta' talba mill-garanzija tal-UE. Ir-riżorsi
tal-Fond huma mmaniġġjati mill-Kummissjoni. Fi tmiem l-2019, ġie rreġistrat ammont
ta’ EUR 6,5 biljun bħala pagamenti lill-Fond ta’ Garanzija tal-UE għall-FEIS 24. F’dak iżżmien, il-Fond kien jammonta għal EUR 6,7 biljun. Sa dakinhar ma kienet saret l-ebda
sejħa sinifikanti fuq il-garanzija 25.

Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

2.47. Minbarra r-rappurtar annwali normali dwar il-prestazzjoni permezz tal-AMPR,

id-dikjarazzjonijiet tal-programmi u r-RAA (ara l-paragrafu 1.3), il-Kummissjoni u l-BEI
wettqu l-evalwazzjonijiet tal-prestazzjoni li ġejjin, skont ir-Regolament dwar il-FEIS 26
(ara l-Figura 2.10). Il-Kummissjoni kkuntrattat ukoll evalwazzjoni esterna li ġiet
ikkompletata fl-2016.

23

Kif iddikjarat fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2020.

24

Ibbażat fuq id-data finanzjarja tal-QFP ipprovduta mid-DĠ BUDG.

25

Ir-Rapporti Annwali 2018 u 2019 tal-QEA, il-Kapitolu 2 “Ġestjoni baġitarja u finanzjarja”.

26

Ir-Regolament (UE) 2015/1017, l-Artikolu 18.
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Figura 2.10 – Twaqqit tal-evalwazzjonijiet prinċipali u l-perjodi koperti
QFP
2014 - 2020

QFP
2007 - 2013
2008

2010

2012

Perjodu kopert

2015

2017

QFP
2021 - 2027
2019

2022

2024

2026

Pubblikazzjoni
Il-BEI - Evalwazzjoni 2016 tal-FEIS
Il-Kummissjoni - Evalwazzjoni 2016 tal-FEIS
IL-BEI - Evalwazzjoni 2018 tal-FEIS
Il-Kummissjoni - Evalwazzjoni
Indipendenti 2018

Sors: il-QEA.

Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-FEIS, abbażi ta’ informazzjoni
ppubblikata dwar il-prestazzjoni

2.48. Il-Figura 2.11 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha tal-FEIS inklużi

fid dikjarazzjonijiet tal-programmi. Fil-paragrafu 1.24, aħna niddiskutu xi limitazzjonijiet
ġenerali 27 meta jiġu interpretati dawn l-indikaturi. B’mod partikolari, il-valutazzjoni li
wettaqna ta’ jekk indikatur partikolari huwiex “fit-triq it-tajba” hija relatata malprobabbiltà li dan l-indikatur se jilħaq il-mira tiegħu. Din il-valutazzjoni ma tiħux
inkunsiderazzjoni jekk indikatur partikolari huwiex marbut, u kemm mill-qrib, malazzjonijiet u l-objettivi tal-FEIS, u lanqas jekk il-mira stabbilita għal dan l-indikatur hijiex
ambizzjuża b’mod adegwat. Għalhekk, dan huwa biss l-ewwel pass fl-analiżi talprestazzjoni tal-FEIS. Aħna lanqas ma awditjajna l-affidabbiltà tad-data sottostanti,
iżda niddiskutuha fil-Kapitolu 1 (ara l-paragrafi 1.13-1.23).

2.49. Id-dikjarazzjoni tal-programm tinkludi ħames indikaturi għall-FEIS. Aħna
nikkonkludu li dawn huma indikaturi tar-“riżultati” u tal-“output”.

27

Ara wkoll il-paragrafi 3.21-3.35 tar-Rapport Annwali 2018.
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Figura 2.11 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha tal-FEIS fid
dikjarazzjoni tal-programm
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba
biex jilħqu l-miri tagħhom?
Riżultat

Input u output

Impatt

iva
le
mhuwiex ċar

Għażla ta’ indikaturi tal-FEIS
Indikatur

Progress lejn il-mira
92 % (2019)

Il-volum kumulattiv ta’ investiment
immobilizzat (EUR biljun)



2020

100 % (2019)

L-għadd ta’ proġetti li huma mistennija
jirċievu appoġġ taħt l-inizjattiva tal-FEIS

2020

100 % (2019)

L-għadd kumulattiv ta’ pajjiżi li jirċievu
finanzjament mill-Grupp tal-BEI taħt ilFEIS

2020

100 % (2019)

L-effett multiplikatur aggregat
2020

Is-sehem tal-finanzjament tal-FEIS taħt lIIW li jappoġġa l-komponenti ta’ proġetti
li jikkontribwixxu għall-azzjoni klimatika

100 % (2019)
2020

Fit-triq ittajba?

stadju
importanti
84 % (2019)



stadju
importanti
90 % (2019)



stadju
importanti
100 % (2019)



stadju
importanti
100 % (2019)



stadju
importanti
100 % (2019)



iva

iva

iva

iva

iva

Tip
riżultat

output

output

riżultat

output

L-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom?
FIT-TRIQ IT-TAJBA

MHUX FIT-TRIQ IT-TAJBA

MHUWIEX ĊAR

Indikaturi b’miri kwantifikati
Indikaturi mingħajr miri kwantifikati

Nota: L-analiżi li wettaqna hija bbażata fuq data tal-Kummissjoni u li aħna ma awditjajniex.
It-tabella ta’ hawn fuq, li turi jekk l-indikaturi humiex “fit-triq it-tajba”, hija relatata mal-valutazzjoni li
wettaqna tal-probabbiltà li indikatur partikolari se jilħaq il-mira tiegħu. Madankollu, indikatur jista’ ma
jintlaqatx mill-azzjonijiet implimentati taħt il-programm, jew jista’ ma jkunx rilevanti għall-objettiv talprogramm – u l-mira tiegħu tista’ ma tirriflettix ambizzjoni adegwata. Għalhekk, il-fatt li indikatur huwa
“fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu ma jfissirx neċessarjament li l-programm innifsu huwa fit-triq
it-tajba biex jilħaq l-objettivi tiegħu. Ara wkoll l-Appendiċi (il-punt 18).
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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2.50. Aħna nosservaw li l-programm huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-miri tiegħu.

Il-FEIS għandu l-għan li jimmobilizza l-investimenti f’għadd ta’ oqsma fl-UE kollha billi
jipprovdi finanzjament għal portafoll ta’ proġetti li jkollhom riskju ogħla minn dawk
appoġġati minn operazzjonijiet standard tal-BEI. L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni
disponibbli tipprovdi dettalji dwar l-investimenti mmobilizzati ta’ operazzjonijiet
approvati, l-għadd ta’ proġetti approvati, l-effetti multiplikaturi u l-kopertura tal-Istati
Membri. Madankollu, l-ebda wieħed mill-ħames indikaturi ma jagħti segwitu għal-livell
ta’ riskju jew għall-penetrazzjoni tal-oqsma ewlenin deskritti fl-objettiv ġenerali.

2.51. Għaż-żewġ indikaturi tar-riżultati, jenħtieġ li jiġi osservat li d-data hija

parzjalment ibbażata fuq stimi li jiġu aġġornati matul il-perkors tal-programm. Lindikaturi se jkunu biss definittivi hekk kif jiġu kkompletati l-investimenti. Barra minn
hekk, l-Opinjoni Nru 2/2016 tal-QEA indikat li l-kalkolu tal-indikatur tal-effett
multiplikatur aggregat jassumi li l-ebda investiment ma jsir mingħajr il-FEIS u stiednet li
l-metodoloġija għall-kalkolu tiegħu tiġi riveduta 28. Aħna nosservaw li l-metodoloġiji
multiplikatriċi tal-FEIS, applikati kemm mill-BEI kif ukoll mill-FEI, minn dak iż-żmien
’il hawn ġew aġġornati bl-iskop li jiġi żgurat li jittieħed inkunsiderazzjoni biss linvestiment inkrementali mmobilizzat lejn l-ilħuq tal-miri tal-FEIS 29.

2.52. Issa xi wħud mill-indikaturi għandhom valur ta’ monitoraġġ imnaqqas.

Wieħed mill-indikaturi tal-output: l-għadd kumulattiv ta’ pajjiżi li rċevew finanzjament
mill-BEI (operazzjonijiet iffirmati) inkiseb sal-2016, fit-tieni sena tal-programm.
Indikatur ieħor tal-output jgħodd il-proġetti li rċevew appoġġ mill-FEIS u ntlaħaq fl2018 meta qabeż l-1 000 proġett.

2.53. Jenħtieġ li jiġi osservat li l-indikaturi ma jkejlux il-progress tal-objettiv

speċifiku bħala tali, li huwa li jiżdiedu l-volumi tal-BEI, b’mod partikolari ta’
operazzjonijiet aktar riskjużi. Filwaqt li l-objettiv speċifiku jieħu inkunsiderazzjoni ttotal tal-operazzjonijiet tal-Grupp tal-BEI, l-indikaturi huma limitati għalloperazzjonijiet tal-FEIS.

28

ĠU C 465, 13.12.2016, p. 1.

29

EIB, EFSI Multiplier methodology calculation, update of July 2018 u EIF, EFSI Multiplier
calculation methodology, update of January 2019.
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Il-proġetti ffinanzjati mill-FEIS għandhom investiment immobilizzat stmat qrib ilmira, iżda dan mhux dejjem huwa attribwibbli biss għall-FEIS

2.54. Il-FEIS huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira li jimmobilizza investiment ta'

EUR 500 biljun. Fi tmiem l-2019, sena qabel id-data ta’ skadenza, il-Grupp tal-BEI kien
approva tranżazzjonijiet ta’ EUR 84,2 biljun u investiment relatat stmat għal
EUR 458 biljun, li huwa ogħla mill-mira meta jitqies li 82 % tad-durata tal-programm
kienet għaddiet 30.

2.55. It-total tal-“investimenti relatati” stmati jimplika “effett multiplikatur” estern

li huwa ogħla mill-mira mistennija ta’ 5 darbiet (5x), li jindika multiplikatur kumplessiv
tal-mira ta’ 15-il darba (15x) (ara l-paragrafu 2.44). Fir-rapport speċjali li ppubblikajna
fl-2019 dwar il-FEIS, aħna kkonkludejna31 li l-FEIS kien effettiv fil-ksib ta’ finanzjament
biex jappoġġa investimenti addizzjonali sostanzjali iżda, f’xi każijiet, kien ġie ddikjarat
b’mod eċċessiv kemm l-appoġġ tal-FEIS kien verament wassal għal investiment
addizzjonali fl-ekonomija reali. L-evalwazzjoni tal-FEIS u r-rapport speċjali tagħna ġibdu
l-attenzjoni wkoll għall-fatt li l-volum ta’ finanzjament kollu kemm hu ma jistax jiġi
attribwit biss lill-FEIS.
Il-FEIS ipprovda kapital fejn is-suq kieku ma kienx jipprovdi, iżda dan tal-aħħar
madankollu seta’ jakkomoda parti mill-investimenti tal-FEIS

2.56. Għalkemm is-self annwali tal-BEI naqas fl-2015-2017, li kkoinċida mal-

“perjodu tal-FEIS”, jenħtieġ li jiġi osservat li s-self huwa ogħla minn dak taż-żewġ
perjodi preċedenti ta’ tliet snin (2009-2011 u 2012-2014), li matulhom il-Grupp tal-BEI
rċieva kontribuzzjonijiet addizzjonali bil-għan li tiġi indirizzata l-kriżi finanzjarja u dik
tad-dejn sovran. Meta mqabbla mas-self annwali ta’ qabel din il-kriżi, il-medja hija
sinifikattivament ogħla fil-“perjodu tal-FEIS”, u b’hekk jintlaħaq l-objettiv speċifiku li
jiżdiedu l-volumi tal-operazzjonijiet ta’ finanzjament.

30

Ir-Rapport 2019 tal-FEIS, “From the European Investment Bank to the European Parliament
and the Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under EFSI”, p. 35.

31

Ir-Rapport Speċjali Nru 3/2019 tal-QEA “Il-Fond Ewropew għall-Investimenti
Strateġiċi:Jeħtieġ li tittieħed azzjoni biex il-FEIS ikun suċċess totali, il-paragrafu 81.
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2.57. Barra minn hekk, skont ir-Rapport 2019 tal-BEI dwar il-FEIS32, il-biċċa l-kbira

mit-tranżazzjonijiet tal-FEIS huma l-hekk imsejħa “attivitajiet speċjali”, li bħala regola
jġorru riskju ogħla mill-operazzjonijiet normali tal-BEI. Il-volum ta’ tali attivitajiet ġodda
ffirmati fl-2019 kien ta’ EUR 15-il biljun, madwar 25 % tas-self totali tal-BEI f’dik is-sena,
filwaqt li l-livell preċedenti għall-FEIS kien taħt l-10 %.

2.58. L-evalwazzjoni indipendenti mwettqa mill-Kummissjoni osservat li minn meta

tnieda l-FEIS ġew introdotti firxa ta’ prodotti ġodda u aktar riskjużi, pereżempju
strumenti ta’ ekwità u għall-kondiviżjoni tar-riskji ma’ intermedjarji finanzjarji taħt lIIW. Barra minn hekk, il-prodotti eżistenti ġew immodifikati u mfassla għal tipi ġodda
ta’ kontropartijiet/benefiċjarji 33.

2.59. Skont ir-Regolament inizjali tal-FEIS, “Attivitajiet speċjali” tqiesu bħala regola

li jipprovdu addizzjonalità (ara l-paragrafu 2.40). Stħarriġ tal-2018 juri li 98 % taloperazzjonijiet ta’ dejn u 99 % tal-operazzjonijiet ta’ ekwità kienu jindirizzaw ilfallimenti tas-suq. Madankollu, ir-rapporti juru li s-suq xorta seta’ jakkomoda sehem
minn dawk l-investimenti, għalkemm fuq termini inqas favorevoli 34. L-istħarriġ jindika li
67 % tal-operazzjonijiet tal-IIW u 76 % ta’ dawk tal-SMEW ma kinux jitwettqu mingħajr
il-FEIS.

2.60. L-evalwazzjoni kkonkludiet ukoll li l-partijiet ikkonċernati jqisu li l-istrumenti

finanzjarji fil-livell tal-UE jżidu mar-riżorsi nazzjonali fejn ir-riżorsi nazzjonali waħedhom
ma jkollhomx il-kapaċità biex jindirizzaw id-diskrepanzi fil-finanzjament. Aspett
importanti ieħor huwa l-“effett ta’ sinjalar” tal-parteċipazzjoni tal-BEI/FEI li għen biex
jattira b’mod partikolari finanzjament b’riskju ogħla. L-appoġġ mill-UE f’ħafna każijiet
kien kruċjali biex l-intermedjarji finanzjarji jiġu konvinti biex jipproċedu bi proġetti
b’riskju ogħla 35.

32

2019 EFSI report, From the European Investment Bank to the European Parliament and the
Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under EFSI, p. 35.

33

Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Rapport Finali, l-ICF f’assoċjazzjoni ma’ sħab
esterni, Ġunju 2018, p. 55.

34

Evaluation of the European Fund for Strategic Investments, Ġunju 2018, il-BEI, p. 46,
Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Rapport Finali, l-ICF f’assoċjazzjoni ma’ sħab
esterni, Ġunju 2018, p. 90.

35

Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Rapport Finali, l-ICF f’assoċjazzjoni ma’ sħab
esterni, Ġunju 2018, p. 100.
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2.61. Il-proġetti b’riskju ogħla huma konformi mal-għan tar-Regolament u huma

maħsuba biex jiżguraw l-addizzjonalità tal-programm. Din ir-rabta nżammet, iżda lkriterji tal-addizzjonalità ssaħħew permezz tal-FEIS 2.0 36. Issa qed jitqies li “attività
speċjali” (b’riskju ogħla) hija indikatur importanti ta’ addizzjonalità, iżda din tirrikjedi
ġustifikazzjoni ulterjuri biex titqies eliġibbli.
Il-FEIS iffunzjona bħala rinforz għal xi wħud mill-programmi tal-UE, iżda kkoinċida
temporanjament ma’ oħrajn

2.62. Il-FEIS saħħaħ xi wħud mill-programmi l-oħra tal-UE. Dan kien il-każ b’mod

partikolari fl-SMEW, fejn il-FEIS seta’ jsaħħaħ il-faċilitajiet ta’ Garanzija tal-Programm
COSME u l-Garanzija ta’ InnovFin għall-SMEs, li jibbenefikaw minn sensiela ta’ proġetti
kif ukoll mill-esperjenza disponibbli miksuba mill-persunal tal-FEI. Il-FEIS ipprovda
kapital temporanju biex jissodisfa domanda għolja minn intermedjarji finanzjarji li
kienet tmur lil hinn mir-riżorsi baġitarji annwali. Dan għen biex jinżamm il-momentum
u ppreviena l-waqfien tal-attivitajiet sakemm ikun hemm baġit ġdid disponibbli.
Sussegwentement, l-SMEW tal-FEIS żiedet ukoll il-penetrazzjoni billi ssupplimentat irriżorsi disponibbli, u dan ippermetta t-tnedija ta’ strumenti ġodda.

2.63. Fi programmi oħra kien hemm duplikazzjonijiet. Skont l-IIW, id-domanda għal

programmi bħall-FNE u InnovFin naqset inizjalment peress li l-FEIS sa ċertu punt kopra
oqsma ta’ politika simili. Il-kwistjoni ġiet solvuta minnufih billi dawn il-programmi ġew
iffukati mill-ġdid, u ħadu segmenti aktar definiti tal-ħtiġijiet ta’ finanzjament (ta’
riskju), biex jiġu evitati duplikazzjonijiet mal-FEIS, pereżempju skont il-lokalità
ġeografika barra mill-UE, jew proġetti relatati ma’ trasport aktar nadif, effiċjenza flenerġija u innovazzjoni teknika diġitali. Fir-rapport speċjali li ppubblikajna dwar il-FEIS,
aħna ħeġġiġna għal aktar komplementarjetà bejn l-istrumenti finanzjarji tal-UE u lgaranziji baġitarji 37 tal-UE.

36

L-Artikoli 5(1) u 7(12) tar-Regolament (UE) 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-25 ta' Ġunju 2015 dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru
Ewropew ta' Konsulenza għall-Investimenti u l-Portal Ewropew ta' Proġetti ta' Investiment u
li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 — il-Fond Ewropew
għall-Investimenti Strateġiċi, kif emendat bir-Regolament (UE) 2017/2396 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2017.

37

Ir-Rapport Speċjali Nru 3/2019 tal-QEA “Il-Fond Ewropew għall-Investimenti
Strateġiċi:Jeħtieġ li tittieħed azzjoni biex il-FEIS ikun suċċess totali”, ir-Rakkomandazzjoni 2.
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Il-Kummissjoni mmaniġġjat il-Fond ta’ Garanzija bl-applikazzjoni tal-prinċipji ta’
ġestjoni finanzjarja tajba

2.64. Il-biċċa l-kbira mill-portafoll f’titoli likwidi u l-profil tal-portafoll, f’termini ta’

durata, riskju ta’ kreditu u likwidità, ġew ikkalibrati f’konformità mal-flussi ta’ flus
kontanti previsti li jirriżultaw mill-operazzjonijiet tal-FEIS taħt il-Garanzija tal-UE
(pereżempju sejħiet ipproġettati, dħul). F’ambjent tas-suq diffiċli ħafna u li huwa
kkaratterizzat minn rendimenti kumplessivament negattivi jew storikament baxxi
flimkien ma’ volatilità u inċertezzi sinifikanti tas-suq, fl-2019 il-Fond wassal prestazzjoni
(assoluta) annwali ta’ 1,239 %. Dan ir-redditu huwa konformi mal-prestazzjoni annwali
tal-parametru referenzjarju tal-FEIS (2,302 %) 38.
Sforzi kontinwi biex titjieb id-distribuzzjoni ġeografika tal-FEIS.

2.65. Fl-evalwazzjonijiet indipendenti kif ukoll fir-rapport speċjali li ppubblikajna

tqajjem tħassib dwar id-distribuzzjoni ġeografika. Fi tmiem l-2019, l-EU-15 kienu
jirrappreżentaw 80 % tal-operazzjonijiet iffirmati, filwaqt li l-EU-13 irċevew biss 10 %.
Il-bqija marru għall-kategorija “oħrajn”, b’mod partikolari għal proġetti b’bosta pajjiżi.
Din il-kwistjoni tissemma wkoll fir-Rapport Annwali 2019 tagħna 39.

2.66. Il-FEIS huwa mmexxi mid-domanda u għandu approċċ minn isfel għal fuq, li

jirrispondi għall-applikazzjonijiet mill-promoturi tal-proġetti. Barra minn hekk, kif
indikat minn bosta rapporti u evalwazzjonijiet 40, is-sehem tal-EU-13 mit-total tas-self
tal-FEIS jaqbeż il-piż ekonomiku tagħhom fl-Unjoni kif imkejjel mill-PDG u l-formazzjoni
grossa tal-kapital fiss. Fl-aħħar nett, l-Istati Membri li ġew identifikati bħala l-aktar filbżonn irċevew sehem ta’ investimenti li huwa akbar minn dak ta’ “pajjiżi ewlenin” 41.

38

COM(2020) 385 final, p. 6.

39

Ir-Rapport Annwali għas-sena finanzjarja 2019, - il-Kapitolu 2 “Ġestjoni baġitarja u
finanzjarja”, il-paragrafu 2.41.

40

Evaluation of the European Fund for Strategic Investments June 2018, il-BEI, p. 46,
Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Rapport Finali, l-ICF f’assoċjazzjoni ma’ sħab
esterni, Ġunju 2018, p. 90.

41

Evaluation of the European Fund for Strategic Investments, Ġunju 2018, il-BEI.
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2.67. B’rispons għar-rapport speċjali li ppubblikajna dwar il-FEIS42, il-Kummissjoni u

l-BEI nedew studju 43 li identifika diskrepanza bejn il-ħtiġijiet ta’ investiment fuq
terminu twil u d-domanda għall-investiment - u b’hekk l-użu tal-FEIS - fl-EU-13,
minħabba fatturi (strutturali) differenti. Il-Grupp tal-BEI u l-Kummissjoni wettqu
azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni li huma ffukati fuq l-EU-13 u nedew inizjattivi ta’ bini
tal-kapaċità u ta’ appoġġ ta’ konsulenza 44. Id-distribuzzjoni ġeografika tissemma wkoll
fid-dikjarazzjoni tal-programm għall-2021 li tinforma li sett ta’ azzjonijiet se jiġu
implimentati sa tmiem l-2020 biex tittejjeb dik is-sitwazzjoni.

Konklużjonijiet

2.68. Aħna nikkonkludu li l-programm huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-miri

tiegħu, b’mod partikolari biex jimmobilizza investiment ta' EUR 500 biljun. L-istimi
attwali jindikaw li se jinkiseb l-effett multiplikatur ta’ 15-il darba (15x). Madankollu, lawditi u l-evalwazzjonijiet tal-passat irrappurtaw li fi ftit każijiet il-FEIS appoġġa
proġetti li setgħu ġew iffinanzjati minn sorsi oħra, għalkemm taħt kundizzjonijiet ta’
finanzjament differenti, u li f’xi każijiet il-kalkoli multiplikaturi ġew iddikjarati b’mod
eċċessiv. Il-Kummissjoni u l-BEI rrikonoxxew dan u ħadu azzjoni biex jikkoreġu u jtejbu
s-sitwazzjoni (ara l-paragrafi 2.54-2.59).

2.69. Aħna osservajna li l-indikaturi ma jkoprux bis-sħiħ il-kunċett tal-objettiv

speċifiku li jenħtieġ li l-investimenti tal-BEI jiżdiedu b’mod ġenerali, kif ukoll li aspetti
importanti bħal-livell tar-riskju u l-penetrazzjoni ta’ oqsma ewlenin mhumiex koperti
(ara l-paragrafi 2.50-2.53).

2.70. Il-kwistjoni tad-distribuzzjoni ġeografika bejn l-EU-15 u l-EU-13 ġiet osservata,
iżda f’termini relattivi l-appoġġ fl-EU-13 jaqbeż il-piż ekonomiku tagħhom fl-Unjoni u lfinanzjament, fil-biċċa l-kbira tiegħu, ġie dirett lejn l-Istati Membri li ntlaqtu l-aktar
mill-kriżi (ara l-paragrafi 2.65-2.67).

42

Ir-Rapport Speċjali Nru 3/2019 tal-QEA “Il-Fond Ewropew għall-Investimenti
Strateġiċi:Jeħtieġ li tittieħed azzjoni biex il-FEIS ikun suċċess totali, ir-Rakkomandazzjoni 5.

43

Ara eż. id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

44

Il-Bord ta’ Tmexxija tal-FEIS, (SB/32/2019), Rispons għar-Rakkomandazzjoni 5 tal-Awditu talQEA:Isir titjib fil-firxa ġeografika tal-investiment appoġġat taħt il-FEIS, it-18 ta’ Lulju 2019.
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2.71. Il-ġestjoni tal-programm uriet flessibbiltà li tippermetti li jsir adattament u

titjib matul iż-żmien. Hekk kif l-esponiment finanzjarju żdied, inbniet progressivament
riżerva ta’ likwidità. Dan jagħti lok għal rispons meta ssir talba għall-garanzija mingħajr
ma jiġi affettwat il-baġit tal-UE. Sadanittant dawn il-fondi ġew immaniġġjati bi
prudenza (ara l-paragrafu 2.64).
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Annessi
Anness 2.1 Objettivi ta' Orizzont 2020 u l-FEIS
Orizzont 2020
OBJETTIVI ĠENERALI
NUMRU
TALOBJETTIV

OĠ1

TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI
QASIRA UŻATA
F’DAN ILKAPITOLU

PARTI MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

Bini ta’ soċjetà u ekonomija
bbażati fuq l-għarfien u linnovazzjoni madwar l-Unjoni
kollha, filwaqt li jsir kontribut
għall-iżvilupp sostenibbli.

-

Iva

OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI
QASIRA UŻATA
F’DAN ILKAPITOLU

PARTI MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

OS1

Xjenza eċċellenti - Il-Kunsill
Ewropew tar-Riċerka (ERC) - ittisħiħ tar-riċerka fil-fruntieri

Il-Kunsill
Ewropew tarRiċerka (ERC)

Iva

OS2

Xjenza eċċellenti - Teknoloġiji
Futuri u Emerġenti - it-tisħiħ
tar-riċerka f’teknoloġiji futuri u
emerġenti

Teknoloġiji
Futuri u
Emerġenti

Le

OS3

Xjenza eċċellenti - Azzjonijiet
Marie Skłodowska-Curie tisħiħ tal-ħiliet, taħriġ u żvilupp
tal-karriera

Azzjonijiet
Marie Curie

Iva

OS4

Xjenza eċċellenti - Infrastrutturi
tar-riċerka - it-tisħiħ talinfrastrutturi Ewropej tarriċerka, inklużi l-infrastrutturi
elettroniċi

Infrastrutturi
tar-riċerka

Le

NUMRU
TALOBJETTIV
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OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI
QASIRA UŻATA
F’DAN ILKAPITOLU

PARTI MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

OS5

Tmexxija industrijali - tingħata
spinta lit-tmexxija industrijali flEwropa permezz tar-riċerka, liżvilupp teknoloġiku, iddimostrazzjoni u l-innovazzjoni
fit-teknoloġiji abilitanti u
industrijali li ġejjin (teknoloġiji
tal-informazzjoni u talkomunikazzjoni; innanoteknoloġiji; il-materjali
avvanzati; il-bijoteknoloġija; ilmanifattura u l-ipproċessar
avvanzati; l-ispazju)

Tmexxija fitTeknoloġiji
Abilitanti u
Industrijali

Iva

OS6

Tmexxija industrijali - it-titjib
tal-aċċess għal finanzjament ta’
riskju għal investiment firriċerka u l-innovazzjoni

Aċċess għal
Finanzjament
ta’ Riskju

Le

OS7

Tmexxija industrijali - iż-żieda
fl-innovazzjoni fl-SMEs

Innovazzjoni flSMEs

Iva

OS8

Sfidi tas-soċjetà - titjib tassaħħa u l-benesseri tul il-ħajja
għal kulħadd

Saħħa, Bidla
Demografika u
Benesseri

Iva

OS9

Sfidi tas-soċjetà - l-iżgurar ta'
biżżejjed provvisti ta' ikel sikur,
tajjeb għas-saħħa u ta' kwalità
għolja u prodotti b'bażi
bijoloġika oħrajn, billi jiġu
żviluppati sistemi ta'
produzzjoni primarja
produttivi, sostenibbli u
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, li
jrawmu servizzi tal-ekosistemi
relatati u l-irkupru tad-diversità
bijoloġika, flimkien ma’ ktajjen
tal-provvista, tal-ipproċessar u
tal-kummerċjalizzazzjoni
kompetittivi u b’livell baxx ta'
emissjonijiet ta’ karbonju

Sikurezza talikel, agrikoltura
sostenibbli,
riċerka talbaħar u
marittima u lbijoekonomija

Le

NUMRU
TALOBJETTIV
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OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI
QASIRA UŻATA
F’DAN ILKAPITOLU

PARTI MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

OS10

Sfidi tas-soċjetà - l-iżgurar tattranżizzjoni għal sistema talenerġija affidabbli, bi prezzijiet
raġonevoli, aċċettata
pubblikament, sostenibbli u
kompetittiva, bil-għan li
tnaqqas id-dipendenza fuq ilfjuwil fossili fid-dawl taż-żieda
fl-iskarsezza tar-riżorsi, iż-żieda
fil-ħtiġijiet tal-enerġija u t-tibdil
fil-klima

Enerġija sikura,
nadifa u
effiċjenti

Iva

OS11

Sfidi tas-soċjetà - il-kisba ta'
sistema Ewropea tat-trasport li
hija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi,
favur il-klima u l-ambjent,
sikura u bla intoppi għallbenefiċċju taċ-ċittadini kollha,
l-ekonomija u s-soċjetà

Trasport
Intelliġenti,
Ekoloġiku u
Integrat

Le

OS12

Sfidi tas-soċjetà - il-kisba ta'
ekonomija u soċjetà effiċjenti
fl-użu tar-riżorsi -u tal-ilma- u
reżistenti għat-tibdil fil-klima,
il-protezzjoni u l-ġestjoni
sostenibbli tar-riżorsi naturali u
l-ekosistemi u provvista u użu
sostenibbli ta' materja prima,
sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet
ta' popolazzjoni globali li qed
tikber, fil-limiti sostenibbli tarriżorsi naturali u l-ekosistemi
tal-pjaneta

Azzjoni
Klimatika,
Effiċjenza tarRiżorsi u lMaterja Prima;

Le

NUMRU
TALOBJETTIV
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OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI
QASIRA UŻATA
F’DAN ILKAPITOLU

PARTI MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

OS13

Sfidi tas-soċjetà - it-trawwim
ta' fehim aħjar tal-Ewropa, ilprovvediment ta' soluzzjonijiet
u appoġġ lis-soċjetajiet
Ewropej inklużivi, innovattivi u
riflessivi f’kuntest ta’
trasformazzjonijiet mingħajr
preċedent u interdipendenzi
globali li qed jikbru

L-Ewropa f'dinja
li qed tinbidel,
soċjetajiet
inklużivi,
innovattivi u
riflessivi

Le

OS14

Sfidi tas-soċjetà - it-trawwim
ta' soċjetajiet Ewropej sikuri
f’kuntest ta’ trasformazzjonijiet
mingħajr preċedent u
interdipendenzi u theddid
globali li qed jikbru filwaqt li
tissaħħaħ il-kultura Ewropea
ta' libertà u ġustizzja

Soċjetajiet
Siguri Protezzjoni talLibertà u sSigurtà talEwropa u ċĊittadini tagħha

Le

OS15

Tixrid tal-eċċellenza u żieda filparteċipazzjoni - l-isfruttament
bis-sħiħ tal-potenzjal tal-għażla
ta' talent fl-Ewropa u jiġi żgurat
li l-benefiċċji ta' ekonomija
mmexxija mill-innovazzjoni jiġu
massimizzati kif ukoll
imqassma b'mod mifrux
madwar l-Unjoni skont ilprinċipju ta' eċċellenza

Żieda filparteċipazzjoni

Le

OS16

Xjenza mas-soċjetà u għassoċjetà - il-bini ta’
kooperazzjoni effettiva bejn ixxjenza u s-soċjetà, jiġi reklutat
talent ġdid għax-xjenza u leċċellenza xjentifika tiġi
kkombinata mal-għarfien u rresponsabbiltà soċjali

Xjenza massoċjetà u għassoċjetà

Le

NUMRU
TALOBJETTIV
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OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI
QASIRA UŻATA
F’DAN ILKAPITOLU

PARTI MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

OS17

Azzjonijiet Diretti Mhux
Nukleari taċ-Ċentru Konġunt
tar-Riċerka - provvediment ta’
appoġġ xjentifiku u tekniku,
xprunat mill-klijenti għallpolitiki tal-Unjoni, filwaqt li
jwieġeb b’mod flessibbli għaddomandi ġodda tal-politika

Ċentru Konġunt
tar-Riċerka

Le

OS18

L-Istitut Ewropew talInnovazzjoni u t-Teknoloġija - lintegrazzjoni tat-trijangolu talgħarfien tal-edukazzjoni għolja,
ir-riċerka u l-innovazzjoni u
għalhekk għat-tisħiħ talkapaċità tal-innovazzjoni talUnjoni u l-indirizzar tal-isfidi
soċjali

Istitut Ewropew
tal-Innovazzjoni
u t-Teknoloġija

Le

NUMRU
TALOBJETTIV

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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FEIS
OBJETTIVI ĠENERALI
NUMRU
TALOBJETTIV

OĠ1

TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI
QASIRA UŻATA
F’DAN ILKAPITOLU

PARTI MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

Jingħata appoġġ għal
investimenti li jtejbu t-tkabbir
f’konformità mal-prijoritajiet
tal-Unjoni, speċjalment floqsma ta’: (a) ir-riċerka, liżvilupp u l-innovazzjoni; (b) liżvilupp tas-settur tal-enerġija
f’konformità mal-prijoritajiet
tal-Unjoni tal-Enerġija; (c) liżvilupp ta' infrastrutturi tattrasport, u tagħmir u
teknoloġiji innovattivi għattrasport; (d) is-sostenn
finanzjarju permezz tal-FEI u lBEI lil entitajiet li għandhom
mhux aktar minn 3 000
impjegat, b'enfasi partikolari
fuq l-SMEs u l-kumpaniji
b'kapitalizzazzjoni medja żgħar;
(e) l-iżvilupp u l-użu ta’
teknoloġiji tal-informazzjoni u
tal-komunikazzjoni; (f) lambjent u l-effiċjenza firriżorsi; u (g) il-kapital uman, ilkultura u s-saħħa; (h) lagrikoltura, is-sajd, lakkwakultura u (i) għal reġjuni
inqas żviluppati, u reġjuni fi
tranżizzjoni, industrija u servizzi
oħra eliġibbli għal appoġġ millBEI.

Jingħata appoġġ
għal investimenti
li jtejbu t-tkabbir
f’konformità
mal-prijoritajiet
tal-Unjoni
f’oqsma
prijoritarji.

Iva

85

OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI
QASIRA UŻATA
F’DAN ILKAPITOLU

PARTI MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

OS1

Jiżdied il-volum ta'
operazzjonijiet ta' finanzjament
u ta' investiment tal-Bank
Ewropew tal-Investiment (BEI)
f'oqsma prijoritarji

Jiżdied il-volum
ta'
operazzjonijiet
tal-BEI

Iva

OS2

Jiżdied il-volum ta'
finanzjament mill-Fond
Ewropew tal-Investiment (FEI)
għal impriżi żgħar u ta' daqs
medju

(Dan l-objettiv
huwa amalgamat
ma’ OS1 u sar
obsolet)

Le

OS3

Jiġi pprovdut appoġġ ta’
konsulenza għallidentifikazzjoni, il-preparazzjoni
u l-iżvilupp tal-proġetti ta’
Jiġi pprovdut
investiment lil kontropartijiet
appoġġ ta'
pubbliċi u privati, mhux
neċessarjament marbut malkonsulenza
operazzjonijiet tal-FEIS
permezz taċ-Ċentru Ewropew
ta’ Konsulenza għallInvestimenti (EIAH)

Le

OS4

Jinħoloq portal web disponibbli
għall-pubbliku fejn il-promoturi
ta’ proġetti bbażati fl-UE se
jingħataw l-opportunità biex
isaħħu l-viżibilità tal-proġetti
tagħhom ma’ investituri
internazzjonali potenzjali

Le

NUMRU
TALOBJETTIV

Jinħoloq portal
web

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Kapitolu 3
Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali
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Werrej
Paragrafu

Introduzzjoni
Ambitu u approċċ

3.1.
3.2.-3.6.

Il-FEŻR u l-FK

3.7.-3.66.

L-iskop u l-funzjonament tal-FEŻR u tal-FK

3.7.-3.10.

Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

3.11.-3.17.

Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-FEŻR u tal-FK abbażi ta’
informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

3.18.-3.58.

Kummenti ġenerali

3.18.-3.24.

Miri ta’ Ewropa 2020; l-analiżi tal-prestazzjoni ta’ nofs it-terminu

3.23.-3.24.

Appoġġ tal-bidla lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’
karbonju

3.25.-3.32.

Il-fondi tal-UE biex jintlaħqu l-miri relatati mal-klima u l-enerġija
huma fis-seħħ, iżda huwa diffiċli li tiġi stabbilita l-kosteffettività
tagħhom

3.27.-3.30.

Il-finanzjament mill-UE mhux dejjem jintuża b’mod effettiv biex
jintlaħqu l-miri tal-klima

3.31.-3.32.

Preservazzjoni u ħarsien tal-ambjent u promozzjoni tal-effiċjenza
tar-riżorsi

3.33.-3.40.

Data kwalitattiva turi progress imħallat

3.35.-3.37.

Kwistjonijiet relatati mal-prestazzjoni fi proġetti u programmi
ambjentali

3.38.-3.40.

Promozzjoni ta’ trasport sostenibbli u tneħħija ta’ ostakoli flinfrastrutturi tan-networks ewlenin

3.41.-3.52.

L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tindika ħinijiet tal-ivvjaġġar
imqassra bis-saħħa ta’ proġetti tat-toroq, iżda ma hemm l-ebda
xejra ċara lejn modi tat-trasport aktar sostenibbli

3.44.-3.46.

L-ilħuq tal-miri strateġiċi jinsab f’riskju

3.47.-3.49.

L-analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji spiss ma tintużax
bħala għodda għal teħid ta’ deċiżjonijiet aħjar

3.50.-3.52.

Tisħiħ tal-kompetittività tal-SMEs

3.53.-3.58.

Informazzjoni addizzjonali dwar il-prestazzjoni

3.55.-3.58.
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Riżultati tal-ittestjar tal-prestazzjoni fuq it-tranżazzjonijiet

3.59.-3.61.

Konklużjonijiet

3.62.-3.66.

Anness
Anness 3.1 Objettivi tal-Programmi tal-FEŻR u tal-FK

89

Introduzzjoni
3.1. L-infiq taħt l-Intestatura 1b tal-QFP jiffoka fuq it-tnaqqis tad-diverġenzi fl-

iżvilupp bejn l-Istati Membri u r-reġjuni differenti tal-UE, u fuq it-tisħiħ talkompetittività tar-reġjuni kollha. It-total tal-infiq ippjanat taħt din is-subintestatura filperjodu 2014-2020 huwa ta’ EUR 371,4 biljun (fi prezzijiet kurrenti), li jirrappreżenta
34 % tal-QFP kollu kemm hu. Kif jidher fil-Figura 3.1, il-pagamenti sa tmiem l-2019
kienu jammontaw għal EUR 139,7 biljun.

Figura 3.1 – Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali: pagamenti għallperjodu 2014-2019 fuq impenji tal-QFP attwali, bħala sehem talpagamenti tal-QFP taħt l-intestaturi kollha, u ripartizzjoni
Koeżjoni
139,7
(22,0 %)

(EUR biljun)

FEŻR
71,3 (51,1 %)

EUR
635,9
biljun

Fond ta’ Koeżjoni
29,2 (20,9 %)
FSE
37,6 (26,9 %)
FEAD
1,5 (1,1 %)

Nota: Minħabba l-arrotondament, jista’ jkun li ċ-ċifri ma jkunux jikkorrispondu mal-ammonti totali.
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni.
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Ambitu u approċċ
3.2. L-Appendiċi jiddeskrivi l-metodoloġija użata għat-tħejjija ta’ dan il-kapitolu.
3.3. Minn erba’ programmi taħt il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, aħna

għażilna tnejn: il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta’ Koeżjoni
(FK), li jirrappreżentaw 72 % tal-pagamenti li saru taħt din l-intestatura tal-QFP (ara lFigura 3.1).

3.4. L-Anness 3.1 jelenka l-objettivi kollha tal-FEŻR u tal-FK, u jiġbed l-attenzjoni

għal dawk li aħna għażilna biex jiġu rieżaminati f'dan il-kapitolu. B’mod kumplessiv,
għażilna objettiv wieħed speċifiku għall-FEŻR u tliet objettivi komuni għall-FEŻR u għallFK.

3.5. Dan il-kapitolu huwa fil-biċċa l-kbira bbażat fuq rieżaminar tal-informazzjoni

pprovduta mill-Kummissjoni u, fejn kienu disponibbli, ġie ssupplimentat b’sejbiet mirrapporti tal-awditjar u mir-rapporti analitiċi li wettaqna aħna stess. Aħna nirreferu
għas-sorsi tagħna tul it-test kollu.

3.6. Il-fokus ta’ dan il-kapitolu huwa l-prestazzjoni tal-FEŻR u tal-FK matul dan il-

perjodu tal-QFP sa tmiem l-2019. Minħabba l-perjodu twil ta’ implimentazzjoni talprogrammi ta’ Koeżjoni u n-natura pluriennali tagħhom, aħna bbażajna fuq data
rilevanti minn snin preċedenti, bħall-evalwazzjonijiet imwettqa mill-Kummissjoni kif
ukoll ir-rapporti tal-awditjar u r-rapporti analitiċi li wettaqna aħna stess.
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Il-FEŻR u l-FK
L-iskop u l-funzjonament tal-FEŻR u tal-FK

3.7. F’dan il-kapitolu, aħna nkopru l-prestazzjoni ta’ żewġ Fondi Strutturali u ta’

Investiment Ewropej (FSIE) ewlenin: il-FEŻR u l-FK. Il-FEŻR u l-FK jappoġġaw il-politika
ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-UE (il-politika ta’ koeżjoni tal-UE), li
għandha l-għan li ssaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali fi ħdan l-UE billi tnaqqas illakuni fil-livell ta’ żvilupp bejn reġjuni differenti. Il-Figura 3.2 tagħti ħarsa ġenerali lejn
l-elementi prinċipali tal-FEŻR u tal-FK.

3.8. Il-FEŻR ikopri l-Istati Membri kollha u jiffoka fuq bosta oqsma prijoritarji

ewlenin, bħall-innovazzjoni u r-riċerka, l-appoġġ għall-intrapriżi żgħar u medji (SMEs), u
l-ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju. Fl-2019, il-Kummissjoni allokat
EUR 31,1 biljun mill-baġit tal-FEŻR. L-FK jipprovdi appoġġ lill-Istati Membri 1 b’introjtu
nazzjonali gross (ING) għal kull abitant li huwa inqas minn 90 % tal-medja tal-UE. L-FK
jiffinanzja prinċipalment proġetti relatati man-networks trans-Ewropej tat-trasport u
mal-ambjent. L-allokazzjoni baġitarja tiegħu għall-2019 kienet ta’ EUR 11,5 biljun.

3.9. Dawn iż-żewġ fondi huma suġġetti għal ġestjoni kondiviża mill-Kummissjoni u

mill-Istati Membri. Kemm il-FEŻR kif ukoll l-FK huma implimentati permezz ta’
programmi operazzjonali (PO) li jitfasslu mill-Istati Membri u jiġu approvati millKummissjoni.

1

Il-Bulgarija, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Greċja, il-Kroazja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija,
Malta, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja u s-Slovakkja. Spanja kienet eliġibbli
għal appoġġ tranżitorju mill-FK matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013.
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3.10. Il-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha 11-il objettiv tematiku. Dan il-kapitolu

jiffoka fuq erba’ objettivi tematiċi (il-paragrafu 3.4); l-ewwel tlieta huma relatati mażżewġ fondi, filwaqt li l-aħħar wieħed huwa relatat mal-FEŻR biss:
o

l-appoġġ tal-bidla lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju;

o

il-preservazzjoni u l-ħarsien tal-ambjent u l-promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi;
kif ukoll

o

il-promozzjoni tat-trasport sostenibbli u t-titjib fl-infrastrutturi tan-networks;

o

it-tisħiħ tal-kompetittività tal-SMEs.
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Figura 3.2 – Ħarsa ġenerali lejn il-FEŻR u l-FK
Ħtiġijiet

Kuntest u fatturi esterni

FEŻR: Tnaqqis fid-diverġenzi bejn illivelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u firritard ta’ dawk ir-reġjuni li huma
inqas favoriti

Kuntest tal-UE
• Strateġija tal-UE (eż.
Ewropa 2020)
• Governanza ekonomika Ewropea
(eż. is-CSRs maħruġa fis-Semestru
Ewropew)
• Politiki tal-UE (eż. dwar il-klima, lenerġija, l-adeżjoni u l-viċinat,
eċċ.)
• Koerenza tal-politiki ma’
strumenti oħra tal-UE (eż. il-FEIS,
l-FNE)
• Simplifikazzjoni tal-appoġġ u
flessibbiltà biex jiġu indirizzati
ħtiġijiet emerġenti

FK: Tnaqqis fid-diverġenzi ekonomiċi
u soċjali, u promozzjoni ta’ żvilupp
sostenibbli fl-oqsma tal-ambjent u
tan-networks trans-Ewropej filqasam tat-trasport.

Objettivi
Objettiv ġenerali tal-FEŻR/tal-FK: Li
jitnaqqsu d-diverġenzi bejn il-livelli ta’
żvilupp tar-reġjuni varji, b’mod
partikolari dawk żvantaġġati, u li
jingħata kontribut għall-ilħuq tal-miri
ta’ Ewropa 2020.

Fatturi esterni oħra
• Kundizzjonijiet finanzjarji,
ekonomiċi, u sanitarji fil-livell
globali
• Globalizzazzjoni
• Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli

*Applikabbli kemm għall-FEŻR kif ukoll għall-FK

Parteċipanti
Il-Kummissjoni (DĠ REGIO), lAwtorità Maniġerjali, l-Awtorità taċĊertifikazzjoni, l-Awtorità talAwditjar, il-Kumitat ta’ Monitoraġġ

Proċessi
Mod ta’ ġestjoni
Ġestjoni kondiviża

Attivitajiet

Inputs

Fondi tal-UE bbaġitjati għallperjodu 2014-2020 għal:
• OS 3: EUR 37,1 biljun
• OS 4: EUR 38,7 biljun
• OS 6: EUR 34,7 biljun
• OS 7: EUR 56,7 biljun
Ir-rata ta’ kofinanzjament għall-FERŻ u
għall-FK tvarja bejn 50 % u 85 %
Sors: il-pjattaforma tad-data miftuħa dwar ilKoeżjoni

Sors: il-QEA.

Eżempji
•

OS 3: Żieda fir-rata ta’ impjieg

•

OS 4: Tnaqqis fl-emissjonijiet
ta’ gassijiet serra

•

OS 6: Tnaqqis fil-probabbiltà u
fil-konsegwenzi ta’ għargħar u
nirien fil-foresti

•

OS 7: Tqassir tal-ħinijiet talivvjaġġar, u żieda fis-sikurezza
u fil-kwalità tal-ivvjaġġar

Kuntest fl-Istati Membri
• Sitwazzjoni ekonomika u politika
• Diverġenzi reġjonali
• Kooperazzjoni interreġjonali
• Prijoritajiet u strateġiji tal-Istati
Membri
• Kapaċità amministrattiva
• Parteċipazzjoni taċ-ċittadini fittfassil tal-politiki

L-objettivi speċifiċi (OS) koperti f’dan
il-kapitolu huma:
• OS 3: Li tissaħħaħ il-kompetittività
tal-SMEs
• OS 4: Li tiġi appoġġata l-bidla lejn
ekonomija b’livell baxx ta’
emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi
kollha*
• OS 6: Preservazzjoni u ħarsien talambjent u promozzjoni taleffiċjenza tar-riżorsi*
• OS 7: Promozzjoni ta’ trasport
sostenibbli u tneħħija ta’ ostakoli
fl-infrastrutturi tan-networks
ewlenin*

Fondi tal-UE bbaġitjati għallperjodu 2014-2020:
FEŻR: EUR 199,1 biljun
FK: EUR 62,2 biljun

Eżiti mistennija

Eżempji
•

OS 3: Appoġġ lill-intrapriżi filforma ta’ għotjiet jew servizzi ta’
konsulenza

•

OS 4: Investimenti fis-sorsi talenerġija rinnovabbli (parks eoliċi,
u installazzjoni ta’ pannelli
fotovoltajċi fl-unitajiet domestiċi)

•

OS 6: Investimenti f’impjanti tattrattament tal-ilma mormi

•

OS 7: Investimenti fi proġetti tattrasport TEN-T

Inputs/outputs mistennija
Eżempji
•

OS 3: Investiment privat li jkun
daqs l-appoġġ pubbliku lillintrapriżi

•

OS 4: Unitajiet domestiċi u
binjiet pubbliċi bilklassifikazzjoni tal-konsum talenerġija mtejba

•

OS 6: Popolazzjoni addizzjonali
servuta bi trattament aħjar talilma mormi

•

OS 7: Linji ferrovjarji ġodda /
mibnija mill-ġdid / imtejba
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Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

3.11. Minbarra r-rappurtar annwali dwar il-prestazzjoni permezz tar-Rapport
Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR), id-dikjarazzjonijiet tal-programmi u rrapporti annwali tal-attività (RAA) (ara l-paragrafu 1.3), kull tliet snin il-Kummissjoni
tippubblika “Rapport ta’ Koeżjoni” dwar il-progress li jkun sar lejn l-ilħuq tal-għan
politiku ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 2. Skont ir-Regolament dwar
Dispożizzjonijiet Komuni (RDK), il-Kummissjoni tippubblika wkoll rapporti ta’ sinteżi
annwali, li huma bbażati fuq ir-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni tal-Istati Membri,
b’alternanza ma’ rapporti strateġiċi fl-2017 u fl-2019.

3.12. Sabiex il-prestazzjoni titkejjel b’mod konsistenti fil-livell tal-PO, il-leġiżlazzjoni

tipprevedi indikaturi finanzjarji, tal-output u tar-riżultati 3. Il-Kummissjoni tirrapporta
dwar 72 indikatur fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi annwali tagħha. Hija tirrapporta
wkoll dwar l-indikaturi komuni rigward il-programmi operazzjonali fi “Pjattaforma tadData Miftuħa” (bażi ta’ data pubblika li taggrega kontinwament informazzjoni dwar ilfinanzi u l-kisbiet għall-FSIE 2014-2020). Barra minn hekk, l-Istati Membri ddefinew lindikaturi speċifiċi għall-PO proprji tagħhom li, min-natura tagħhom, ma jistgħux jiġu
aggregati fl-UE kollha. Għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, il-PO tal-FEŻR u
tal-FK jagħmlu referenza għal madwar 13 000 indikatur speċifiku għal skopijiet ta’
monitoraġġ, maqsumin b’mod ugwali bejn indikaturi komuni u dawk speċifiċi għallprogramm.

3.13. L-informazzjoni minn dawn l-indikaturi hija kkomplementata mir-riżultati ta’

għadd ta’ evalwazzjonijiet u studji li janalizzaw ir-riżultati kemm tal-perjodu 2007-2013
kif ukoll l-istadji bikrija tal-programmazzjoni u l-implimentazzjoni tal-programmi talpolitika ta’ koeżjoni 2014-2020. L-evalwazzjonijiet ex post huma maħsuba biex
jippermettu lill-Kummissjoni tieħu kont tat-tagħlimiet meħuda fl-ippjanar ta’
programmi futuri. Il-Figura 3.3 turi, madankollu, li t-twaqqit ta’ dawn l-evalwazzjonijiet
ifisser li t-tagħlimiet meħuda jaslu tard wisq biex ikollhom impatt fuq il-perjodu ta’
programmazzjoni attwali jew dak sussegwenti. Ir-riżultati tal-evalwazzjonijiet ex post
tal-perjodu 2014-2020, pereżempju, huma mistennija li jkunu disponibbli sa tmiem l2

L-aktar wieħed reċenti huwa s-Seba’ Rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-koeżjoni
ekonomika, soċjali u territorjali, ippubblikat fl-2017.

3

L-Unjoni Ewropea, ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013, L 347/320, l-20.12.2013, flArtikolu 27 jiġi osservat li hemm tliet tipi ta’ indikaturi: (a) indikaturi finanzjarji relatati mannefqa allokata; (b) indikaturi tal-output relatati mal-operazzjonijiet appoġġati; u (c)
indikaturi tar-riżultati relatati mal-prijorità kkonċernata.
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2025, kif meħtieġ mill-RDK. Sa dak iż-żmien, il-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027
se jkun fil-ħames sena tiegħu u l-Kummissjoni x’aktarx se tkun avvanzat sew fit-tħejjija
tal-proposti leġiżlattivi tagħha għall-perjodu ta’ wara l-2027 4.

Figura 3.3 – Twaqqit u kopertura tal-evalwazzjonijiet prinċipali
QFP
2014 - 2020

QFP
2007 - 2013
2008

2010

2012

Perjodu kopert

2015

2017

QFP
2021 - 2027
2019

2022

2024

2026

Pubblikazzjoni
Evalwazzjoni ex post (14-il pakkett ta’
ħidma)
Evalwazzjoni ex post ta’ proġetti kbar
tat-trasport

Evalwazzjonijiet li għadhom għaddejjin
tal-programmi operazzjonali

Sors: il-QEA.

3.14. Għall-perjodu 2007-2013, twettqet evalwazzjoni ex post tal-FEŻR/tal-FK5.

Filwaqt li l-evalwazzjoni kienet maħsuba biex tikkonkludi dwar l-impatt kumplessiv talprogrammi, u siltet konklużjonijiet kumplessivi kwalitattivi, hija ma waslitx għal
konklużjoni dwar l-ilħuq tal-objettivi jew tal-miri. Lanqas ma analizzat b’mod
sistematiku s-sinerġiji bejn il-finanzjament mill-FEŻR/mill-FK u l-implimentazzjoni talpolitiki settorjali tal-UE li, kieku, kienu jgħinu biex jinxteħet dawl fuq ilkontribuzzjonijiet tal-politika ta’ koeżjoni għall-ilħuq tal-objettivi strateġiċi ta’
Ewropa 2020.

4

Il-QEA, id-Dokument Informattiv u Analitiku, Prestazzjoni fil-qasam tal-Koeżjoni, 2019, ilparagrafi 110 u 113, li jikkwota l-Evalwazzjoni ex post imwettqa mill-Kummissjoni talprogrammi tal-politika ta’ Koeżjoni għall-perjodu 2007-2013, li tiffoka fuq il-Fond Ewropew
għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Fond ta’ Koeżjoni (FK) - ilPakkett ta’ Ħidma Nru 12 “Delivery system”.

5

Il-Kummissjoni, SWD(2016)318 final, Ex post evaluation of the ERDF and Cohesion
Fund 2007-13.
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3.15. Il-leġiżlazzjoni għall-perjodu 2014-2020 ma tipprevedix evalwazzjonijiet ta’

nofs it-terminu għall-FEŻR u għall-FK fil-livell tal-UE. Minflok, l-Istati Membri huma
meħtieġa jħejju pjan ta’ evalwazzjoni u jwettqu mill-inqas evalwazzjoni waħda talimpatt għal kull assi prijoritarju tal-programmi operazzjonali tagħhom.

3.16. Fit-taqsimiet li ġejjin, aħna l-ewwel neżaminaw l-informazzjoni dwar il-

prestazzjoni disponibbli fil-livell taż-żewġ fondi li għażilna li niffukaw fuqhom f’dan ilkapitolu, jiġifieri l-FEŻR u l-FK. Imbagħad nagħtu aktar dettalji dwar aspetti talprestazzjoni relatati mal-erba’ objettivi tematiċi li għażilna (il-paragrafu 3.10). Filkażijiet kollha, aħna nibdew billi nwettqu analiżi tal-indikaturi tal-monitoraġġ, u
nissuplimentawha b’informazzjoni oħra, hekk kif tkun disponibbli. Fl-aħħar nett, aħna
nagħtu wkoll ir-riżultati rigward il-prestazzjoni mill-eżaminar ta’ kampjun ta’ proġetti li
wettaqna bħala parti mix-xogħol tagħna għad-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni 2019.
Meta titqies il-prestazzjoni, jenħtieġ li jittieħdu inkunsiderazzjoni tliet fatturi
importanti:
1.

Fil-politika ta’ koeżjoni, ikkaratterizzata minn proġetti ta’ infrastruttura fuq skala
kbira, jista’ jkun hemm perjodu latenti bejn il-bidu tal-programm, limplimentazzjoni u t-twettiq tal-outputs u tar-riżultati. Il-progress mhuwiex
mistenni li jkun lineari matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, u l-eżiti spiss jistgħu
ma jimmaterjalizzawx qabel ftit snin wara li jkun intemm il-perjodu ta’
programmazzjoni. Il-progress x’aktarx ukoll li jiġi milqut mil-livelli relattivament
baxxi ta’ implimentazzjoni fil-politika ta’ koeżjoni, meta mqabbla mal-bqija talbaġit tal-UE. Dawn il-fatturi, flimkien mal-fatt li d-data l-aktar reċenti disponibbli
hija relatata ma’ tmiem l-2018 f’perjodu ta’ implimentazzjoni li jdum sa tmiem l2023, jagħmluha aktar diffiċli f’dan l-istadju li tinsilet konklużjoni dwar l-ilħuq talobjettivi.

2.

L-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni, bħal dawk relatati mar-rati ta’ impjieg, maliżvilupp ekonomiku, u mal-klima u l-enerġija, huma influwenzati ferm minn firxa
wiesgħa ta’ fatturi esterni, kemm fl-Ewropa kif ukoll fid-dinja. F’ħafna Stati
Membri, il-finanzjament tal-politika ta’ koeżjoni tipikament jirrappreżenta
proporzjon żgħir tal-fondi ddedikati għal dawn il-kwistjonijiet, u għalhekk jista’
jkollu biss impatt limitat ħafna fuq il-progress ta’ dawn l-Istati Membri lejn l-ilħuq
ta’ dawn l-objettivi.
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3.

L-UE għandha għad-dispożizzjoni tagħha firxa ta’ għodod ta’ politika għall-ilħuq
tal-objettivi ta’ livell għoli tal-politika ta’ koeżjoni tagħha, u l-FEŻR u l-FK
jikkostitwixxu parti minn dawn l-għodod. Fondi u inizjattivi leġiżlattivi oħra huma
maħsuba wkoll biex jindirizzaw l-objettivi. Spiss mhuwiex possibbli li ssir
distinzjoni bejn l-effetti ta’ għodod ta’ politika differenti fuq il-progress lejn l-ilħuq
tal-miri.

3.17. Huwa importanti wkoll li jiġi osservat li, filwaqt li eżaminajna aspetti tal-

prestazzjoni għal xi proġetti bħala parti mix-xogħol tagħna għad-Dikjarazzjoni ta’
Assigurazzjoni (il-paragrafi 3.59-3.61), l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni rrappurtata
mill-Kummissjoni – pereżempju, l-indikaturi u l-evalwazzjonijiet – ma kinitx suġġetta
għall-awditu tagħna.

Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-FEŻR u tal-FK abbażi ta’
informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni
Kummenti ġenerali

3.18. Il-Figura 3.4 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha tal-FEŻR u tal-FK

inklużi fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. Il-Figura 3.5 turi l-indikaturi relatati malobjettiv ġenerali tal-FEŻR u tal-FK. Ħarsa ġenerali aktar dettaljata għal kull objettiv
speċifiku hija ppreżentata fil-Figura 3.6, il-Figura 3.7, il-Figura 3.8 u l-Figura 3.9.

3.19. Fil-paragrafu 1.24, aħna niddiskutu xi limitazzjonijiet ġenerali6 li japplikaw

meta jiġu interpretati dawn l-indikaturi. B’mod partikolari, il-valutazzjoni li wettaqna
ta’ jekk indikatur partikolari huwiex “fit-triq it-tajba” hija relatata mal-probabbiltà li
dak l-indikatur jilħaq il-mira tiegħu. Din il-valutazzjoni ma tiħux inkunsiderazzjoni jekk
indikatur partikolari huwiex marbut, u kemm huwa marbut mill-qrib, mal-azzjonijiet u
l-objettivi tal-FEŻR u tal-FK, jew jekk il-mira stabbilita għal dan l-indikatur hijiex
ambizzjuża b’mod adegwat. Għalhekk, dan huwa biss l-ewwel pass fl-analiżi talprestazzjoni tal-FEŻR u tal-FK. Aħna lanqas ma awditjajna l-affidabbiltà tad-data
sottostanti, iżda niddiskutuha fil-Kapitolu 1 (ara l-paragrafi 1.13-1.23).

6

Ara wkoll il-paragrafi 3.21-3.35 tar-Rapport Annwali 2018.
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3.20. B’kollox hemm 72 indikatur. Minn dawn, disgħa – marbuta mal-objettiv

ġenerali tal-FEŻR u tal-FK – huma indikaturi tal-Eurostat, inklużi ħamsa li jintużaw
esklużivament għall-FEŻR u erbgħa li huma kondiviżi bejn iż-żewġ programmi. It63 indikatur li jifdal (45 marbuta mal-FEŻR u 18 marbuta mal-FK) huma bbażati fuq
indikaturi komuni li jintużaw mill-programmi operazzjonali tal-Istati Membri. Dawn
jirriflettu d-data disponibbli fi tmiem l-2018 (id-data tal-2019 mhux se tkun disponibbli
qabel l-2021). L-analiżi li wettaqna turi li kemxejn aktar minn terz tal-indikaturi huma
fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom u li madwar nofs l-indikaturi mhumiex fit-triq
it-tajba 7. Għall-indikaturi li jifdal ma kienx possibbli li tinsilet konklużjoni. Mid-disa’
indikaturi marbuta mal-objettivi ġenerali, tnejn biss huma fit-triq it-tajba. Madwar terz
tal-indikaturi għandhom fil-mira stadju importanti ta’ nofs it-terminu stabbilit għall2018. Il-biċċa l-kbira minn dawn l-istadji importanti (70 %) intlaħqu jew inkella x’aktarx
li jintlaħqu dalwaqt.

7

Ara l-paragrafu 1.25 għal aktar dettalji dwar kif aħna vvalutajna l-progress bi tqabbil malindikaturi.
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Figura 3.4 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi fil-qasam tal-Koeżjoni

Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi tal-FEŻR u tal-FK
huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom?

Input u
output

Indikaturi tal-eżitu talprogrammi
Riżultat

Impatt

objettiv ġenerali
objettiv speċifiku
“Appoġġ tal-bidla lejn ekonomija b’livell
baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju”
objettiv speċifiku
“Preservazzjoni u ħarsien tal-ambjent u
promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi”
objettiv speċifiku
“Promozzjoni ta’ trasport sostenibbli u
tneħħija ta’ ostakoli fl-infrastrutturi
tan-networks ewlenin”
objettiv speċifiku
“Tisħiħ tal-kompetittività tal-SMEs”

Objettivi speċifiċi oħra

L-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom?
FIT-TRIQ IT-TAJBA

MHUX FIT-TRIQ ITTAJBA

MHUWIEX ĊAR

Indikaturi b’miri kwantifikati
Indikaturi mingħajr miri kwantifikati

Nota: L-analiżi li wettaqna hija bbażata fuq data tal-Kummissjoni u li aħna ma awditjajniex.
It-tabella ta’ hawn fuq, li turi jekk l-indikaturi humiex “fit-triq it-tajba”, hija relatata mal-valutazzjoni li
wettaqna tal-probabbiltà li indikatur partikolari se jilħaq il-mira tiegħu. Madankollu, indikatur jista’ ma
jintlaqatx mill-azzjonijiet implimentati taħt il-programm, jew jista’ ma jkunx rilevanti għall-objettiv talprogramm – u l-mira tiegħu tista’ ma tirriflettix ambizzjoni adegwata. Għalhekk, il-fatt li indikatur huwa
“fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu ma jfissirx neċessarjament li l-programm innifsu huwa fit-triq
it-tajba biex jilħaq l-objettivi tiegħu. Ara wkoll l-Appendiċi (il-punt 18).
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Figura 3.5 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-objettivi
ġenerali tal-FEŻR u tal-FK
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex
jilħqu l-miri tagħhom?
Input u output
marbuta
mal-objettiv
ġenerali

Riżultat

Impatt

iva
le
mhuwiex ċar

Indikaturi marbuta mal-objettiv ġenerali tal-FEŻR u tal-FK
Indikatur

Progress lejn il-mira

Fit-triq ittajba?

Rata ta’ impjieg skont il-ġeneru, ilgrupp ta’ età 20-64 sena

54 % (2018)



Nefqa domestika grossa fuq l-R&Ż
(GERD)
Emissjonijiet ta’ gassijiet serra,
sena bażi 1990
Sehem ta’ sorsi rinnovabbli filkonsum finali gross tal-enerġija
Intensità enerġetika talekonomija - Konsum tal-enerġija
primarja
Intensità enerġetika talekonomija - Konsum finali talenerġija
Persuni li jħallu l-edukazzjoni u ttaħriġ kmieni, skont il-ġeneru
Kisba ta’ lawrja fil-livell ta’
edukazzjoni terzjarja, skont ilġeneru, il-grupp ta’ età 30-34 sena
Persuni f’riskju ta’ faqar jew ta’
esklużjoni soċjali


2016

2020



9 % (2018)
2016

2020

2020

2020

2020

M/A (mira
reali:
↘, u mhux ↗)
N/A
(2018)
linja bażi: 1082,2 Mtoe (2015)
mira: 1086 Mtoe (2020)
2015
2020
id-data l-aktar reċenti:
1124 1 Mt (2018)

50 % (2018)

2014

2020

2020

30 % (2018)
2015

le


le


mhuwiex ċar



100 % (2018)
2014

le
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2015

le



39 % (2018)
2015

le



22 % (2018)
2016

iva
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2020
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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3.21. B’mod kumplessiv, il-maġġoranza l-kbira tal-indikaturi huma indikaturi tal-

output; u dawk li jifdal huma indikaturi tar-riżultati jew tal-impatti (ara l-Figura 3.4).
B’kollox, 40 % tal-indikaturi tal-output huma fit-triq it-tajba. Għall-indikaturi tarriżultati u tal-impatti, dan il-perċentwal huwa ta’ 10 %. Aħna osservajna li għadd ta’
miri kienu tnaqqsu meta mqabbla mal-miri li kienu ġew stabbiliti inizjalment (ara lparagrafi 3.26, 3.34 u 3.42). Bdejna awditu dwar il-funzjonament effettiv tal-qafas talprestazzjoni li kien ġie stabbilit mill-Kummissjoni – inklużi l-proċessi għall-istabbiliment,
l-approvazzjoni u l-emendar tal-miri – u qed nippjanaw li nirrappurtaw ir-riżultati talawditjar fl-2021.

3.22. Fil-PPO (anness mal-AMPR 2019), il-Kummissjoni tippreżenta previżjonijiet

għal xi wħud minn dawn l-indikaturi. Dawn il-previżjonijiet huma bbażati fuq
informazzjoni li tiġi rrappurtata kull sena mill-awtoritajiet inkarigati mill-programmi u
jirrappreżentaw l-outputs mistennija ta’ proġetti magħżula li għadhom għaddejjin, iżda
li għadhom ma ġewx ikkompletati. Min-natura tagħhom, dawn il-previżjonijiet
jippreżentaw stampa aktar pożittiva minn dik mogħtija mid-data dwar il-kisbiet li saru
sa issa 8.
Miri ta’ Ewropa 2020; l-analiżi tal-prestazzjoni ta’ nofs it-terminu

3.23. Ewropa 2020 hija l-istrateġija ta’ livell għoli tal-UE għall-perjodu mill-2010 sal-

2020. Għall-perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni ddefiniet disa’ indikaturi biex jitkejjel ilprogress lejn l-ilħuq tal-objettivi ta’ din l-istrateġija, fl-oqsma tal-impjiegi, l-R&Ż, ittibdil fil-klima u l-enerġija, l-edukazzjoni, kif ukoll il-faqar u l-esklużjoni soċjali 9. Skont ilKummissjoni 10, ibbażat fuq id-data għall-2018, il-miri relatati mal-impjiegi u maledukazzjoni x’aktarx li jintlaħqu, filwaqt li l-progress bi tqabbil mal-miri għall-R&Ż, u
għall-faqar u l-inklużjoni soċjali, għadu lura u x’aktarx li dawn ma jintlaħqux.

8

Il-Kummissjoni Ewropea, l-AMPR 2019 għall-baġit tal-UE, l-Anness 1 (PPO), Ġunju 2020.

9

Dettalji dwar dan il-grupp ta’ oqsma jistgħu jinstabu fuq:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Europe_2020_headline_indicators#The_Europe_2020_strategy.

10

Il-Kummissjoni Ewropea, l-Eurostat, 2019, Smarter, greener, more inclusive? Indicators to
support the Europe 2020 strategy.
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3.24. F’Diċembru 2019, il-Kummissjoni wettqet analiżi tal-prestazzjoni ta’ nofs it-

terminu tal-PO 11, abbażi tar-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni ppreżentati millIstati Membri fl-2018. L-analiżi kienet maħsuba biex tiddetermina sa liema punt kull PO
speċifiku kien laħaq l-istadji importanti stabbiliti u jekk setgħetx tiġi rilaxxata riżerva ta’
prestazzjoni ta’ 6 %12. L-analiżi kkonkludiet 13 li l-prijoritajiet li jirrappreżentaw 82 % tarriżerva ta’ prestazzjoni totali kienu ġew ivvalutati bħala li kellhom prestazzjoni
sodisfaċenti. Fir-RAA 2019 tiegħu, id-DĠ REGIO rrapporta li aktar minn 80 % tal-PO
kienu ġew ivvalutati bħala “tajbin”, jew “aċċettabbli”. Il-41 programm li jifdal kienu
“f’diffikultà” u d-DĠ REGIO poġġiehom taħt monitoraġġ mill-qrib 14. Fil-kuntest ta’ dan
ir-rapport, aħna ma awditjajniex il-valutazzjoni tal-Kummissjoni; għalkemm din se tiġi
indirizzata fl-awditu msemmi fi tmiem il-paragrafu 3.20.

Appoġġ tal-bidla lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’
karbonju

3.25. Il-Figura 3.6 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi mid-dikjarazzjoni tal-

programmi marbuta mal-objettiv li tiġi appoġġata l-bidla lejn ekonomija b’livell baxx ta’
emissjonijiet ta’ karbonju fis-setturi kollha.

3.26. F’dan il-qasam, indikatur wieħed biss huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira:

in-“Numru ta’ unitajiet domestiċi bil-klassifikazzjoni tal-konsum tal-enerġija mtejba”
għall-FEŻR huwa 35 % ogħla mill-istadju importanti stabbilit għall-2018. Id-disa’
indikaturi l-oħra mhumiex fit-triq it-tajba, għalkemm għal sebgħa minnhom l-Istati
Membri, bl-approvazzjoni tal-Kummissjoni, għamlu l-mira għall-2023 inqas diffikultuża.

11

Skont ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013, L 347/320, 20.12.2013, l-Artikolu 21.

12

Il-Kummissjoni Ewropea, ir-Rapport Annwali tal-Attività 2019 tad-DĠ REGIO, Ġunju 2020.

13

Il-Kummissjoni Ewropea, l-AMPR 2019 għall-baġit tal-UE, Ġunju 2020.

14

Il-Kummissjoni Ewropea, ir-RAA tad-DĠ REGIO, nota: Din il-valutazzjoni hija bbażata fuq
metodoloġija li d-DĠ REGIO żviluppa dwar il-prestazzjoni tal-programmi abbażi talvalutazzjoni tar-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni u tar-riskju ta’ diżimpenn għal kull
programm operazzjonali individwali.
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Figura 3.6 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-ekonomija
b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu
l-miri tagħhom?
Input u output

Impatt

Riżultat

iva
le
mhuwiex ċar

Indikaturi marbuta ma’ “Appoġġ tal-bidla lejn ekonomija b’livell
baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju”
Indikatur
Kapaċità addizzjonali fil-produzzjoni talenerġija rinnovabbli (Fond ta’ Koeżjoni)
Kapaċità addizzjonali fil-produzzjoni talenerġija rinnovabbli (FEŻR)
Numru ta’ unitajiet domestiċi bilklassifikazzjoni tal-konsum tal-enerġija
mtejba (Fond ta’ Koeżjoni)
Numru ta’ unitajiet domestiċi bilklassifikazzjoni tal-konsum tal-enerġija
mtejba (FEŻR)
Tnaqqis fil-konsum annwali tal-enerġija
primarja ta’ bini pubbliku (Fond ta’
Koeżjoni)
Tnaqqis fil-konsum annwali tal-enerġija
primarja ta’ bini pubbliku (FEŻR)
Għadd addizzjonali ta’ utenti tal-enerġija
konnessi ma’ networks intelliġenti (smart
grids) (Fond ta’ Koeżjoni)
Għadd addizzjonali ta’ utenti tal-enerġija
konnessi ma’ networks intelliġenti (smart
grids) (FEŻR)
Tnaqqis stmat ta’ GHG (gassijiet serra)
(Fond ta’ Koeżjoni)
Tnaqqis annwali stmat ta’ GHG (gassijiet
serra) (FEŻR)

Progress lejn il-mira
9 % (2018)
2014



2014

stadju importanti
100 % (2018)
2023

13 % (2018)
2014

26 % (2018)
2014

stadju importanti
19 % (2018)
2023

16 % (2018)
2014

2023

5 % (2018)
2014

2023

8 % (2018)
2014

2023

0 % (2018)
2014

2023

5 % (2018)
2014

2023

6 % (2018)
2014

2023

output



output



output



output



riżultat



riżultat



output



output



riżultat



riżultat

le
le

2023

Tip


le

2023

15 % (2018)

Fit-triq ittajba?

iva
le
le
le
le
le
le

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Il-fondi tal-UE biex jintlaħqu l-miri relatati mal-klima u l-enerġija huma fis-seħħ, iżda
huwa diffiċli li tiġi stabbilita l-kosteffettività tagħhom

3.27. Sabiex jintlaħqu l-miri tal-UE dwar il-klima u l-enerġija għall-2020 u l-2030, il-

Kummissjoni impenjat lilha nfisha li tonfoq mill-inqas euro wieħed minn kull ħamsa
mill-baġit tagħha fuq l-azzjoni klimatika bejn l-2014 u l-2020. Ir-regoli tal-FEŻR 15
jirrikjedu li ċertu ammont ta’ riżorsi nazzjonali tal-FEŻR iridu jiġu kanalizzati lejn
proġetti tal-ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju: 20% f’reġjuni aktar
żviluppati, 15 % f’reġjuni fi tranżizzjoni u 12 % f’reġjuni inqas żviluppati.

3.28. Skont il-Kummissjoni, l-Istati Membri qabżu sew dan il-proporzjon minimu ta’

wieħed minn kull ħamsa, u EUR 40 biljun mill-FEŻR u mill-FK huma skedati li jiġu
investiti fl-ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju matul il-perjodu 20142020. Dan huwa d-doppju tal-ammont li ntefaq f’dan il-qasam matul il-perjodu ta’
finanzjament preċedenti 16. Fir-rapport speċjali tagħna dwar dan is-suġġett 17, aħna
kkonfermajna li l-mira ta’ euro wieħed minn kull ħamsa kienet wasslet għal aktar
finanzjament, li kien iffukat aħjar, favur l-azzjoni klimatika fil-qafas tal-FEŻR u l-FK.
B’reazzjoni għat-tifqigħa tal-COVID, l-UE introduċiet miżuri li jżidu l-flessibbiltà tal-Istati
Membri fl-użu tal-finanzjament SIE 18. Pereżempju, ir-rekwiżit li jiġi ddedikat proporzjon
fiss ta’ finanzjament SIE għal temi ewlenin ġie rrinunzjat 19. Madankollu, il-flessibbiltà
offruta fil-proposta tista’ tolqot il-kapaċità tal-UE biex tilħaq l-objettivi li jkunu ġew
stabbiliti oriġinarjament fil-programmi operazzjonali 20.

15

L-Unjoni Ewropea, ir-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u dwar
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir
ekonomiku u l-impjiegi, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/2006.

16

Il-Kummissjoni Ewropea, is-sit web tad-DĠ REGIO,
https://ec.europa.eu/regional_policy/mt/policy/themes/low-carbon-economy/.

17

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 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.

18

L-Unjoni Ewropea, ir-Regolament (UE) 2020/558, L 130/1, 24.4.2020.

19

L-Unjoni Ewropea, ir-Regolament (UE) 2020/558, L 130/1, 24.4.2020, l-Artikolu 25(a)(5).

20

Il-QEA, l-Opinjoni Nru 3/2020, dwar l-emenda tar-regolament tal-UE għall-użu tal-Fondi
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej b’reazzjoni għat-tifqigħa tal-COVID-19.
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3.29. Il-ġestjoni finanzjarja tajba tinvolvi aktar minn sempliċiment l-infiq ta’ fondi.

Il-Kummissjoni ħarġet gwida għat-titjib tal-investimenti relatati mal-effiċjenza flenerġija fil-bini, inkluża l-kosteffettività tagħhom. Fir-rapport speċjali tagħna dwar leffiċjenza fl-enerġija fil-bini 21, aħna pprovdejna eżempji ta’ prattika tajba: l-użu ta’
strumenti finanzjarji kkombinati ma’ għotjiet u l-modulazzjoni tal-livell tar-rata talgħajnuna biex jiżdied l-ingranaġġ tal-finanzjament privat u jitnaqqas ir-riskju ta’
deadweight. Madankollu, huwa diffiċli li jiġi stabbilit jekk dawn il-fondi kinux intużaw
b’mod kosteffettiv.

3.30. Il-Kaxxa 3.1 tippreżenta kwistjonijiet oħra relatati mal-kosteffettività li ġew

irrappurtati mill-QEA f’rapporti speċjali.

21

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 11/2020, Effiċjenza fl-enerġija fil-bini: għadu jinħtieġ fokus
akbar fuq il-kosteffettività.
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Kaxxa 3.1
Kwistjonijiet li ġew irrappurtati mill-QEA fir-rigward talkosteffettività tal-azzjonijiet lejn l-ilħuq tal-miri tal-klima u l-enerġija
Skemi ta’ appoġġ inizjali ssussidjati b’mod eċċessiv għall-implimentazzjoni talenerġija eolika u dik solari fotovoltajka, imħallsa permezz ta’ prezzijiet aktar
għoljin tal-elettriku u/jew defiċits pubbliċi 22.
Nuqqas ta’ kooperazzjoni interreġjonali u ta’ skambju ta’ esperjenzi. Pereżempju,
minħabba suq intern tal-enerġija frammentat hemm dewmien fl-investiment filgrilja, inkluż fl-infrastruttura ta’ interkonnessjoni. Dan jimpedixxi limplimentazzjoni ta’ sorsi rinnovabbli u l-iżvilupp ta’ sinerġiji fost l-Istati Membri 23.
Għalkemm il-biċċa l-kbira mill-Istati Membri awditjati użaw analiżi tal-ispejjeż
imqabbla mal-benefiċċji u mudelli biex ifasslu l-proġetti, jeħtieġ li jsir titjib fissoluzzjonijiet li ġew issenjalati bħala kosteffiċjenti mill-Aġenzija Ewropea għallAmbjent (EEA) 24.
Fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, l-Istati Membri għażlu l-proġetti fuq bażi ta’ min jiġi lewwel jinqeda l-ewwel, mingħajr ma vvalutaw l-ispejjeż u l-benefiċċji relattivi
tagħhom 25.

22

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 8/2019, Enerġija eolika u solari għall-ġenerazzjoni talelettriku: jeħtieġ li tittieħed azzjoni sinifikanti jekk iridu jintlaħqu l-miri tal-UE.

23

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 8/2019, Enerġija eolika u solari għall-ġenerazzjoni talelettriku: jeħtieġ li tittieħed azzjoni sinifikanti jekk iridu jintlaħqu l-miri tal-UE.

24

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 25/2018 tal-QEA, Direttiva dwar l-Għargħar: inkiseb progress
fil-valutazzjoni tar-riskji, iżda jeħtieġ li jsir titjib fl-ippjanar u fl-implimentazzjoni.

25

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 11/2020, Effiċjenza fl-enerġija fil-bini: għadu jinħtieġ fokus
akbar fuq il-kosteffettività.
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Il-finanzjament mill-UE mhux dejjem jintuża b’mod effettiv biex jintlaħqu l-miri talklima

3.31. Il-politika ta’ koeżjoni tagħmel parti mit-taħlita ta’ politiki tal-UE li

jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-miri tal-klima u l-enerġija. Hemm indikazzjonijiet
qawwija li l-UE mhijiex se tilħaq il-miri tal-klima u l-enerġija għall-2030. Skont ilKummissjoni 26, kien hemm biss progress limitat fit-tnaqqis tal-impatti ambjentali
negattivi li jirriżultaw mill-użu ta’ riżorsi naturali. Fir-rapport speċjali tagħna dwar leffiċjenza fl-enerġija fil-bini 27, aħna nosservaw li l-miri tal-effiċjenza fl-enerġija tal-UE
għall-2020 x’aktarx mhumiex se jintlaħqu. F’awditu ieħor 28, aħna rrappurtajna
deċellerazzjoni fis-setturi kemm tal-enerġija eolika kif ukoll dik solari fotovoltajka wara
l-2014. Nofs l-Istati Membri tal-UE kienu f’riskju li ma jiġġenerawx biżżejjed elettriku
minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli biex jilħqu l-miri tagħhom għall-2020. Fl-analiżi
panoramika tagħna dwar l-azzjoni tal-UE f’dak li jirrigwarda l-enerġija u t-tibdil filklima, aħna rrappurtajna li t-tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previst mill-Istati
Membri huwa inqas mill-mira ta’ 40 % għall-2030 29.

3.32. Ir-rapporti mill-EEA u mill-Parlament Ewropew huma konformi mal-

konklużjonijiet tagħna. F’rapport tal-2019 30, l-EEA ġibdet l-attenzjoni għall-fatt li r-rata
ta’ progress attwali mhux se tkun biżżejjed biex jintlaħqu l-miri tal-klima u l-enerġija
għall-2030 u l-2050. Il-Parlament Ewropew 31 osserva li x’aktarx l-UE mhijiex se tilħaq ilmiri ewlenin tagħha tal-klima u l-enerġija għall-2030.

26

Il-Kummissjoni Ewropea, Factsheet_Semester_SDGs,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/862574/Factsheet_Se
mester_SDGs.pdf

27

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 11/2020, Effiċjenza fl-enerġija fil-bini: għadu jinħtieġ fokus
akbar fuq il-kosteffettività.

28

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 8/2019, Enerġija eolika u solari għall-ġenerazzjoni talelettriku: jeħtieġ li tittieħed azzjoni sinifikanti jekk iridu jintlaħqu l-miri tal-UE.

29

Ara wkoll: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gasemission-trends-6/assessment-3.

30

L-EEA, European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a
sustainable Europe, 2019.

31

Il-Parlament Ewropew, EU Environment and Climate Change Policies - State of play, current
and future challenges, id-Dipartiment Tematiku A fuq talba tal-Kumitat għall-Ambjent, isSaħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel tal-Parlament Ewropew, Settembru 2019.
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Preservazzjoni u ħarsien tal-ambjent u promozzjoni tal-effiċjenza tarriżorsi

3.33. Il-Figura 3.7 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi mid-dikjarazzjonijiet tal-

programmi marbuta mal-objettiv tal-preservazzjoni u l-ħarsien tal-ambjent u lpromozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi.

3.34. Hemm 5 minn 10 indikaturi li huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom
– il-biċċa l-kbira minnhom huma relatati mal-provvista tal-ilma u t-trattament tal-ilma
mormi. L-indikaturi relatati mar-riċiklaġġ tal-iskart mhumiex fit-triq it-tajba. Filwaqt li
każ wieħed kien żball evidenti, l-Istati Membri, bi qbil mal-Kummissjoni, irrevedew
’l isfel il-valuri fil-mira kollha l-oħra meta mqabbla mas-sena ta’ qabel, xi wħud
minnhom b’aktar minn 50 %.
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Figura 3.7 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-ambjent
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri
tagħhom?
Input u output

Riżultat

Impatt

iva
le
mhuwiex ċar

Indikaturi marbuta ma’ “Preservazzjoni u ħarsien tal-ambjent u promozzjoni
tal-effiċjenza tar-riżorsi”
Indikatur
Kapaċità għar-riċiklaġġ tal-iskart
addizzjonali (Fond ta’ Koeżjoni)
Kapaċità għar-riċiklaġġ tal-iskart
addizzjonali (FEŻR)
Popolazzjoni addizzjonali servuta bi
provvista ta’ ilma aħjar (Fond ta’ Koeżjoni)
Popolazzjoni addizzjonali servuta bi
provvista ta’ ilma aħjar (FEŻR)
Popolazzjoni addizzjonali servuta bi
trattament aħjar tal-ilma mormi (Fond ta’
Koeżjoni)
Popolazzjoni addizzjonali servuta bi
trattament aħjar tal-ilma mormi (FEŻR)
Erja totali ta’ wiċċ ta’ art riabilitata (Fond
ta’ Koeżjoni)

Progress lejn il-mira
25 % (2018)
2014

2023

2 % (2018)
2014

9 % (2018)
2014

2023

11 % (2018)
2014

2023

3 % (2018)
2014

2023

19 % (2018)
2014

2023

Erja tas-superfiċje ta’ ħabitats li
jibbenefikaw minn appoġġ biex jiksbu stat
ta’ konservazzjoni aħjar (Fond ta’ Koeżjoni)
Erja tas-superfiċje ta' ħabitats li
jibbenefikaw minn appoġġ biex jiksbu stat
ta’ konservazzjoni aħjar (FEŻR)

stadju importanti
9 % (2018)
stadju importanti
10 % (2018)
stadju importanti
1 % (2018)
stadju importanti
10 % (2018)

4 % (2018)
2014

2014

2023

16 % (2018)
2014

2023

34 % (2018)
2014

2023

output



output

le


iva

output



output



output



output



output



output



output



output

iva
iva
iva
le

2023
stadju importanti
2 % (2018)

Tip


le

2023

4 % (2018)
Erja totali ta’ wiċċ ta’ art riabilitata (FEŻR)

stadju importanti
40 % (2018)

Fit-triq ittajba?

iva
le

mhuwiex ċar

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Data kwalitattiva turi progress imħallat

3.35. Il-Kummissjoni rrappurtat żieda qawwija sinifikanti kemm fl-investimenti

ppjanati kif ukoll fil-kisbiet irrappurtati fl-oqsma tal-ħarsien ambjentali u tal-effiċjenza
fir-riżorsi, u progress kajman fiż-żieda tal-kapaċità għar-riċiklaġġ tal-iskart u rriabilitazzjoni tal-art 32. Fl-evalwazzjoni li kienet wettqet, hija sabet li, fil-każ tal-ilma, ilproġetti li ġew appoġġati u kkompletati matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 20072013 kienu tejbu l-provvista tal-ilma tax-xorb għal mill-inqas 4 miljun ċittadin tal-UE, u
kienu żguraw trattament aħjar tal-ilma mormi għal aktar minn 7 miljun ċittadin 33.

3.36. Fir-rapport speċjali tagħna dwar l-infrastruttura tal-ilma34, aħna ġbidna l-

attenzjoni għall-fatt li n-nuqqas ġenerali ta’ sensibilizzazzjoni fit-tliet Stati Membri
awditjati dwar it-tnixxijiet tal-ilma kien ġie xprunat minn nuqqas ta’ investiment filmanutenzjoni u fit-tiġdid tal-infrastruttura tal-ilma. Barra minn hekk, fir-rapport tagħna
dwar il-finanzjament mill-UE ta’ impjanti tat-trattament tal-ilma urban mormi fil-baċin
tax-Xmara Danubju 35, aħna sibna li l-erba’ Stati Membri kollha eżaminati kienu għamlu
progress importanti fl-issodisfar tar-rekwiżiti tad-direttiva 36, iżda ġarrbu dewmien
f’oqsma speċifiċi.

32

Diversi dokumenti tal-Kummissjoni Ewropea, fosthom ir-RAA 2018 tad-DĠ REGIO, lAMPR 2018, u r-rapport ta’ sinteżi tar-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni tal-programm li
jkopru l-perjodu 2014-2017, li ġie ppubblikat fl-2019.

33

Il-Kummissjoni Ewropea, Evalwazzjoni ex post tal-Programmi tal-Politika ta’ Koeżjoni 20072013.

34

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 12/2017, Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma taxXorb: titjib fil-kwalità tal-ilma u fl-aċċess għalih fil-Bulgarija, fl-Ungerija u fir-Rumanija, iżda
l-ħtiġijiet ta’ investiment għadhom sostanzjali.

35

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 2/2015, Finanzjament mill-UE ta’ impjanti tat-Trattament talIlma Urban Mormi fil-baċin tax-Xmara Danubju: aktar sforzi huma meħtieġa biex l-Istati
Membri jingħataw għajnuna sabiex jilħqu l-objettivi tal-UE għall-politika tal-ilma mormi.

36

L-Unjoni Ewropea, id-Direttiva dwar it-trattament tal-ilma urban mormi, id-Direttiva talKunsill 91/271/KEE.
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3.37. Dwar il-kwalità tal-arja, l-EEA rrappurtat tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ sustanzi li

jniġġsu l-arja – bis-saħħa tal-kontribut tal-proġetti ffinanzjati mill-FEŻR/mill-FK – bejn l1990 u l-2015 37. F’rapport aktar reċenti, l-EEA tiddikjara li x-xejriet ambjentali
kumplessivi fl-Ewropa ma ttejbux mill-2015 ’il hawn, u li l-biċċa l-kbira mill-miri għall2020 mhux se jintlaħqu, speċjalment dawk dwar il-bijodiversità 38. Is-sejbiet tagħna
kkonfermaw dawn ix-xejriet 39.
Kwistjonijiet relatati mal-prestazzjoni fi proġetti u programmi ambjentali

3.38. Fl-evalwazzjoni ex post tagħha tal-2020 fir-rigward ta’ proġetti kbar40, il-

Kummissjoni kkonkludiet li l-proġetti kienu milquta minn spejjeż u dewmien li kienu
akbar milli ppjanat. Rigward il-proġetti ambjentali, il-previżjoni tal-kapaċità u lflessibbiltà fit-tfassil kienu d-dgħufijiet prinċipali.

3.39. Il-Kaxxa 3.2 tagħti xi eżempji, mir-rapporti speċjali tagħna, ta’ orjentazzjoni
dgħajfa tal-prestazzjoni ta’ proġetti u programmi kofinanzjati mill-UE.

37

L-EEA, Indicator assessment - Emissions of the main air pollutants in Europe, 2017.

38

L-EEA, European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a
sustainable Europe, 2019.

39

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 23/2018, It-tniġġis tal-arja: Saħħitna għadha mhix qed tiġi
protetta biżżejjed; il-QEA, l-Analiżi Panoramika, Azzjoni tal-UE f’dak li jirrigwarda l-enerġija u
t-tibdil fil-klima, 2017; ir-Rapport Speċjali Nru 2/2015, Finanzjament mill-UE ta’ impjanti tatTrattament tal-Ilma Urban Mormi fil-baċin tax-Xmara Danubju: aktar sforzi huma meħtieġa
biex l-Istati Membri jingħataw għajnuna sabiex jilħqu l-objettivi tal-UE għall-politika tal-ilma
mormi; il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 12/2017, Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma
tax-Xorb: titjib fil-kwalità tal-ilma u fl-aċċess għalih fil-Bulgarija, fl-Ungerija u fir-Rumanija,
iżda l-ħtiġijiet ta’ investiment għadhom sostanzjali.

40

Il-Kummissjoni Ewropea, Ex post evaluation of major projects in environment financed by
the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund between 2000 and 2013,
Ġunju 2018.
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Kaxxa 3.2
Eżempji ta’ orjentazzjoni dgħajfa tal-prestazzjoni fi proġetti jew
programmi ambjentali kofinanzjati mill-UE
—

Bosta objettivi tal-pjanijiet għall-immaniġġjar tar-riskju ta’ għargħar la kienu
kwantifikati u lanqas marbutin biż-żmien 41

—

Minkejja l-gwida tal-Kummissjoni, f’xi Stati Membri ma hemm l-ebda rabta
bejn ir-rata tal-għajnuna u l-iffrankar tal-enerġija li l-proġetti huma mistennija
li jwasslu 42

3.40. Aħna rrappurtajna wkoll eżempji ta’ allinjament ħażin ta’ investimenti ma’
prijoritajiet tal-UE minħabba dgħufijiet fl-allokazzjoni ta’ fondi għal proġetti:

o

il-finanzjament dirett tal-UE għall-kwalità tal-arja jista’ jipprovdi appoġġ utli, iżda,
pereżempju, fiż-żmien meta wettaqna l-awditu ma kienx hemm proġetti li
jimmiraw it-tnaqqis tal-emissjonijiet li jkunu ġejjin mit-tisħin domestiku f’żoni fejn
dan huwa sors maġġuri ta’ tniġġis tal-arja 43; u

o

id-Direttiva dwar l-Għargħar kellha effetti kumplessivi pożittivi, iżda s-sorsi ta’
finanzjament kienu ġew identifikati u żgurati biss parzjalment fil-pjanijiet għallimmaniġġjar tar-riskju ta’ għargħar tal-Istati Membri, il-finanzjament għal
investiment transkonfinali kien limitat u, b’mod ġenerali, il-flus ma ġewx allokati
f’konformità mal-prijoritajiet 44.

41

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 25/2018 tal-QEA, Direttiva dwar l-Għargħar: inkiseb progress
fil-valutazzjoni tar-riskji, iżda jeħtieġ li jsir titjib fl-ippjanar u fl-implimentazzjoni.

42

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 11/2020, Effiċjenza fl-enerġija fil-bini: għadu jinħtieġ fokus
akbar fuq il-kosteffettività.

43

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 23/2018, It-tniġġis tal-arja: Saħħitna għadha mhix qed tiġi
protetta biżżejjed.

44

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 25/2018 tal-QEA, Direttiva dwar l-Għargħar: inkiseb progress
fil-valutazzjoni tar-riskji, iżda jeħtieġ li jsir titjib fl-ippjanar u fl-implimentazzjoni.
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Promozzjoni ta’ trasport sostenibbli u tneħħija ta’ ostakoli flinfrastrutturi tan-networks ewlenin

3.41. Il-Figura 3.8 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi mid-dikjarazzjonijiet tal-

programmi marbuta mal-objettiv tal-promozzjoni tat-trasport sostenibbli u t-tneħħija
ta’ ostakoli fl-infrastrutturi tan-networks ewlenin.

3.42. Nofs is-16-il indikatur huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom. Dawn

huma relatati mal-linji ferrovjarji, il-metro u t-tramm, kif ukoll it-toroq. Fir-rapport laktar reċenti, li ġie approvat mill-Kummissjoni, l-Istati Membri naqqsu l-biċċa l-kbira
mill-miri għall-2023, f’xi każijiet b’ammonti konsiderevoli. Pereżempju, il-valur fil-mira
kkombinat tal-FEŻR u tal-FK għall-indikatur “Tul totali ta’ linja ferrovjarja ġdida”
tnaqqas minn 947 km għal 579 km (39 %), u l-valur fil-mira kkombinat tal-FEŻR u tal-FK
għall-indikatur “Tul totali ta’ linji ġodda jew imtejba tat-tramm jew tal-metro” tnaqqas
minn 680 km għal 441 km (35 %).

3.43. L-indikaturi f’dan il-qasam ta’ politika huma kollha indikaturi tal-output: dawn

prinċipalment jipprovdu data dwar l-implimentazzjoni tal-programm f’termini ta’
infrastruttura mibnija. Ma hemm l-ebda indikatur komuni għall-kejl tar-riżultati. Irrapport tagħna dwar it-toroq ikkofinanzjati mill-UE 45 jindika li l-Kummissjoni ma
tirrappurtax informazzjoni bħall-iffrankar ta’ ħin jew iż-żieda fil-veloċità medja,
minkejja li xi drabi din l-informazzjoni tkun disponibbli. Bl-istess mod, ir-rapport tagħna
dwar il-proġetti ta’ infrastrutturi emblematiċi fil-qasam tat-trasport (TFIs)46 jindika li
ma hemm l-ebda mekkaniżmu biex jitkejlu sistematikament ir-riżultati wara li jkun
għadda ċertu perjodu ta’ żmien b'segwitu għall-ikkompletar ta’ proġett, u lKummissjoni ma għandha l-ebda data dwar l-effetti usa’ (bħall-impatti soċjoekonomiċi)
ta’ proġetti kbar tat-trasport.

45

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 9/2020, In-netwerk ewlieni tat-toroq tal-UE: ħinijiet talivvjaġġar iqsar, iżda n-netwerk għadu mhuwiex kompletament funzjonali.

46

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020, Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin.
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Figura 3.8 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta man-networks tattrasport
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu
l-miri tagħhom?
Riżultat

Input u output

Impatt

iva
le
mhuwiex ċar

Għażla ta’ indikaturi marbuta ma’ “Promozzjoni ta’ trasport sostenibbli u
tneħħija ta’ ostakoli fl-infrastrutturi tan-networks ewlenin”
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tindika ħinijiet tal-ivvjaġġar imqassra bis-saħħa
ta’ proġetti tat-toroq, iżda ma hemm l-ebda xejra ċara lejn modi tat-trasport aktar
sostenibbli

3.44. L-investimenti li ngħataw mill-UE fil-qasam tat-trasport għenu biex jitjiebu l-

konnettività u l-aċċessibbiltà 47. L-awditu reċenti tagħna dwar l-appoġġ għan-network
ewlieni tat-toroq 48 ikkonkluda li l-programmi tal-UE jikkontribwixxu għall-iżvilupp tannetwerk. Għar-rotot li ġew analizzati, aħna osservajna ħinijiet tal-ivvjaġġar imqassra u
aktar kilometri misjuqa fuq l-awtostradi, li jtejbu s-sikurezza u l-kwalità tal-ivvjaġġar.

3.45. F’awditu reċenti tagħna dwar il-mobbiltà urbana sostenibbli, aħna

kkonkludejna li ma hemm l-ebda indikazzjoni ċara li l-ibliet qed jibdlu
fundamentalment l-approċċi tagħhom. B’mod partikolari, ma hemm l-ebda xejra ċara
lejn modi tat-trasport aktar sostenibbli. Aħna nirrikonoxxu, madankollu, li titjib
sinifikanti fil-mobbiltà urbana sostenibbli jista’ jirrikjedi aktar żmien biex
jimmaterjalizza 49.

3.46. Fl-2018, il-Kummissjoni ppubblikat evalwazzjoni li tkopri 10 proġetti kbar tat-

trasport fis-setturi tat-trasport bit-triq, bil-ferrovija u dak urban, li ġew ikkofinanzjati
mill-FEŻR u mill-FK matul il-perjodi ta’ programmazzjoni 2000-2006 jew 2007-2013 50.
Hija indikat li l-biċċa l-kbira mill-proġetti evalwati kienu rriżultaw fi ffrankar ta’ ħin u ta’
spejjeż operatorji tal-vetturi u kellhom effetti pożittivi f’termini ta’ sikurezza, storbju u
kwalità tas-servizz. Osservat ukoll li l-effetti fuq il-kwalità tal-ħajja u l-benesseri kienu
normalment pożittivi. L-evalwazzjoni kkonkludiet ukoll li l-effett ta’ dawn il-proġetti fuq
is-sostenibbiltà ambjentali (bħat-tniġġis tal-arja u t-tibdil fil-klima) kien ġeneralment
pożittiv, għalkemm limitat.

47

Il-QEA, l-Analiżi Panoramika Nru 9/2018, Lejn settur tat-trasport ġewwa l-UE li jkollu
suċċess: sfidi li jridu jiġu indirizzati.

48

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 9/2020, In-netwerk ewlieni tat-toroq tal-UE: ħinijiet talivvjaġġar iqsar, iżda n-netwerk għadu mhuwiex kompletament funzjonali.

49

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 6/2020, Mobbiltà Urbana Sostenibbli fl-UE: Mhuwiex
possibbli li jsir titjib sostanzjali mingħajr l-impenn tal-Istati Membri.

50

Il-Kummissjoni Ewropea, Ex-post evaluation of major projects supported by the European
Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013,
Ġunju 2018.
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L-ilħuq tal-miri strateġiċi jinsab f’riskju

3.47. Ir-Regolament dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T)51

jistabbilixxi n-networks “komprensivi” u “ewlenin”, li għandhom jiġu żviluppati millIstati Membri. In-network komprensiv, li mistenni jitlesta sal-2050, għandu l-għan li
jiżgura l-aċċessibbiltà u l-konnettività għar-reġjuni kollha tal-UE. In-network ewlieni, li
mistenni jitlesta sal-2030, jikkonsisti f’dawk il-partijiet tan-network komprensiv li
għandhom l-ogħla importanza strateġika għall-ilħuq tal-objettivi tat-TEN-T.

3.48. Fl-awditu reċenti tagħna dwar it-TFIs52, aħna rrappurtajna li x’aktarx in-

network ewlieni tat-trasport tal-UE mhuwiex se jilħaq il-kapaċità sħiħa tiegħu sal-2030,
għalkemm jista’ jkun hemm diġà xi effetti pożittivi li jirriżultaw mill-implimentazzjoni
tagħhom li għadha għaddejja. Barra minn hekk, fl-analiżi panoramika 53, aħna indikajna
li peress li d-daqs tal-finanzjament mill-UE huwa limitat meta mqabbel mal-ħtiġijiet
kumplessivi, jeħtieġ li dan jiġi ffukat fuq il-prijoritajiet bl-ogħla valur miżjud tal-UE. Flawditu tagħna dwar it-toroq 54, aħna rrakkomandajna li l-Istati Membri jipprijoritizzaw
il-finanzjament tagħhom għal investimenti fin-network ewlieni bil-ħsieb li dan jiġi
kkompletat sal-2030, speċjalment fl-Istati Membri li sa issa kellhom progress limitat.
F’dan l-awditu, aħna sibna li l-Istati Membri kienu qed jipproponu li jonfqu 66 % millfinanzjament tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej disponibbli għallperjodu 2014-2020 għal proġetti tat-toroq barra min-network ewlieni.

51

Ir-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal11 ta’ Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew
tat-trasport u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE (Test b’relevanza għaż-ŻEE).

52

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020, Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin.

53

Il-QEA, l-Analiżi Panoramika Nru 9/2018, Lejn settur tat-trasport ġewwa l-UE li jkollu
suċċess: sfidi li jridu jiġu indirizzati.

54

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 9/2020, In-netwerk ewlieni tat-toroq tal-UE: ħinijiet talivvjaġġar iqsar, iżda n-netwerk għadu mhuwiex kompletament funzjonali.
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3.49. Aħna osservajna li s-sezzjonijiet transkonfinali jeħtieġu attenzjoni partikolari

billi d-diskrepanzi fl-infrastruttura transkonfinali jnaqqsu l-impatt intenzjonat tannetwork fl-UE kollha. l-Istati Membri ma għandhomx inċentivi biex jimplimentaw
politiki tal-UE fejn ikun hemm interess nazzjonali baxx, b’mod partikolari dawk relatati
mal-links transkonfinali 55. Aħna rrappurtajna dwar problemi f’dan il-qasam fl-awditi li
wettaqna tan-network ewlieni tat-toroq tal-UE 56 u tal-investimenti fis-Sistema
Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju 57.
L-analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji spiss ma tintużax bħala għodda għal
teħid ta’ deċiżjonijiet aħjar

3.50. Għall-perjodu ta’ programmazzjoni attwali, bħala kundizzjoni biex jirċievu

finanzjament, il-proġetti kbar huma suġġetti għal analiżi dettaljata tal-ispejjeż imqabbla
mal-benefiċċji mill-Istati Membri, u għal valutazzjoni u approvazzjoni sussegwenti millKummissjoni. L-awditu tagħna tan-network ferrovjarju ta’ veloċità għolja wera li lkwalità tal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet fl-Istati Membri hija baxxa u li l-isponsors u levalwaturi tal-proġetti għandhom it-tendenza li jużaw biss l-analiżi tal-ispejjeż
imqabbla mal-benefiċċji bħala pass amministrattiv obbligatorju aktar milli bħala
għodda għal teħid ta’ deċiżjonijiet aħjar 58. Dan huwa kkonfermat minn evalwazzjoni
tal-Kummissjoni 59. Pereżempju, fl-awditu tagħna dwar it-TFIs, aħna sibna li lpreviżjonijiet tat-traffiku normalment kienu ottimisti żżejjed, ma kinux ikkoordinati
tajjeb, ma kinux ibbażati fuq valutazzjonijiet ekonomiċi sodi u xi drabi kienu simplistiċi
ħafna. Aħna kkonkludejna li, fit-TFIs li eżaminajna, l-analiżijiet tal-ispejjeż imqabbla
mal-benefiċċji ma kinux intużaw kif xieraq bħala għodda għat-tfassil tal-politika 60.

55

Il-QEA, l-Analiżi Panoramika Nru 9/2018, Lejn settur tat-trasport ġewwa l-UE li jkollu
suċċess: sfidi li jridu jiġu indirizzati.

56

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 9/2020, In-netwerk ewlieni tat-toroq tal-UE: ħinijiet talivvjaġġar iqsar, iżda n-netwerk għadu mhuwiex kompletament funzjonali.

57

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 13/2019, Sistema Ewropea unika tal-ġestjoni tat-traffiku
ferrovjarju: l-għażla politika qatt se ssir realtà?

58

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 19/2018, Netwerk ferrovjarju Ewropew ta’ veloċità għolja:
mhuwiex realtà iżda huwa sistema frammentata u ineffettiva.

59

Il-Kummissjoni Ewropea, Ex post evaluation of major projects in transport financed by the
European Regional Development Fund and the Cohesion Fund between 2000 and 2013,
Ġunju 2018.

60

Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020, Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin.
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3.51. Il-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni għall-FSIE għall-perjodu 2021-2027

telimina r-rekwiżiti ta’ valutazzjoni kollha li huma speċifiċi għal proġetti maġġuri, inkluż
ir-rekwiżit tal-analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji 61. Filwaqt li nirrikonoxxu li dan
jirrappreżenta tnaqqis fil-piż amministrattiv ġenerali, aħna ninsabu mħassba dwar ilfatt li dan joħloq riskju akbar li l-investimenti kofinanzjati ma joffrux l-aħjar valur għallflus62.

3.52. L-awditi tagħna dwar il-linji ferrovjarji ta’ veloċità għolja kofinanzjati mill-UE63
u dwar it-TFIs 64 ikkonkludew li s-sostenibbiltà ta’ xi wħud mil-linji awditjati kienet
f’riskju billi dawn ma għandhomx biżżejjed passiġġieri. Fl-awditu preċedenti, aħna
indikajna li dan ir-riskju seta’ ġie mmitigat permezz ta’ valutazzjoni ex ante soda talispejjeż u l-benefiċċji. Evalwazzjoni tal-Kummissjoni 65 waslet għal konklużjoni simili, u
rrappurtat li s-sostenibbiltà finanzjarja tal-proġetti kienet tiddependi mill-finanzjament
pubbliku u li matul it-tħejjija tal-proġetti ma kinitx ingħatat attenzjoni suffiċjenti għassostenibbiltà finanzjarja tal-proġetti fl-operazzjoni ta’ wara l-ikkompletar tagħhom.

61

L-Istati Membri huma meħtieġa biss jipprovdu informazzjoni lill-Kummissjoni dwar
“operazzjonijiet ta’ importanza strateġika”, iddefiniti bħala dawk li jipprovdu kontribut
ewlieni għall-ilħuq tal-objettivi ta’ programm, mingħajr dettalji ulterjuri. L-Artikoli 2(4)
u 67(6) ta’ COM(2018) 375 final.

62

Il-QEA, l-Opinjoni Nru 6/2018 rigward il-proposta tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Mejju 2018
għar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, COM(2018) 375 final.
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Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 19/2018, Netwerk ferrovjarju Ewropew ta’ veloċità għolja:
mhuwiex realtà iżda huwa sistema frammentata u ineffettiva.
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Il-QEA, ir-Rapport Speċjali Nru 10/2020, Infrastrutturi tat-trasport fl-UE: tinħtieġ aktar
rapidità fl-implimentazzjoni ta’ megaproġetti biex l-effetti tan-network jitwasslu fil-ħin.
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Il-Kummissjoni Ewropea, Ex-post evaluation of major projects supported by the European
Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013,
Ġunju 2018.
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Tisħiħ tal-kompetittività tal-SMEs

3.53. Il-Figura 3.9 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi mid-dikjarazzjonijiet tal-

programmi marbuta mal-objettiv speċifiku tal-FEŻR – “Tisħiħ tal-kompetittività talSMEs”.

3.54. Tlieta minn disa’ indikaturi (33 %) huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri

tagħhom. Dawn it-tliet indikaturi huma relatati mal-output, u jkejlu l-għadd ta’ negozji
appoġġati mill-FEŻR. F’xi każijiet, sar progress konsiderevoli mis-sena ta’ qabel.
Pereżempju, 414 000 negozju rċevew appoġġ meta mqabbla ma’ 201 000 li kienu
rċevew appoġġ preċedentement. Indikaturi oħra, bħal dawk li jkejlu jekk l-investiment
privat huwiex daqs l-appoġġ pubbliku għan-negozji, u ż-żieda fl-impjiegi fin-negozji
appoġġati, mhumiex fit-triq it-tajba.
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Figura 3.9 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-SMEs
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu lmiri tagħhom?
Input u output

Impatt

Riżultat

iva
le
mhuwiex ċar

Indikaturi marbuta mat-“Tisħiħ tal-kompetittività tal-SMEs” (FEŻR)
Indikatur
Numru ta’ intrapriżi li jirċievu appoġġ

Progress lejn il-mira
38 % (2018)
2014

Numru ta’ intrapriżi li jirċievu għotjiet

Numru ta’ intrapriżi li jirċievu appoġġ
mhux finanzjarju
Numru ta’ intrapriżi ġodda appoġġati

Investiment privat li jkun daqs l-appoġġ
pubbliku lill-intrapriżi (mhux għotjiet)
Żieda fl-impjiegi f’intrapriżi appoġġati


iva

2023


iva

2023



27 % (2018)
2014

le

2023



19 % (2018)
2014

le

2023



26 % (2018)
2014

Żieda fin-numru mistenni ta’ żjarat ta’
siti appoġġati ta’ wirt kulturali u
naturali u attrazzjonijiet

2023

58 % (2018)
2014

Investiment privat li jkun daqs l-appoġġ
pubbliku lill-intrapriżi (għotjiet)


mhuwiex ċar

47 % (2018)
2014

2014

le

2023

25 % (2018)
2023

iva

le

2023

40 % (2018)
2014




25 % (2018)
2014

Numru ta’ intrapriżi li jirċievu appoġġ
finanzjarju minbarra għotjiet

2023

stadju importanti
17 % (2018)

Fit-triq ittajba?

stadju importanti
41 % (2018)


le

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Informazzjoni addizzjonali dwar il-prestazzjoni

3.55. L-SMEs jirrappreżentaw 99,8 % tan-negozji kollha tal-UE fis-settur mhux

finanzjarju, u jiġġeneraw 56 % tal-valur miżjud u 67 % tal-impjiegi 66. Aktar kmieni fl2020 bdejna awditu li qed jeżamina n-negozji l-ġodda li huma SMEs; aħna qed
nippjanaw li nirrappurtaw is-sejbiet is-sena d-dieħla. Għall-bqija ta’ din it-taqsima,
ibbażajna fuq evalwazzjonijiet imwettqa mill-Kummissjoni, li aħna ma vvalutajniex
separatament.

3.56. Ir-Rapport Annwali 2018/2019 tal-Kummissjoni dwar l-appoġġ taħt il-FEŻR

għall-SMEs jenfasizza, fost affarijiet oħra, il-ħtieġa li jiżdiedu l-attivitajiet tal-R&Ż flSMEs u li jiġu indirizzati n-nuqqas ta’ ħiliet u l-finanzjament, billi dawn huma sfidi
ewlenin għall-innovazzjoni. L-evalwazzjoni tal-Kummissjoni 67 tal-appoġġ taħt il-FEŻR
għall-SMEs matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 indikat li, f’xi każijiet, ilFEŻR kien għen biex jitħaffu l-investimenti u jiġu promossi l-R&Ż u l-innovazzjoni.
Madankollu, l-evalwazzjoni wriet ukoll li dawn il-każijiet irreferew għal benefiċjarji li
diġà kellhom il-kapaċità li jikbru u jinnovaw, u ftit li xejn hemm evidenza ta’ jekk dawn
kieku kinux jagħmlu dawn l-investimenti xorta waħda anki mingħajr l-appoġġ talprogramm.

3.57. L-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tindika li, b’mod ġenerali, il-PO tal-

perjodu 2007-2013 ma kellhomx fokus strateġiku 68 u adottaw approċċ xprunat middomanda, bit-tentattiv li jiġu indirizzati l-ostakoli kollha possibbli għat-tkabbir u linnovazzjoni tal-SMEs. Dan ikkontribwixxa biex jiġi oskurat l-għan strateġiku
kumplessiv ta’ xi wħud mill-programmi. F’ħafna każijiet, dan wassal għall-ħolqien ta’
għadd kbir ta’ strumenti ta’ politika; ġeneralment ftit li xejn kien hemm kunsiderazzjoni
ta’ liema strumenti x’aktarx li kienu l-aktar effettivi.
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Il-Kummissjoni Ewropea, Annual report on European SMEs 2018/2019, Research and
Innovation and Development by SMEs, Novembru 2019.

67

Il-Kummissjoni Ewropea, Ex-post evaluation of 2007-2014, Support to SMEs – Increasing
Research and Innovation in SMEs and SME Development, Frar 2016.

68

Ibid.
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3.58. Skont l-evalwazzjoni, il-finanzjament mill-FEŻR intuża flimkien ma’ sorsi

nazzjonali ta’ appoġġ għall-SMEs, jew billi ġew ikkomplementati l-miżuri nazzjonali
eżistenti jew inkella billi tneħħew il-lakuni fis-sistema ta’ appoġġ. Madankollu, hija
sabet li s-sinerġiji bejn l-appoġġ mogħti taħt il-FEŻR u taħt il-FSE kienu ġeneralment
baxxi, minkejja l-importanza li jiġu ssalvagwardjati l-impjiegi 69.

Riżultati tal-ittestjar tal-prestazzjoni fuq it-tranżazzjonijiet

3.59. Fil-kuntest tal-awditu li wettaqna għad-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni għas-

sena 2019, aħna eżaminajna d-disponibbiltà, is-sinifikat u l-affidabbiltà tad-data dwar
il-prestazzjoni rrappurtata minn 12-il Stat Membru għal kampjun ta’ 121 proġett
ikkofinanzjati mill-FEŻR u mill-FK. Il-perjodu latenti inerenti fil-proġetti tal-politika ta’
koeżjoni (il-paragrafu 3.16 hawn fuq) kien ifisser li 11 biss minn dawn il-proġetti kienu
ġew ikkompletati; aħna sibna li 7 proġetti kienu laħqu l-objettivi tagħhom bis-sħiħ, u
2 proġetti kienu laħquhom parzjalment, filwaqt li ż-2 proġetti l-oħra ma kinux
laħquhom. Madankollu, il-fatt li 10 % biss tal-proġetti li eżaminajna kienu ġew
ikkompletati jillimita l-abbiltà tagħna li nisiltu konklużjonijiet usa’.

3.60. Aħna sibna li l-Istati Membri kollha li żorna kellhom sistemi għar-

reġistrazzjoni u l-monitoraġġ tad-data dwar il-prestazzjoni tal-proġetti, u li tali data
kienet ġiet irreġistrata għal kważi l-proġetti kollha (119). L-objettivi tal-121 proġett
kollha kienu konformi mal-objettivi stabbiliti fil-PO tal-Istati Membri u mal-objettivi
komuni tal-UE stabbiliti fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi tal-FEŻR u tal-FK, dawn talaħħar idderivati mill-istrateġija Ewropa 2020.

3.61. Skont id-dritt tal-UE, l-Istati Membri huma meħtieġa jiddefinixxu l-outputs

mill-attivitajiet iffinanzjati mill-FEŻR u mill-FK u jirrappurtaw dwarhom. B’mod
kumplessiv, aħna sibna li l-indikaturi tal-prestazzjoni li ntużaw fil-livell tal-proġetti
kienu konformi mal-objettivi stabbiliti kemm fil-livell tal-Istati Membri kif ukoll f’dak
tal-UE. Filwaqt li l-Istati Membri għandhom ukoll l-għażla li jużaw l-indikaturi tarriżultati, il-miri kienu prinċipalment ibbażati fuq l-output, f’konformità mal-analiżi
tagħna fil-paragrafu 3.18.

69

Ibid.
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Konklużjonijiet

3.62. Ħames snin wara t-tnedija tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020,

kemxejn aktar minn terz tat-72 indikatur tal-programm għall-FEŻR u għall-FK kienu fittriq it-tajba – minkejja li għadd ta’ miri ġew riveduti ’l isfel. Il-maġġoranza tal-indikaturi
dwar l-objettivi ġenerali tal-programm ma kinux fit-triq it-tajba. Fir-rigward tal-erba’
objettivi speċifiċi tal-programm rieżaminati f’aktar dettall, filwaqt li nofs l-indikaturi
tat-trasport u tal-ambjent kienu fit-triq it-tajba, iċ-ċifri ekwivalenti għaż-żewġ oqsma loħra kienu inqas minn 50 %: 33 % għall-SMEs u 10 % biss għall-ekonomija b’livell baxx
ta’ emissjonijiet ta’ karbonju. Il-fatt li l-FEŻR u l-FK huma pprogrammati fuq perjodu ta’
seba’ snin, u li huma permessi tliet snin addizzjonali għall-implimentazzjoni, ifisser li listadji importanti huma mod utli ta’ kif l-attenzjoni tal-monitoraġġ tiġi ffukata fuq ilprogress lejn il-mira finali (il-paragrafi 3.18-3.20).

3.63. Informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni u minn sorsi oħra, kif ukoll ir-

rapporti analitiċi u rapporti oħra li wettaqna aħna stess, tikkonferma din l-istampa
mħallta. Filwaqt li l-FEŻR u l-FK jikkontribwixxu għall-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni
ekonomika, soċjali u territorjali tal-UE, fir-rapporti speċjali tagħna għamilna għadd ta’
rakkomandazzjonijiet biex nindirizzaw id-dgħufijiet fit-tfassil u fl-implimentazzjoni talprogrammi. Fost dawn, aħna nenfasizzaw ir-riskju inerenti relatat mal-użu ta’
finanzjament lejn tmiem il-perjodu, il-ħtieġa li tiġi stabbilita l-kosteffettività talfinanzjament għal proġetti ambjentali, u l-ħtieġa li jiġi żgurat li r-riżorsi li jiġu mmirati
lejn il-programmi tat-trasport jiffukaw fuq l-ogħla prijoritajiet u l-valur miżjud tal-UE (ilparagrafi 3.25-3.61).

3.64. Għadd ta’ fatturi jinfluwenzaw l-ilħuq tal-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni.

Dawn jinkludu l-bidu relattivament tard tal-infiq fil-perjodu 2014-2020; il-perjodu
latenti naturali bejn l-ikkompletar tal-proġetti – l-outputs – u t-twettiq tal-benefiċċji
f’termini ta’ riżultati u impatti; kif ukoll l-impatt ta’ fatturi esterni (il-paragrafu 3.16 u lFigura 3.2).
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3.65. Il-limitazzjonijiet fid-data ma jippermettulniex nagħmlu valutazzjoni aktar

komprensiva tal-prestazzjoni. Pereżempju, għalkemm l-indikaturi huma kwantifikati, lobjettivi ġenerali u dawk speċifiċi mhumiex. Huwa possibbli, għalhekk, li jiġi vvalutat ilprogress tal-indikaturi bi tqabbil ma’ stadji importanti u miri, iżda mhux jekk iż-żewġ
fondi laħqux, jew x’aktarx li jilħqu, l-objettivi ġenerali u dawk speċifiċi. B’mod aktar
wiesa’, filwaqt li l-qafas ta’ monitoraġġ u rappurtar tjieb gradwalment f’perjodi ta’
programmazzjoni reċenti, għall-perjodu 2014-2020 dan jibqa’ prinċipalment xprunat
minn informazzjoni dwar il-prestazzjoni relatata mal-input u l-output, filwaqt li linformazzjoni relatata mar-riżultati jew saħansitra mal-impatti hija inqas prominenti. Lintroduzzjoni ta’ indikaturi komuni tar-riżultati obbligatorji proposti għallperjodu 2021-2027 tkun tikkostitwixxi titjib apprezzat f’dan ir-rigward. L-istabbiliment
tal-pjattaforma tad-data miftuħa tal-Kummissjoni li tippermetti lill-pubbliku u lil dawk
li jfasslu l-politika jaċċessaw informazzjoni dwar il-prestazzjoni f’ħin reali hija wkoll idea
tajba fil-prinċipju – għalkemm aħna ma eżaminajnihiex (il-paragrafi 3.11-3.15).

3.66. Aħna nosservaw li sa tmiem l-2019, għall-perjodu 2014-2020, kienu tħallsu

36 % u 39 % tal-finanzjament disponibbli għall-FEŻR u għall-FK rispettivament 70.
Għalkemm il-proġetti jistgħu jiġu implimentati sal-2023, din ir-rata ta’ nfiq
(“assorbiment”) hija aktar baxxa milli kienet fil-perjodu ta’ programmazzjoni
preċedenti – b’6.6 punti perċentwali fi tmiem is-sitt sena ta’ implimentazzjoni. Aħna
rrappurtajna, għadd ta’ drabi, li assorbiment baxx iġib miegħu r-riskju inerenti li, hekk
kif il-perjodu ta’ eliġibbiltà jasal fi tmiemu, l-Istati Membri jistgħu jipprijoritizzaw l-infiq
għad-detriment tal-prestazzjoni u tar-regolarità. Il-pressjonijiet addizzjonali kkawżati
mill-pandemija tal-COVID-19 x’aktarx biss li se jintensifikaw dan ir-riskju (ilparagrafi 3.11-3.24).

70

Il-Kummissjoni Ewropea, l-AMPR 2019 għall-baġit tal-UE, Ġunju 2020.
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Anness
Anness 3.1 Objettivi tal-Programmi tal-FEŻR u tal-FK
OBJETTIVI ĠENERALI
PARTI
MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

NUMRU TALOBJETTIV

TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI QASIRA
UŻATA F’DAN ILKAPITOLU

Objettiv Ġenerali 1 talFEŻR

Li jitnaqqsu d-diverġenzi bejn illivelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji,
b’mod partikolari għal żoni rurali,
żoni milquta minn tranżizzjoni
industrijali, u reġjuni li jbatu minn
żvantaġġi naturali jew
demografiċi gravi u permanenti,
u li jingħata kontribut għall-ilħuq
tal-miri stabbiliti fl-istrateġija
Ewropa 2020 ta’ tkabbir
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv,
u b’mod partikolari lejn l-ilħuq ta’
miri ewlenin kwantitattivi
identifikati f’dik l-istrateġija

H.1b_FERŻ_OĠ1

Iva

Objettiv Ġenerali 1 talFK

Li jitnaqqsu d-diverġenzi bejn illivelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji,
b’mod partikolari għal żoni rurali,
żoni milquta minn tranżizzjoni
industrijali, u reġjuni li jbatu minn
żvantaġġi naturali jew
demografiċi gravi u permanenti,
u li jingħata kontribut għall-ilħuq
tal-miri stabbiliti fl-istrateġija
Ewropa 2020

H.1b_FK_OĠ1

Iva

OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI QASIRA
UŻATA F’DAN ILKAPITOLU

PARTI
MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

Objettiv
Speċifiku 1 talFEŻR

Tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp
teknoloġiku u l-innovazzjoni

H.1b_FEŻR_OS1

Le

Objettiv
Speċifiku 2 talFEŻR

Tisħiħ tal-aċċess għatteknoloġiji tal-informazzjoni
u tal-komunikazzjoni, u lużu u l-kwalità tagħhom

H.1b_FEŻR_OS2

Le

NUMRU TALOBJETTIV
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OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI QASIRA
UŻATA F’DAN ILKAPITOLU

PARTI
MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

Objettiv
Speċifiku 3 talFEŻR

Tisħiħ tal-kompetittività talintrapriżi żgħar u medji

H.1b_FEŻR_OS3

Iva

Objettiv
Speċifiku 4 talFEŻR

Appoġġ tal-bidla lejn
ekonomija b’livell baxx ta’
emissjonijiet ta’ karbonju
fis-setturi kollha

H.1b_FEŻR_OS4

Iva

Objettiv
Speċifiku 5 talFEŻR

Promozzjoni tal-adattament
għat-tibdil fil-klima, ilH.1b_FEŻR_OS5
prevenzjoni u l-ġestjoni tarriskji

Le

Objettiv
Speċifiku 6 talFEŻR

Preservazzjoni u ħarsien talambjent u promozzjoni tal- H.1b_FEŻR_OS6
effiċjenza tar-riżorsi

Iva

Objettiv
Speċifiku 7 talFEŻR

Promozzjoni ta’ trasport
sostenibbli u tneħħija ta’
ostakoli fl-infrastrutturi tannetworks ewlenin

H.1b_FEŻR_OS7

Iva

Objettiv
Speċifiku 8 talFEŻR

Promozzjoni tal-impjiegi
sostenibbli u ta’ kwalità u
sostenn tal-mobbiltà taxxogħol

H.1b_FEŻR_OS8

Le

Objettiv
Speċifiku 9 talFEŻR

Promozzjoni tal-inklużjoni
soċjali, il-ġlieda kontra lfaqar u kull
diskriminazzjoni.

H.1b_FEŻR_OS9

Le

Objettiv
Speċifiku 10 talFEŻR

Investiment fl-edukazzjoni,
it-taħriġ u t-taħriġ
vokazzjonali għal ħiliet u ttagħlim tul il-ħajja

H.1b_FEŻR_OS10

Le

Objettiv
Speċifiku 11 talFEŻR

Tisħiħ tal-kapaċità
istituzzjonali tal-awtoritajiet
pubbliċi u tal-partijiet
interessati u
amministrazzjoni pubblika
effiċjenti

H.1b_FEŻR_OS11

Le

NUMRU TALOBJETTIV

127

OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI QASIRA
UŻATA F’DAN ILKAPITOLU

PARTI
MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

Objettiv
Speċifiku 1 tal-FK

Appoġġ tal-bidla lejn
ekonomija b’livell baxx ta’
emissjonijiet ta’ karbonju
fis-setturi kollha

H.1b_FK_OS1

Iva

Objettiv
Speċifiku 2 tal-FK

Promozzjoni tal-adattament
għat-tibdil fil-klima, ilH.1b_FK_OS2
prevenzjoni u l-ġestjoni tarriskji

Le

Objettiv
Speċifiku 3 tal-FK

Preservazzjoni u ħarsien talambjent u promozzjoni tal- H.1b_FK_OS3
effiċjenza tar-riżorsi

Iva

Objettiv
Speċifiku 4 tal-FK

Promozzjoni ta’ trasport
sostenibbli u tneħħija ta’
ostakoli fl-infrastrutturi tannetworks ewlenin

Iva

NUMRU TALOBJETTIV

H.1b_FK_OS4

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Kapitolu 4
Riżorsi naturali

129

Werrej
Paragrafu

Introduzzjoni
Ambitu u approċċ

4.1.
4.2.-4.5.

Il-PAK

4.6.-4.58.

L-iskop u l-funzjonament tal-PAK

4.6.-4.11.

Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

4.12.-4.15.

Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-PAK abbażi
ta’ informazzjoni ppubblikata

4.16.-4.58.

Kummenti ġenerali

4.16.-4.22.

Il-PAK hija bbażata fuq loġika ta’ intervent limitata
Il-biċċa l-kbira mill-indikaturi tal-PAK ikejlu l-outputs
aktar milli r-riżultati
L-istudji li jappoġġaw l-evalwazzjoni ma jkoprux
l-ekonomija tal-infiq tal-PAK

4.18.
4.19.-4.21.
4.22.

Produzzjoni vijabbli tal-ikel

4.23.-4.36.

Il-pagamenti diretti jnaqqsu l-volatilità tal-introjtu,
iżda fil-biċċa l-kbira mhumiex immirati

4.25.-4.32.

L-interventi fis-swieq għenu biex dawn tal-aħħar jiġu
stabbilizzati, iżda mhux dejjem b’mod effiċjenti

4.33.-4.34.

L-għodod għall-ġestjoni tar-riskji ftit li xejn jintużaw

4.35.

Ftit li xejn hemm informazzjoni disponibbli dwar
l-effettività tal-miżuri ta’ żvilupp rurali li jappoġġaw
il-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli

4.36.

Ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-azzjoni klimatika

4.37.-4.48.

Il-PAK għandha l-potenzjal li tikkontribwixxi għall-użu
sostenibbli tar-riżorsi naturali, iżda ma hemmx biżżejjed
data biex tiġi vvalutata l-effettività

4.39.-4.43.

Instab li, minħabba t-tfassil tagħhom, il-miżuri tal-PAK
għandhom impatt baxx fl-indirizzar tal-ħtiġijiet klimatiċi

4.44.-4.48.

Żvilupp territorjali bbilanċjat

4.49.-4.57.
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Il-PAK ftit li xejn toħloq impjiegi fiż-żoni rurali, u l-appoġġ
lill-bdiewa żgħażagħ jirrikjedi koordinazzjoni tal-miżuri tal-UE
u dawk nazzjonali

4.52.-4.54.

L-evidenza dwar l-effettività tal-miżuri ta’ investiment
eżistenti hija insuffiċjenti

4.55.-4.57.

Riżultati tal-ittestjar tal-prestazzjoni fuq it-tranżazzjonijiet

Konklużjonijiet
Annessi
Anness 4.1 Objettivi tal-FAEG u tal-FAEŻR

4.58.
4.59.-4.64.
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Introduzzjoni
4.1. L-Intestatura 2 tal-QFP tkopri l-infiq marbut mal-politiki dwar l-użu sostenibbli

tar-riżorsi naturali, u tiffinanzja l-Politika Agrikola Komuni (PAK), il-Politika Komuni tasSajd, u l-azzjoni ambjentali u klimatika. L-infiq totali ppjanat taħt din l-intestatura filperjodu 2014-2020 huwa ta’ EUR 420,0 biljun (fi prezzijiet kurrenti), li minnhom
EUR 308,5 biljun ġew ittrasferiti lill-Istati Membri sa tmiem l-2019 (ara l-Figura 4.1).

Figura 4.1 – Riżorsi naturali: pagamenti għall-perjodu 2014-2019 fuq
impenji tal-QFP attwali, bħala sehem tal-pagamenti tal-QFP taħt lintestaturi kollha, u ripartizzjoni
(biljun EUR)

EUR 635,9

Fond Agrikolu Ewropew ta’
Garanzija (FAEG) –
Pagamenti diretti
254,4 (82,5 %)

biljun

Fond Agrikolu Ewropew
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)
49,8 (16,1 %)

Riżorsi naturali
308,5
(48,5 %)

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni.

Programmi oħra
4,3 (1,4 %)
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Ambitu u approċċ
4.2. L-Appendiċi jiddeskrivi l-metodoloġija li ntużat f’dan il-kapitolu.
4.3. Dan il-kapitolu jiffoka fuq l-infiq tal-PAK, li jitwassal permezz tal-Fond Agrikolu

Ewropew ta’ Garanzija (FAEG, li normalment jiġi ffinanzjat mill-baġit tal-UE b’rata ta’
100 %) u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR, li normalment jinvolvi
kofinanzjament mill-Istati Membri). Il-PAK tirrappreżenta 98,6 % tal-ammont totali
bbaġitjat għall-perjodu 2014-2020 taħt l-Intestatura 2 tal-QFP.

4.4. L-Anness 4.1 jelenka l-objettivi tal-FAEG u tal-FAEŻR, u jindika dawk li għażilna

għall-eżaminar tagħna tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni. Aħna nkopru t-tliet
objettivi ġenerali tal-PAK, ħames objettivi speċifiċi tal-FAEG, u ħames objettivi speċifiċi
tal-FAEŻR. Aħna għażilna l-objettivi speċifiċi marbuta mal-akbar partijiet tal-infiq talPAK.

4.5. Dan il-kapitolu huwa fil-biċċa l-kbira bbażat fuq rieżaminar tal-informazzjoni

pprovduta mill-Kummissjoni u, fejn disponibbli, ġie ssupplimentat b’sejbiet mirrapporti tal-awditjar u mir-rapporti analitiċi proprji tagħna. Aħna nirreferu għas-sorsi
tagħna fit-test kollu.
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Il-PAK
L-iskop u l-funzjonament tal-PAK

4.6. Il-PAK ġiet introdotta fl-1962. Minn dak iż-żmien ’il hawn, hija ġiet riformata

bosta drabi. Ir-riforma tal-1992 ittrasferiet il-fokus tal-PAK minn fuq l-appoġġ għas-suq
għal fuq il-pagamenti diretti lill-bdiewa. Ir-riforma tal-2003 introduċiet id“diżakkoppjament”, miżura mmirata lejn it-tneħħija tar-rabta bejn il-pagamenti diretti
u l-produzzjoni.

4.7. L-infiq tal-PAK jinqasam fi tliet kategoriji ġenerali.
o

Pagamenti diretti lill-bdiewa. Dawn huma prinċipalment ibbażati fuq l-erja tal-art
agrikola li l-bdiewa għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom, u huma ffinanzjati
kompletament mill-baġit tal-UE.

o

Miżuri tas-suq fis-settur agrikolu. Il-biċċa l-kbira minn dawn huma ffinanzjati
kompletament mill-baġit tal-UE.

o

Il-programmi tal-iżvilupp rurali tal-Istati Membri, li jiġu kkofinanzjati mill-baġit talUE b’rata ta’ bejn 20 % u 100 %, ivarjaw skont il-kejl u r-reġjun.

4.8. Il-Kummissjoni, b’mod partikolari d-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-

Iżvilupp Rurali (DĠ AGRI), tikkondividi r-responsabbiltà għall-ġestjoni tal-PAK mal-Istati
Membri.

4.9. It-Trattati jistabbilixxu objettivi ta’ politika ta’ livell għoli għall-PAK. Dawn ġew

tradotti f’leġiżlazzjoni sekondarja 1 fi tliet objettivi ġenerali:

(a) produzzjoni vijabbli tal-ikel, b’enfasi fuq l-introjtu agrikolu, il-produttività agrikola
u l-istabbiltà tal-prezz;
(b) ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-azzjoni klimatika, b’enfasi fuq lemissjonijiet ta’ gassijiet serra, il-bijodiversità, il-ħamrija u l-ilma;
(c) żvilupp territorjali bbilanċjat, b’enfasi fuq l-impjiegi rurali, it-tkabbir u l-faqar fiżżoni rurali.

1

L-Artikolu 110(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.
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4.10. Il-Kummissjoni tidentifika r-rabtiet li ġejjin bejn l-objettivi ġenerali u l-

interventi tal-PAK2.
o

Jenħtieġ li l-pagamenti diretti, l-iżvilupp rurali u l-miżuri tas-suq jikkontribwixxu
għall-objettiv ta’ “produzzjoni vijabbli tal-ikel”.

o

Jenħtieġ li l-kundizzjonalità, il-pagamenti ta’ “ekoloġizzazzjoni”, u għadd ta’ miżuri
ta’ żvilupp rurali jikkontribwixxu għall-objettiv ta’ “ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi
naturali u l-azzjoni klimatika”.

o

Jenħtieġ li bosta miżuri, bħall-iżvilupp tal-azjendi agrikoli u tan-negozji, l-iżvilupp
lokali u l-appoġġ għall-iżvilupp ta’ servizzi bażiċi u ta’ teknoloġiji talkomunikazzjoni fiż-żoni rurali jikkontribwixxu għall-objettiv ta’ “żvilupp territorjali
bbilanċjat”.

4.11. Fl-2017, il-Kummissjoni stabbiliet loġika ta’ intervent limitata għal kull waħda

mill-kategoriji prinċipali tal-infiq tal-PAK għall-perjodu 2014-2020, li turi rabtiet bejn liskemi ta’ pagament u l-objettivi ġenerali (ara wkoll il-paragrafu 4.18 u l-Figura 4.4).

Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

4.12. Hemm żewġ settijiet prinċipali ta’ indikaturi intenzjonati biex jimmonitorjaw
il-prestazzjoni tal-PAK, it-tnejn huma bbażati primarjament fuq ir-rappurtar tal-Istati
Membri u fuq id-data miġbura mill-Eurostat.
o

Il-“qafas komuni ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni” (CMEF) 3 fih 210 indikaturi:
45 indikatur tal-kuntest, 84 indikatur tal-produzzjoni (“output”), 41 indikatur tarriżultati, 24 indikatur tal-miri, u 16-il indikatur tal-impatt.

o

Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi tal-PAK fihom 63 indikatur, li fil-biċċa l-kbira
huma meħudin mis-CMEF. Sitta huma intenzjonati biex ikejlu l-impatti relatati
mat-tliet objettivi ġenerali. Li jifdal huma indikaturi tal-output/tal-input, tarriżultati u tal-impatt relatati mal-objettivi speċifiċi.

2

Id-DĠ AGRI, 2017, Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the
Common Agricultural Policy 2014-2020, pp. 13-14.

3

L-indikaturi tas-CMEF huma stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni
(UE) Nru 834/2014, kif meħtieġ skont l-Artikolu 110 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

135

4.13. Il-Kummissjoni tirrapporta l-prestazzjoni kull sena permezz tar-Rapport

Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR) u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi, u
d-DĠ AGRI jipprovdi xi informazzjoni rilevanti fir-Rapport Annwali tal-Attività (RAA)
tiegħu (ara l-paragrafu 1.3). F’Diċembru 2018, il-Kummissjoni ħarġet rapport inizjali
dwar il-prestazzjoni tal-PAK 4. Ibbażat fuq indikaturi, evalwazzjonijiet u sorsi oħra, irrapport indirizza t-tliet objettivi ġenerali tal-PAK u jkopri l-perjodu mill-2014 sal-2017.
Madankollu, minħabba d-dewmien għall-bidu tal-PAK 2014-2020, ir-rapport pprovda
informazzjoni limitata dwar il-prestazzjoni tal-politika. Il-Kummissjoni hija meħtieġa
toħroġ it-tieni rapport ta’ dan it-tip sal-31 ta’ Diċembru 2021 5, u sa dak iż-żmien ilqafas legali għall-PAK ta’ wara l-2020 huwa mistenni li jkun diġà ġie adottat.

4.14. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri huma meħtieġa wkoll li jwettqu

evalwazzjonijiet ex ante, evalwazzjonijiet ta’ nofs it-terminu u evalwazzjonijiet ex post
tal-FAEŻR 6. Fl-2016, il-Kummissjoni ppubblikat rapport ta’ sinteżi tal-evalwazzjonijiet
ex ante tal-programmi tal-iżvilupp rurali (RDPs) nazzjonali u reġjonali tal-perjodu 20142020. Hija ppubblikat rapport ta’ sinteżi tal-evalwazzjonijiet ex post tal-perjodu 20072013 f’Lulju 2020, wara li kienu ġew ippreżentati l-proposti leġiżlattivi tagħha għall-PAK
ta’ wara l-2020. Skont it-tul tal-perjodu tranżitorju, il-Kummissjoni hija meħtieġa tħejji
rapport ta’ sinteżi tal-konklużjonijiet prinċipali tal-evalwazzjonijiet ex post tal-FAEŻR
għall-perjodu 2014-2020 sa Diċembru 2026 jew sa Diċembru 2027. Fi kwalunkwe każ,
sa dak iż-żmien hija mistennija li tkun diġà għamlet il-proposti tagħha għall-perjodu ta’
wara l-2027. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista’ twettaq evalwazzjonijiet fi
kwalunkwe ħin 7. Evalwazzjoni tista’ tipprovdi aktar għarfien dwar il-prestazzjoni u limpatti tal-politika aktar milli dwar l-indikaturi waħedhom.

4.15. Il-Kummissjoni (DĠ AGRI) tiffirma kuntratti ma’ evalwaturi esterni biex

iwettqu “studji li jappoġġaw l-evalwazzjoni”. Ir-riżultati ta’ dawn l-istudji
jikkontribwixxu għad-Dokumenti ta’ Ħidma tal-Persunal, imsejħa evalwazzjonijiet. IlKummissjoni ppubblikat diversi studji u evalwazzjonijiet dwar il-PAK. Il-Figura 4.2 turi rrapporti prinċipali msemmija f’dan il-kapitolu.

4

COM(2018) 790 final.

5

L-Artikolu 110 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

6

Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013, l-Artikolu 55 (ex ante), l-Artikolu 56 (evalwazzjonijiet
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni) u l-Artikolu 57 (ex post).

7

L-Artikolu 110 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.
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Figura 4.2 – Twaqqit ta’ evalwazzjonijiet prinċipali u perjodi koperti
QFP
2014 - 2020

QFP
2007 - 2013
2008

2010

2012

Perjodu kopert

2015

2017

QFP
2021 - 2027
2019

2022

2024

2026

Pubblikazzjoni
Studju li jappoġġa l-evalwazzjoni tal-impatt tal-PAK fuq ittibdil fil-klima u l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra

Studju li jappoġġa l-evalwazzjoni tal-miżuri forestali taħt il-FAEŻR
Evalwazzjoni dwar il-miżuri forestali taħt il-FAEŻR
Studju li jappoġġa l-evalwazzjoni talimpatt tal-PAK fuq it-tiġdid ġenerazzjonali
Studju li jappoġġa l-evalwazzjoni dwar lekoloġizzazzjoni (nofs it-terminu 2014-2020)

Studju li jappoġġa l-evalwazzjoni tal-impatt talPAK fuq il-ħabitats, il-pajsaġġi, il-bijodiversità

Evalwazzjoni dwar l-ekoloġizzazzjoni fil-pagamenti diretti

Studju li jappoġġa l-evalwazzjoni
dwar l-impatt tal-PAK fuq l-ilma
Studju li jappoġġa l-evalwazzjoni dwar l-objettiv
ġenerali ta’ “produzzjoni vijabbli tal-ikel”
Sinteżi tal-evalwazzjonijiet ex post
tal-FAEŻR 2007-2013

Evalwazzjoni tal-Kummissjoni ppubblikata bħala Dokument ta' Ħidma tal-Persunal
Studju li jappoġġa l-evalwazzjoni mwettaq f’isem il-Kummissjoni

Sors: il-QEA.

Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-PAK abbażi ta’ informazzjoni
ppubblikata
Kummenti ġenerali

4.16. Il-Figura 4.3 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha tal-PAK inklużi fid

dikjarazzjonijiet tal-programmi. Ħarsiet ġenerali aktar dettaljati għal kull objettiv
speċifiku huma ppreżentati fil-Figura 4.5, il-Figura 4.8, u l-Figura 4.10. Filparagrafu 1.24, aħna niddiskutu xi limitazzjonijiet ġenerali 8 li japplikaw meta jiġu
interpretati dawn l-indikaturi. B’mod partikolari, il-valutazzjoni li wettaqna ta’ jekk
indikatur partikolari huwiex “fit-triq it-tajba” hija relatata mal-probabbiltà li dan lindikatur jilħaq il-mira tiegħu. Din il-valutazzjoni ma tiħux inkunsiderazzjoni jekk
indikatur partikolari huwiex marbut, u kemm mill-qrib, mal-azzjonijiet u l-objettivi talPAK, u lanqas jekk il-mira stabbilita għal dan l-indikatur hijiex ambizzjuża b’mod
8

Ara wkoll il-paragrafi 3.21-3.35 tar-Rapport Annwali 2018, fejn aħna eżaminajna l-indikaturi
tal-prestazzjoni għall-FAEG u għall-FAEŻR.
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adegwat. Għalhekk, dan huwa biss l-ewwel pass fl-analiżi tal-prestazzjoni tal-PAK. Aħna
lanqas ma awditjajna l-affidabbiltà tad-data sottostanti, iżda niddiskutuha fil-Kapitolu 1
(ara l-paragrafi 1.13-1.23). Aħna identifikajna d-dgħufijiet li ġejjin fis-sett tal-indikaturi
tal-prestazzjoni:
o

Il-biċċa l-kbira mill-indikaturi huma relatati ma’ inputs jew outputs (ara lparagrafi 4.19 u 4.42), kif ġie osservat ukoll mill-Bank Dinji 9. Dawn l-indikaturi juru
l-livell ta’ assorbiment tal-fondi tal-UE aktar milli r-riżultati jew l-impatti talpolitika.

o

L-indikaturi tal-impatt huma bbażati fuq varjabbli makroekonomiċi ġenerali, u leffetti tal-PAK fuqhom jistgħu kemm ma jkunux ċari kif ukoll diffiċli biex jitkejlu
(ara l-paragrafi 4.17, 4.24 u 4.51).

o

Hemm 14-il indikatur li ma għandhomx mira speċifika u kwantifikata. Għalhekk,
huma jindikaw biss xejriet (ara l-paragrafu 4.20).

o

Seba’ indikaturi mhumiex relatati mal-prestazzjoni tal-PAK, iżda huma relatati
mal-aċċertament dwar ir-regolarità tal-infiq, is-sensibilizzazzjoni pubblika rigward
il-PAK u l-appoġġ ta’ informazzjoni politika fi ħdan id-DĠ AGRI.

9

Il-Bank Dinji, 2017, Thinking CAP: supporting agricultural jobs and incomes in the EU, p. 13.
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Figura 4.3 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tal-PAK fid-dikjarazzjonijiet
tal-programmi
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi tal-PAK huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri
tagħhom?
Indikaturi tal-eżitu tal-programmi
Input u output
Riżultat

Impatt

Objettiv Ġenerali 1 – “Produzzjoni vijabbli tal-ikel”

Objettiv Ġenerali 2 – “Ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi
naturali u l-azzjoni klimatika”
Objettiv Ġenerali 3 – “Żvilupp territorjali bbilanċjat”
Kwistjonijiet dwar il-politika orizzontali
Aċċertament, sensibilizzazzjoni u appoġġ informattiv

L-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom?
FIT-TRIQ IT-TAJBA

MHUX FIT-TRIQ IT-TAJBA

MHUWIEX ĊAR

Indikaturi b’miri kwantifikati
Indikaturi mingħajr miri kwantifikati

Nota: L-analiżi li wettaqna hija bbażata fuq data tal-Kummissjoni u li aħna ma awditjajniex.
It-tabella ta’ hawn fuq, li turi jekk l-indikaturi humiex “fit-triq it-tajba”, hija relatata mal-valutazzjoni li
wettaqna tal-probabbiltà li indikatur partikolari se jilħaq il-mira tiegħu. Madankollu, indikatur jista’ ma
jintlaqatx mill-azzjonijiet implimentati taħt il-programm, jew jista’ ma jkunx rilevanti għall-objettiv talprogramm – u l-mira tiegħu tista’ ma tirriflettix ambizzjoni adegwata. Għalhekk, il-fatt li indikatur huwa
“fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu ma jfissirx neċessarjament li l-programm innifsu huwa fit-triq
it-tajba biex jilħaq l-objettivi tiegħu. Ara wkoll l-Appendiċi (il-punt 18).
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

4.17. L-informazzjoni fl-AMPR hija allinjata mad-data sottostanti fid-

dikjarazzjonijiet tal-programmi. Madankollu, billi jiffoka fuq l-outputs tal-infiq u
jippreżenta data makroekonomika mingħajr ma jispeċifika l-kontribuzzjoni mill-PAK, lAMPR jagħti stampa tal-kisbiet li hija ottimista żżejjed (ara l-Kaxxa 4.1). Huwa ma
jiddiskutix l-effiċjenza tal-infiq. Il-Kummissjoni osservat li għad hemm sfidi sinifikanti
f’dak li jirrigwarda l-ilħuq tal-objettivi ta’ politika.
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Kaxxa 4.1
Eżempji ta’ rappurtar dwar il-prestazzjoni li huwa ottimist iżżejjed flAMPR
Il-Kummissjoni tiddikjara li “aktar minn 85 % tal-miri għal azzjonijiet klimatiċi fissettur agrikolu diġà ntlaħqu fil-ġestjoni tal-bijodiversità, tal-ħamrija u tal-ilma” 10.
Dawn il-miri huma bbażati fuq iż-żoni taħt miżuri speċifiċi tal-FAEŻR, jiġifieri loutputs. Huma ma jurux jekk il-pagamenti kellhomx xi effett fuq il-kundizzjoni tażżoni li rċevew appoġġ.
Il-Kummissjoni ssostni li l-FAEŻR “qed jagħmel kontribut importanti għall-iżvilupp.
Pereżempju, l-aċċess għall-broadband f’żoni rurali tjieb b’mod konsiderevoli (59 %
tal-unitajiet domestiċi rurali kellhom aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss fl-2019)” 11. FlAMPR, ma hemm l-ebda informazzjoni dwar il-kontribut tal-FAEŻR għal din iċ-ċifra.
Il-PAK hija bbażata fuq loġika ta’ intervent limitata

4.18. Il-Kummissjoni stabbiliet loġika ta’ intervent limitata għall-pagamenti diretti,

għall-miżuri tas-suq u għall-iżvilupp rurali 12. Din il-loġika ta’ intervent tgħaqqad lobjettivi, il-miżuri u l-indikaturi tal-output tal-PAK, iżda ma tidentifikax il-ħtiġijiet jew irriżultati u l-miri intenzjonati. Il-loġika ta’ intervent tal-Kummissjoni għall-pagamenti
diretti (ara l-Figura 4.4) ma tiddefinix liema livell ta’ introjtu għall-bdiewa huwa mmirat
li jinkiseb mill-PAK. Għall-FAEŻR, ir-regolament jirrikjedi li l-Istati Membri juru li hemm
rabta bejn il-ħtiġijiet u l-miżuri fil-programmi tal-iżvilupp rurali (RDPs) 13, kif ukoll
jistabbilixxu miri għall-indikaturi tar-riżultati tagħhom.

10

L-AMPR 2019, p. 27.

11

L-AMPR 2019, p. 29.

12

Id-DĠ AGRI, 2017, Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the
Common Agricultural Policy 2014-2020, pp. 13-14.

13

L-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.
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Figura 4.4 – Il-loġika ta’ intervent tal-Kummissjoni għall-pagamenti
diretti
Objettivi ġenerali talPAK
Objettivi speċifiċi talPilastru I
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Sors: id-DĠ AGRI, 2017, Technical handbook on the monitoring and evaluation framework of the
Common Agricultural Policy 2014-2020, pp. 13-14.

Il-biċċa l-kbira mill-indikaturi tal-PAK ikejlu l-outputs aktar milli r-riżultati

4.19. Kif jidher fil-Figura 4.3, il-biċċa l-kbira mill-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-

programmi jkejlu l-outputs. L-indikaturi tal-output għandhom rabta diretta malattivitajiet iffinanzjati mill-baġit tal-UE, iżda ftit li xejn jipprovdu informazzjoni dwar ilprogress lejn l-ilħuq tal-objettivi ta’ politika. Bosta indikaturi tad-dikjarazzjonijiet talprogrammi jiddeskrivu wkoll il-kuntest ekonomiku, ambjentali u soċjali li fih topera lPAK, li aħna nqisu bħala aspett pożittiv. B’mod ġenerali, madankollu, l-indikaturi spiss
jonqsu milli jimmonitorjaw ir-riżultati speċifiċi tal-interventi tal-PAK. Il-Kummissjoni
tqis li l-prestazzjoni tal-politika tista’ tiġi osservata b’mod relattivament affidabbli fillivell tal-output, filwaqt li l-influwenza ta’ fatturi esterni ssir aktar importanti meta
jitkejlu r-riżultati u b’mod partikolari l-impatti 14. Mingħajr loġika ta’ intervent
żviluppata u indikaturi tar-riżultati adegwati mill-bidu nett, il-Kummissjoni ma tkunx
tista’ turi li l-PAK qed tilħaq l-objettivi tagħha qabel ma hija twettaq l-evalwazzjonijiet
tagħha.

14

COM(2018) 790 final.
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4.20. Il-miri għall-objettivi ġenerali tal-PAK u l-biċċa l-kbira mill-objettivi speċifiċi

tal-FAEG huma espressi bħala xejriet mixtieqa (eż. “li jiżdied” l-introjtu minn fattur
agrikolu jew “li jitnaqqsu” l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra li ġejjin mill-agrikoltura).
Diversi fatturi esterni jħallu impatt fuq l-eżitu finali, u l-Kummissjoni mhux dejjem
identifikat relazzjoni kawżali bejn il-PAK u l-varjabbli. Il-miri espressi biss bħala
direzzjonijiet u mhux bħala valuri kwantifikati jagħmluha impossibbli li jiġu identifikati
l-istadji importanti.

4.21. Peress li l-biċċa l-kbira mill-indikaturi tas-CMEF li mhumiex fid-

dikjarazzjonijiet tal-programmi huma indikaturi tal-output, dawn ma jipprovdux
informazzjoni addizzjonali sinifikanti dwar il-prestazzjoni lejn l-ilħuq tal-objettivi ta’
politika. Fl-2016, is-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni eżamina s-CMEF u sab
nuqqasijiet sinifikanti “fit-tfassil tal-objettivi, fis-sett tal-indikaturi wżati u fil-ġbir ta’
data li jistgħu jfixklu l-abbiltà tad-DĠ AGRI biex jimmonitorja, jevalwa u jirrapporta
dwar il-prestazzjoni tal-politika agrikola komuni għall-perjodu 2014-2020” 15 (ara wkoll
il-paragrafu 1.18). Fl-istudji li jappoġġaw l-evalwazzjoni spiss jiġi osservat li n-nuqqas
ta’ data ta’ monitoraġġ (dwar il-miżuri) jikkostitwixxi limitazzjoni meta jiġi analizzat limpatt. Ir-rapporti speċjali tagħna 16 u r-Rapport Annwali 2018 tagħna indikaw ukoll illimitazzjonijiet tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni miġbura permezz tal-indikaturi
tas-CMEF. Il-Kummissjoni rrevediet kemm l-indikaturi kif ukoll l-objettivi fil-proposti
tagħha dwar il-PAK ta’ wara l-2020, u rrikonoxxiet il-ħtieġa li l-indikaturi jiġu żviluppati
aktar 17.
L-istudji li jappoġġaw l-evalwazzjoni ma jkoprux l-ekonomija tal-infiq tal-PAK

4.22. L-istudji li jappoġġaw l-evalwazzjoni li rrieżaminajna ma kinux ikopru

mistoqsijiet dwar l-ekonomija tal-interventi. Aħna koprejna dawn il-kwistjonijiet firrapporti tagħna. Pereżempju, aħna identifikajna każijiet fejn il-benefiċjarji ġew
ikkumpensati b’mod eċċessiv (eż. l-ekoloġizzazzjoni 18 u xi miżuri tas-suq relatati malfrott u l-ħxejjex 19).

15

COM(2017) 497 final, p. 8.

16

Ara r-Rapport Speċjali Nru 1/2016 (kejl tal-prestazzjoni fir-rigward tal-introjtu tal-bdiewa),
il-paragrafu 92; ir-Rapport Speċjali Nru 10/2017 (bdiewa żgħażagħ), il-paragrafi 70-71; irRapport Speċjali Nru 13/2020 (bijodiversità agrikola), il-paragrafi 49, 59, 71, u 81.

17

L-Opinjoni Nru 7/2018 tal-QEA, il-paragrafi 68-71.

18

Ir-Rapport Speċjali Nru 21/2017 – Ekoloġizzazzjoni, il-paragrafi 24-25.

19

Ir-Rapport Speċjali Nru 23/2019 – Stabbilizzazzjoni tal-introjtu tal-bdiewa, il-paragrafu 84.
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Produzzjoni vijabbli tal-ikel

4.23. Il-Figura 4.5 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-għażla ta’ indikaturi mid-

dikjarazzjonijiet tal-programmi marbuta mal-Objettiv Ġenerali 1 (produzzjoni vijabbli
tal-ikel).

Figura 4.5 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-Objettiv
Ġenerali 1 u ma’ objettivi speċifiċi rilevanti
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri
tagħhom?
Riżultat

Input u output

Impatt

iva
le
mhuwiex ċar
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Produttività agrikola

M/A
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(2018)mira kwantifikata):
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reċenti: 110 (2018)

Varjabbiltà fil-prezzijiet ta’
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M/A
(l-ebda
N/A
(2019)mira kwantifikata):
linja bażi: firxa ta’ valuri
mira: inqas mill-valur globali
2017 l-aktar reċenti:
20?? firxa ta’ valuri
id-data

Sehem tal-appoġġ dirett fl-introjtu
imprenditorjali agrikolu (introjtu ta’
azjenda agrikola tal-familja)
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20?? 40 % (2018)
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% ta’ azjendi agrikoli appoġġati taħt
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iva
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iva


iva


iva


iva
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le

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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output

output

output
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143

4.24. It-tliet indikaturi kollha marbuta mal-objettiv ġenerali tal-produzzjoni vijabbli

tal-ikel (iż-żieda fl-introjtu minn fattur agrikolu, iż-żieda fil-produttività agrikola, u llimitazzjoni tal-varjabbiltà fil-prezzijiet) jirriflettu żviluppi makroekonomiċi. Filwaqt li
dawn l-indikaturi juru xejra pożittiva, il-PAK ftit li xejn għandha impatt jew ma għandha
l-ebda impatt dimostrabbli fuqhom. Bosta fatturi oħra jinfluwenzaw l-introjtu, ilproduttività u l-prezzijiet. Pereżempju, l-introjtu minn fattur agrikolu żdied minħabba
żieda fil-produttività u tnaqqis fl-ammont ta’ manodopera użata fis-settur tal-biedja.
Bl-istess mod, il-kundizzjonijiet tas-suq u l-fluttwazzjonijiet fil-prezzijiet agrikoli
jinfluwenzaw il-livelli tal-introjtu 20. L-erba’ indikaturi tal-output relatati mal-Objettivi
Speċifiċi 2 u 3 tal-FAEŻR juru l-perċentwal ta’ azjendi agrikoli li jirċievu appoġġ, iżda ma
jivvalutawx l-effett ta’ dan l-appoġġ.
Il-pagamenti diretti jnaqqsu l-volatilità tal-introjtu, iżda fil-biċċa l-kbira mhumiex
immirati

4.25. Il-pagamenti diretti jirrappreżentaw madwar 70 % tal-infiq tal-PAK. Studju li

jappoġġa l-evalwazzjoni jissuġġerixxi li, ibbażat fuq id-data mill-perjodu 2010-2015, ilpagamenti diretti naqqsu l-varjabbiltà tal-introjtu tal-azjendi agrikoli b’madwar 30 % 21.

4.26. L-objettiv speċifiku tal-FAEG “li tiġi sostnuta l-istabbiltà tal-introjtu tal-bdiewa

billi jiġi pprovdut appoġġ dirett għall-introjtu” għandu indikatur uniku: is-sehem talappoġġ dirett fl-introjtu imprenditorjali agrikolu. Fl-2017, il-valur ta’ dan l-indikatur
kien ivarja minn 8 % fin-Netherlands għal 50 % fis-Slovakkja. Il-mira hija li l-proporzjon
jinżamm stabbli. Madankollu, dan mhuwiex konsistenti mal-objettiv ta’ politika li
jiżdied il-qligħ individwali tal-ħaddiema fl-agrikoltura filwaqt li tiġi limitata l-ħtieġa għal
appoġġ dirett.

4.27. Fl-AMPR 2019 tagħha, il-Kummissjoni argumentat li l-introjtu tal-bdiewa kien

inqas meta mqabbel mas-salarji fl-ekonomija kollha. Il-Kummissjoni ddikjarat li, fl2017, l-introjtu medju fis-settur tal-biedja kien madwar 46,5 % tal-pagi medji flekonomija tal-EU-28 22. Il-Kummissjoni tuża l-introjtu intraprenditorjali għal kull unità
ta’ xogħol tal-familja bħala indikatur għall-introjtu tal-azjendi agrikoli. Madankollu, din
iċ-ċifra ma tiħux inkunsiderazzjoni d-demografija differenti taż-żewġ popolazzjonijiet
(ħafna bdiewa huma fl-età tal-irtirar) jew l-introjtu mhux agrikolu tal-unitajiet
20

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production”, 2020, pp. 33-34, 53-54.

21

Ibid., pp. 49 u -50.

22

CAP SPECIFIC OBJECTIVES …explained – Brief No 1, pp. 2-3.
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domestiċi ta’ azjendi agrikoli. L-introjtu disponibbli, b’kont meħud ukoll tal-introjtu
mhux agrikolu, huwa element ewlieni għall-valutazzjoni tal-livell tal-għajxien talbdiewa 23.

4.28. Fl-2016, aħna rrakkomandajna24 li l-Kummissjoni “tiżviluppa qafas tal-

istatistika aktar komprensiv biex jipprovdi informazzjoni dwar l-introjtu ta’ unitajiet
domestiċi agrikoli li jista’ jintuża, u biex jagħti stampa aktar ċara tal-istandard talgħajxien tal-bdiewa”, kif ukoll “ittejjeb il-qafas għat-tqabbil tal-introjtu tal-bdiewa ma’
introjtu f'setturi oħra tal-ekonomija”. Il-Kummissjoni pproponiet erba’ indikaturi dwar
l-introjtu agrikolu għall-PAK ta’ wara l-2020, iżda mhijiex qed tippjana li tiġbor data
dwar l-introjtu disponibbli.

4.29. Skont l-Eurostat, fl-2016 madwar żewġ terzi tal-azjendi agrikoli fl-UE kienu

iżgħar minn ħames ettari. Billi l-pagamenti diretti huma marbuta mal-erja tal-azjenda
agrikola, madwar 80 % tal-appoġġ imur għal madwar 20 % tal-benefiċjarji. Fil-fatt,
aktar minn 30 % tal-pagamenti jmorru għal 2 % tal-benefiċjarji, li kull wieħed jirċievi
aktar minn EUR 50 000 f’pagamenti diretti (ara l-Figura 4.6). Id-diversi mekkaniżmi
ridistributtivi (eż. il-limiti massimi u l-pagamenti ridistributtivi) kellhom biss effett
marġinali 25.

23

Ir-Rapport Speċjali Nru 1/2016 – Is-sistema tal-Kummissjoni għall-kejl tal-prestazzjoni firrigward tal-introjtu tal-bdiewa hija mfassla tajjeb u bbażata fuq data soda?, il-paragrafu 26.

24

Ir-Rapport Speċjali Nru 1/2016 – Is-sistema tal-Kummissjoni għall-kejl tal-prestazzjoni firrigward tal-introjtu tal-bdiewa hija mfassla tajjeb u bbażata fuq data soda?, il-paragrafu 1.

25

Ir-Rapport Analitiku Nru 2/2018 tal-QEA – Il-ġejjieni tal-PAK (Dokument informattiv u
analitiku), p. 16; ir-Rapport Speċjali Nru 10/2018 – L-iskema ta’ pagament bażiku għallbdiewa, il-paragrafi 49-63.
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Figura 4.6 – Distribuzzjoni tal-pagamenti diretti skont il-klassi talpagamenti u skont is-sehem tal-benefiċjarji, l-Unjoni Ewropea (2018)
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni.

4.30. L-istudju li jappoġġa l-evalwazzjoni jeżamina wkoll id-distribuzzjoni ekwa tal-

appoġġ dirett 26. L-istudju jikkonkludi li, abbażi tal-koeffiċjenti Gini, il-konċentrazzjoni
tal-appoġġ għall-pagamenti diretti ftit li xejn inbidlet bejn l-2013 u l-2015 (ara lFigura 4.7).

26

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production”, 2020, pp. 108-122.
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Figura 4.7 – Koeffiċjenti Gini għall-konċentrazzjoni tal-appoġġ għallpagamenti diretti, 2013 u 2015
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Nota: 0 jikkorrispondi għal ekwità perfetta u 1 jikkorrispondi għal inekwità kompleta.
Sors: Il-GEIE Agrosynergie: Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general
objective “viable food production”, p. 116.

4.31. L-indikaturi tal-prestazzjoni tal-PAK ma jkejlux l-effiċjenza tal-pagamenti

diretti. Studju li jappoġġa l-evalwazzjoni dwar il-produzzjoni vijabbli tal-ikel 27 kellu lgħan li jwieġeb il-mistoqsija “l-appoġġ tal-PAK jingħata lil dawk li għandhom l-aktar
bżonnu?”. L-istudju kkonkluda li l-proporzjon ta’ azjendi agrikoli li jirċievu pagamenti
diretti u li jiġġeneraw introjtu għal kull unità tax-xogħol ogħla mill-produttività
nazzjonali medja tax-xogħol kien naqas minn 29 % fl-2013 għal 26 % fl-2015 28. L-istudju
sab li 9 % tal-azjendi agrikoli żgħar u aktar minn 30 % tal-azjendi agrikoli kbar kellhom
introjtu għal kull unità tax-xogħol li kien ogħla minn dan il-parametru referenzjarju.

27

Ibid, it-Taqsima 10.

28

Ibid, p. 224.
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4.32. Il-valutazzjoni ta’ kemm qed jingħata appoġġ lill-benefiċjarji barra mill-grupp

fil-mira tista’ ttejjeb it-tfassil tal-politika u żżid l-effiċjenza tal-PAK. Din tkun tinvolvi lidentifikazzjoni tal-fondi tal-PAK imħallsa lill-bdiewa li l-introjtu tagħhom mill-biedja
jaqbeż il-medja tal-introjtu mill-biedja, kif ukoll tal-fondi mħallsa lill-benefiċjarji li lattività ekonomika prinċipali tagħhom mhijiex il-biedja. Tali data tista’ wkoll tgħin biex
jiġu identifikati talbiet li jinvolvu konċentrazzjoni sinifikanti ta’ art (li potenzjalment
jirrappreżentaw “ħtif tal-art”). Barra minn hekk, il-pagamenti diretti kkontribwew għal
żieda fil-kirjiet tal-art f’xi Stati Membri, b’mod partikolari għall-artijiet bi produttività
baxxa 29. L-evalwaturi rrakkomandaw li l-Kummissjoni tinvestiga l-impatt tal-pagamenti
diretti fuq iż-żieda tal-kirjiet tal-art u tieħu kontromiżuri xierqa 30.
L-interventi fis-swieq għenu biex dawn tal-aħħar jiġu stabbilizzati, iżda mhux dejjem
b’mod effiċjenti

4.33. Fl-AMPR tagħha, il-Kummissjoni tenfasizza li l-ebda intervent ġdid fis-swieq

ma kien meħtieġ fl-2018. Studju li jappoġġa l-evalwazzjoni, imwettaq għallKummissjoni, ikkonkluda li l-effettività tal-miżuri li ntużaw fil-perjodu 2014-2017 kienet
tvarja 31, kif jidher fit-Tabella 4.1.

Tabella 4.1 – Konklużjonijiet tal-istudju li jappoġġa l-evalwazzjoni dwar linfiq fuq il-miżuri tas-suq
Volum

Tempestività

Effettività

Mhux rilevanti

Rapida

Tajba

Inadegwat

Rapida/bil-mod

Ħażina

Ġobon

Adegwat

Rapida

Tajba ħafna

Laħam tal-majjal

Adegwat

Rapida

Tajba ħafna

Frott u ċitru

Adegwat

Rapida/newtrali

Tajba

Ħxejjex

Adegwat

Rapida

Tajba ħafna

Butir
Prodotti li
jinħażnu
Frott u
ħxejjex

Trab tal-ħalib xkumat

Sors: Il-GEIE Agrosynergie għad-DĠ AGRI, Evaluation study of the impact of the CAP measures towards
the general objective “viable food production”, 2020, p. 148.

29

Ibid, p. 198.

30

Ibid, p. 237.

31

Ibid, p. 232.
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4.34. Il-Kummissjoni introduċiet miżuri temporanji eċċezzjonali ta’ appoġġ għal

ċerti produtturi tal-frott u l-ħxejjex fit-tieni nofs tal-2014, b’segwitu għall-embargo tarRussja fuq l-importazzjonijiet. L-istudju li jappoġġa l-evalwazzjoni jivvaluta l-effettività
tal-miżuri relatati mal-frott u ċ-ċitru bħala “tajba”, filwaqt li jżid li ġestjoni aħjar tassistema ta’ rtirar u miżuri eċċezzjonali setgħu tejbu l-effettività 32. Aħna sibna li, sattielet sena tal-projbizzjoni, il-livell ta’ appoġġ ma kienx jieħu inkunsiderazzjoni leżistenza ta’ alternattivi disponibbli u kien hemm każijiet ta’ kumpens eċċessiv għallmiżuri ta’ kriżi 33.
L-għodod għall-ġestjoni tar-riskji ftit li xejn jintużaw

4.35. L-indikatur “perċentwal ta’ azjendi agrikoli li jipparteċipaw fi skemi għall-

ġestjoni tar-riskji” jkejjel il-proporzjon ta’ bdiewa li jirċievu l-appoġġ tal-PAK għallprimjums tal-assigurazzjoni, u li jipparteċipaw f’fondi mutwi u għodod oħra għallistabbilizzazzjoni tal-introjtu. Ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi, il-progress
tal-indikatur lejn il-mira ma laħaqx l-istadju importanti tiegħu għall-2018. Sa tmiem l2018, kien inkiseb 28,3 % tal-valur fil-mira għall-2023. Fid-dikjarazzjonijiet talprogrammi, il-Kummissjoni ddikjarat li l-użu baxx huwa dovut għall-fatt li dan it-tip ta’
appoġġ huwa ġdid u jeħtieġ xi żmien biex jiġi mmaniġġjat bis-sħiħ. Aħna sibna li l-biċċa
l-kbira mill-bdiewa li jieħdu poloz tal-assigurazzjoni jagħmlu dan mingħajr l-appoġġ talUE, u li l-pagamenti diretti nfushom inaqqsu b’mod sinifikanti l-volatilità tal-introjtu 34.
Ftit li xejn hemm informazzjoni disponibbli dwar l-effettività tal-miżuri ta’ żvilupp
rurali li jappoġġaw il-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli

4.36. L-AMPR jiddikjara li l-livell ta’ lħuq tal-miri tal-FAEŻR relatati mat-titjib tal-

vijabbiltà u l-kompetittività tal-azjendi agrikoli huwa “relattivament tajjeb”.
Madankollu, dawn l-indikaturi jirriflettu s-sehem tal-azjendi agrikoli tal-UE li rċevew
appoġġ, u ma jappoġġawx il-konklużjonijiet dwar l-effettività. Id-data disponibbli għallistudju li jappoġġa l-evalwazzjoni dwar il-produzzjoni vijabbli tal-ikel ma kinitx
suffiċjenti biex jinsiltu konklużjonijiet ċari dwar l-effettività tal-miżuri tal-FAEŻR. Filbidu tal-2020, l-Istati Membri kienu użaw inqas minn nofs il-baġit tal-FAEŻR ippjanat
għall-vijabbiltà u l-kompetittività tal-azjendi agrikoli fil-perjodu 2014-2020.

32

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production”, 2020, p. 148.

33

Ir-Rapport Speċjali Nru 23/2019 – Stabbilizzazzjoni tal-introjtu tal-bdiewa, il-paragrafi 84
u 89.

34

Ibid, il-paragrafi 16-22, u 41.
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Ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-azzjoni klimatika

4.37. Il-Figura 4.8 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi magħżula mid-

dikjarazzjonijiet tal-programmi marbuta mal-Objettiv Ġenerali 2 (ġestjoni sostenibbli
tar-riżorsi naturali u l-azzjoni klimatika).

Figura 4.8 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-Objettiv
Ġenerali 2 u ma’ objettivi speċifiċi rilevanti
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex
jilħqu l-miri tagħhom?
Input u output

Riżultat

Impatt

iva
le
mhuwiex ċar

Għażla ta’ indikaturi marbuta mal-“Ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi
naturali u l-azzjoni klimatika”
Indikatur

Progress lejn il-mira
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mill-agrikoltura

N/A
linja(2017)
bażi: 488 Kt CO2 eq. (2013)

Il-proporzjon ta’ bwar permanenti fi
ħdan Stat Membru meta mqabbel malerja agrikola totali
Sehem ta’ erja taħt prattiki ta’
ekoloġizzazzjoni
% ta’ art agrikola li taqa’ taħt kuntratti
ta’ ġestjoni li jikkontribwixxu għallbijodiversità
% ta’ erja forestali taħt kuntratti ta’
ġestjoni li jikkontribwixxu għallbijodiversità
% ta’ raba’ saqwi fi tranżizzjoni lejn
sistema ta’ irrigazzjoni aktar effiċjenti

Tip

M/A (l-ebda mira kwantifikata):

mira: tnaqqis

id-data l-aktar reċenti: 502 Kt CO2 eq. (2017)

2013

Astrazzjoni tal-ilma fl-agrikoltura:
volum tal-ilma li jintuża għal skopijiet
ta’ irrigazzjoni tal-ħamrija

Fit-triq ittajba?

N/A
M/A (2019)
(l-ebda mira kwantifikata):

linja bażi: mhux speċifikata
mira: żamma (fi ħdan il-limitu)
20??
20??
id-data l-aktar reċenti: miżmuma

N/A (2018)

linja bażi: 75 % (2015)
mira: żamma
id-data l-aktar20??
reċenti: 79 % (2018)
2015

95 % (2018)
2023

20 % (2018)
2013

2023

40 % (2018)
2013

impatt

20??

M/A (l-ebda mira kwantifikata):
N/A (2015, 2016, 2017)
linja bażi: data mhux kompleta
mira: tnaqqis
2010 l-aktar reċenti:
20??data mhux kompleta
id-data

2013

le

2023

stadju importanti
70 % (2018)

mhuwiex ċar


iva


iva


iva


le


mhuwiex ċar

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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4.38. Il-biċċa l-kbira mill-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-

objettivi speċifiċi taħt ir-riżorsi naturali u l-azzjoni klimatika jikkonċernaw l-erja jew lgħadd ta’ annimali suġġetti għad-diversi miżuri jew impenji, mingħajr ma jitkejlu lbenefiċċji miksuba għall-ambjent. Minn total ta’ 19-il indikatur, 2 biss huma indikaturi
tar-riżultati (ara l-paragrafi 4.43 u 4.46).
Il-PAK għandha l-potenzjal li tikkontribwixxi għall-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali,
iżda ma hemmx biżżejjed data biex tiġi vvalutata l-effettività

4.39. Fl-AMPR l-aktar reċenti tagħha, il-Kummissjoni tqis li hija kisba pożittiva li

79 % tal-erja agrikola totali tal-UE kienet suġġetta għal mill-inqas obbligu wieħed ta’
ekoloġizzazzjoni fl-2018. Madankollu, aħna sibna 35 li l-ekoloġizzazzjoni ftit li xejn kellha
effett li jista’ jitkejjel fuq il-prattiki agrikoli u fuq l-ambjent. Dan kien wassal għal bidliet
fil-prattiki agrikoli fuq madwar 5 % tal-art agrikola kollha tal-UE u kellu t-tendenza li
jimminimizza t-tfixkil għall-prattiki agrikoli stabbiliti. L-ekoloġizzazzjoni baqgħet
essenzjalment skema ta’ appoġġ għall-introjtu 36.

4.40. L-Istati Membri jiddefinixxu standards għall-“kundizzjoni agrikola u

ambjentali tajba tal-art”, li tifforma parti mill-kundizzjonalità. Xi wħud mill-Istati
Membri stabbilew dawn l-istandards f’livelli mhux impenjattivi 37. Barra minn hekk, ilvarjazzjonijiet fl-applikazzjoni minn Stat Membru għal ieħor, anke f’termini ta’ penali
amministrattivi għal nuqqas ta’ konformità, jestendu l-kunċett ta’ “kundizzjonijiet
ekwi” 38. Ċerti standards ta’ kundizzjonalità jistgħu jikkontribwixxu għall-bijodiversità,
iżda l-Kummissjoni u l-Istati Membri ma kejlux l-impatt tagħhom 39.

35

Ir-Rapport Speċjali Nru 21/2017 – Ekoloġizzazzjoni.

36

Ir-Rapport Speċjali Nru 21/2017 – Ekoloġizzazzjoni, il-paragrafi 24-25.

37

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, 2020, pp. 77-78.

38

Il-Kummissjoni Ewropea, 2017, Modernising and simplifying the CAP: Climate &
Environmental challenges facing agriculture and rural areas, p. 21; ir-Rapport Speċjali
Nru 26/2016 – Iż-żieda fl-effettività tal-kundizzjonalità u l-ksib ta' simplifikazzjoni għadhom
diffikultużi.

39

Ir-Rapport Speċjali Nru 13/2020 – Bijodiversità agrikola, il-paragrafi 41-50.
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4.41. Fejn ikunu mmirati tajjeb, il-miżuri agroambjentali klimatiċi jistgħu

jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-bijodiversità. Dan huwa l-aktar probabbli fejn liskemi jkopru porzjon sostanzjali tal-pajsaġġ agrikolu jew jiffukaw fuq riskji speċifiċi.
Restrizzjoni waħda hija l-livell baxx ta’ użu mill-bdiewa 40. Għal xi wħud mill-miżuri talFAEŻR, aħna sibna każijiet fejn il-kumpens ma kienx ikopri l-ispejjeż għallparteċipazzjoni fl-iskema (eż. il-pagamenti taħt Natura 2000 f’xi wħud mill-Istati
Membri 41).

4.42. Għall-objettiv speċifiku tal-FAEŻR li huwa relatat mal-ekosistemi, l-indikaturi

tal-output relatati mal-forestrija fil-livell tal-UE wrew li l-użu tal-miżuri tal-forestrija
kien modest. L-evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-miżuri tal-forestrija 42 tikkonkludi li
għalkemm hemm lok għal titjib, il-miżuri appoġġaw ċerti azzjonijiet li jew ma kinux jiġu
ffinanzjati bl-istess mod jew inkella ma kinux jiġu implimentati.

4.43. L-indikatur “perċentwal ta’ raba’ saqwi fi tranżizzjoni lejn sistema ta’

irrigazzjoni aktar effiċjenti” huwa relatat mal-Objettiv Speċifiku 5 tal-FAEŻR. Il-mira
għall-2023 hija ta’ 13,0 %; fl-2018, ir-riżultat kien ta’ 5,26 % 43, jiġifieri 40 % tat-triq lejn
l-ilħuq tal-mira. Il-progress ġenerali mhuwiex ċar. Ibbażat fuq kampjun ta’ Stati
Membri, l-istudju li jappoġġa l-evalwazzjoni sab li ma hemm l-ebda verifikazzjoni ċara
tal-iffrankar tal-ilma miksub wara l-ikkompletar tal-investiment tal-FAEŻR 44.
Instab li, minħabba t-tfassil tagħhom, il-miżuri tal-PAK għandhom impatt baxx flindirizzar tal-ħtiġijiet klimatiċi

40

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, 2020, ir-Rapport
Speċjali Nru 13/2020 tal-QEA: Bijodiversità agrikola.

41

Ir-Rapport Speċjali Nru 1/2017 – Jenħtieġ li jsiru aktar sforzi biex il-potenzjal sħiħ tannetwork Natura 2000 jiġi implimentat, il-paragrafi 59-60.

42

SWD(2019) 389 final.

43

Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

44

Evaluation of the impact of the CAP on water, 2019, pp. 157-158.
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4.44. L-emissjonijiet mill-agrikoltura kienu jirrappreżentaw madwar 12,6 % tat-

total tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-UE fl-2017 45. L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra
mill-agrikoltura naqsu b’aktar minn 20 % mill-1990 ’il hawn 46, iżda mill-2010 ’l hawn
dawn baqgħu wieqfa (ara l-Figura 4.9).

Figura 4.9 – Emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-agrikoltura tal-UE mill1990 ’il hawn, EU-28
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Sors: ir-RAA 2019 tad-DĠ AGRI, p. 38, immodifikat.

4.45. L-UE stabbiliet mira kumplessiva ta’ tnaqqis ta’ 40 % fl-emissjonijiet ta’

gassijiet serra (mil-livelli tal-1990) sal-2030 47. B’segwitu għall-Patt Ekoloġiku, u lambizzjoni li tinkiseb UE newtrali għall-klima sal-2050, il-Kummissjoni pproponiet li żżid
il-mira tal-UE tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra għall-2030 għal mill-inqas
55 % meta mqabbla mal-livelli tal-1990. Fl-2019, ma kien hemm l-ebda pjan
direzzjonali speċifiku għat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-agrikoltura tal-UE 48.

4.46. L-indikatur “il-proporzjon ta’ bwar permanenti fi ħdan Stat Membru meta

mqabbel mal-erja agrikola totali” huwa bbażat fuq data pprovduta mill-bdiewa, u
huwa relatat ma’ wieħed mill-obbligi tagħhom ta’ ekoloġizzazzjoni. Iż-żamma ta’ bwar
permanenti, fil-qafas tal-ekoloġizzazzjoni, issir primarjament għall-iskop tas-sekwestru
tal-karbonju 49. Il-mira hija li l-proporzjon jinżamm fi ħdan il-limitu ta’ 5 % meta
mqabbel ma’ proporzjon ta’ referenza. Fl-2019, l-ebda Stat Membru ma kellu
45

Ir-RAA 2019 tad-DĠ AGRI, p. 38.

46

Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

47

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (…) Qafas ta’ politika għall-klima u l-enerġija fil-perjodu ta’
bejn l-2020 u l-2030. COM(2014) 015 final.

48

Ir-Rapport Speċjali Nru 18/2019 – L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-UE.

49

Il-Premessa 42 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013.
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proporzjon li jaqa’ barra mil-limitu ta’ 5 % (data disponibbli għal 21 Stat Membru)50. LIstati Membri jistgħu jippermettu l-ħrit ta’ bwar permanenti. L-istudji jindikaw li l-bwar
li jinħartu u li jinżergħu mill-ġdid għandhom valur ambjentali aktar baxx, u fil-fatt
jistgħu jwasslu għal żieda fl-emissjonijiet tas-CO2 meta mqabbla ma’ dawk li ma
jinħartux51. Ma hemmx data suffiċjenti li turi li l-bwar permanenti ma nħartux 52. Bħala
parti mix-xogħol tal-awditjar tagħna relatat mad-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni, aħna
intervistajna 65 bidwi li jikkultivaw madwar 4 600 ettaru ta’ bwar permanenti. Kważi
37 % minnhom kienu ħartu u żergħu mill-ġdid parti minn dawn il-bwar mill-inqas darba
mill-2015 ’il hawn. Kull sena, jinħartu u jinżergħu mill-ġdid 10 % ta’ bwar.

4.47. L-istudju li jappoġġa l-evalwazzjoni dwar it-tibdil fil-klima josserva li l-miżuri

obbligatorji (eż. l-ekoloġizzazzjoni u l-kundizzjonalità) ma jindirizzawx b’mod suffiċjenti
l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-bhejjem u mill-ġestjoni tar-raba’. Ma hemm l-ebda
miżura tal-PAK li permezz tagħha l-Istati Membri jistgħu jġiegħlu lill-bdiewa jieħdu
azzjoni biex inaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-bhejjem u mill-ġestjoni tarraba’ 53.

4.48. Fl-AMPR tagħha, il-Kummissjoni rrikonoxxiet il-ħtieġa li tiżdied l-effettività u

jsir titjib fl-immirar tal-PAK biex tikkontribwixxi għall-objettiv ambjentali u klimatiku.

Żvilupp territorjali bbilanċjat

4.49. Il-FAEG huwa ffukat biex jinżammu l-impjiegi fl-azjendi agrikoli, filwaqt li l-

FAEŻR huwa għandu l-għan ukoll lejn li jinħolqu impjiegi barra mill-azjendi agrikoli.
Madankollu, l-agrikoltura hija parti żgħira mill-PDG, anki f’żoni rurali. L-appoġġ talFAEŻR jitqies li għandu impatt limitat fuq l-ekonomija rurali usa’ 54. L-AMPR fih
informazzjoni dwar l-impjiegi u l-aċċess għall-broadband, iżda ma jipprovdi l-ebda

50

Ir-RAA 2019 tad-DĠ AGRI, Anness, p. 234.

51

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions,
2019, pp. 78-84.

52

Ibid. p. 236.

53

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions.
Sommarju Eżekuttiv, 2019, p. 2.

54

Il-Parlament Ewropew (2016), The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating
rural jobs, Research for the Committee on Agriculture and Rural Development,
IP/B/AGRI/IC/2015_158, p. 99.
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informazzjoni rilevanti dwar il-prestazzjoni għall-objettiv ta’ żvilupp territorjali
bbilanċjat.

4.50. Il-Figura 4.10 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-

programmi marbuta mal-objettiv ġenerali ta’ “żvilupp territorjali bbilanċjat”.

Figura 4.10 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-Objettiv
Ġenerali 3 u ma’ objettivi speċifiċi rilevanti
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex
jilħqu l-miri tagħhom?
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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4.51. L-uniku indikatur tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-objettiv ġenerali

ta’ “żvilupp territorjali bbilanċjat” huwa r-“rata ta’ impjieg rurali” 55. Din ir-rata żdiedet
minn 63,4 % fl-2012 għal 68,1 % fl-2018. L-influwenza tal-PAK hija inċerta, iżda limitata
(ara l-paragrafu 4.52). Matul l-istess perjodu r-rata ġenerali ta’ impjieg ġenerali żdiedet
minn 68.4 % għal 72.2 %. L-ambjent ekonomiku estern u għadd kbir ta’ politiki
nazzjonali jaffettwaw direttament u indirettament l-impjiegi fiż-żoni rurali 56. L-AMPR
jirrikonoxxi dawn il-fatturi esterni.
Il-PAK ftit li xejn toħloq impjiegi fiż-żoni rurali, u l-appoġġ lill-bdiewa żgħażagħ
jirrikjedi koordinazzjoni tal-miżuri tal-UE u dawk nazzjonali

4.52. L-għadd ta’ impjiegi rreġistrati bħala li nħolqu direttament minn LEADER sa

tmiem l-2018 kien ta’ 13 337 (30 % tal-mira għall-2023) u inqas minn 0,05 % talimpjiegi totali fiż-żoni rurali. Għal miżuri oħra ta’ żvilupp rurali, l-għadd ta’ impjiegi li
nħolqu kien ta’ 10 784 (14 % tal-mira). Fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi tagħha, ilKummissjoni tosserva li ma għandhiex data affidabbli dwar l-impjiegi li nħolqu taħt
LEADER.

4.53. L-istudji li jappoġġaw l-evalwazzjoni57 jissuġġerixxu li l-kuntest reġjonali u

settorjali għandu impatt sinifikanti fuq l-impjiegi fiż-żoni rurali, u li l-miżuri tal-PAK ftit li
xejn għandhom impatt fuq l-impjiegi rurali.

4.54. Il-bdiewa żgħażagħ jistgħu jirċievu pagamenti diretti addizzjonali taħt il-FAEG

u appoġġ ta’ darba mill-FAEŻR għall-istabbiliment tal-ewwel azjenda agrikola tagħhom.
Is-sejbiet tagħna jikkoinċidu ma’ dawk tal-istudji li jappoġġaw l-evalwazzjoni: L-appoġġ
tal-FAEG għall-bdiewa żgħażagħ ftit li xejn għandu impatt, filwaqt li l-appoġġ tal-FAEŻR
huwa aktar effettiv, prinċipalment minħabba li huwa mmirat aħjar 58. Il-miżuri ta’ tiġdid
ġenerazzjonali tal-PAK instabu li huma effettivi f’każijiet fejn istituzzjonijiet ta’
55

Ir-RAA 2019 tad-DĠ AGRI, Anness 12.

56

Il-Parlament Ewropew (2016), The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating
rural jobs, Research for the Committee on Agriculture and Rural Development,
IP/B/AGRI/IC/2015_158.

57

Evaluation of Article 68 measures, 2016, Evaluation of the impact of the CAP on
generational renewal, local development and jobs in rural areas, 2019.

58

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019, ir-Rapport Speċjali Nru 10/2017 tal-QEA: Jenħtieġ li l-appoġġ li jingħata
mill-UE lil bdiewa żgħażagħ ikun immirat aħjar biex jitrawwem tiġdid ġenerazzjonali effettiv;
SURE-Farm: Impact of the Young Farmers payment on structural change, 2020.
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governanza komplementari nazzjonali, reġjonali u lokali u l-politiki fiskali, jappoġġaw u
jsaħħu wkoll dawn il-miżuri 59.
L-evidenza dwar l-effettività tal-miżuri ta’ investiment eżistenti hija insuffiċjenti

4.55. Fl-AMPR tagħha, il-Kummissjoni tiddikjara li l-aċċess għall-broadband f’żoni

rurali tjieb b’mod konsiderevoli, iżda ma għandha l-ebda informazzjoni oħra dwar ilkontribut tal-FAEŻR għall-iżvilupp taż-żoni rurali. Bħalissa għaddej studju li jappoġġa levalwazzjoni li qed jivvaluta l-objettiv ġenerali ta’ żvilupp territorjali bbilanċjat filperjodu 2014-2020.

4.56. L-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi “perċentwal tal-popolazzjoni

rurali li tibbenefika minn servizzi/infrastruttura mtejbin” u “perċentwal talpopolazzjoni rurali li tibbenefika minn infrastrutturi/servizzi tal-IT imtejbin” huma
kkalkulati billi “d-daqs tal-popolazzjoni fiż-żona (eż. muniċipalità, grupp ta’
muniċipalitajiet) li tibbenefika mis-servizzi/l-infrastruttura” jiġi diviż bit-“total talpopolazzjoni rurali koperta fiż-żona tal-RDP” 60. L-Istati Membri jistgħu jirrappurtaw ilpopolazzjoni ta’ muniċipalità kollha kemm hi, irrispettivament mill-għadd ta’ utenti li
jibbenefikaw mill-azzjoni 61. Aħna ġbidna l-attenzjoni għall-istess kwistjoni għallperjodu 2007-2013 fl-2015 62.

4.57. Nuqqas ta’ informazzjoni komprensiva dwar l-għadd ta’ proġetti, il-

produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u l-kapaċità installata jipprevieni li l-kontribut talFAEŻR għall-użu tal-enerġija rinnovabbli f’żoni rurali jiġi kwantifikat u vvalutat 63.

59

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019.

60

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/target-and-result-indicator-fiches-pillar-ii_en.pdf

61

Ir-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena
finanzjarja 2018, il-paragrafu 7.59.

62

Ir-Rapport Speċjali Nru 25/2015 – L-appoġġ mill-UE għall-infrastruttura rurali, ilparagrafu 81.

63

Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2018: Enerġija rinnovabbli għal żvilupp rurali sostenibbli, ilparagrafu 65.

157

Riżultati tal-ittestjar tal-prestazzjoni fuq it-tranżazzjonijiet

4.58. Bħala parti mix-xogħol tal-awditjar li wettaqna għad-Dikjarazzjoni ta’

Assigurazzjoni 2019, aħna rrieżaminajna l-indikaturi tas-CMEF għal 135 proġett taliżvilupp rurali. Għal dawn il-proġetti aħna sibna:
o

Għal 27 proġett ma kien hemm l-ebda rabta ċara bejn l-outputs u r-riżultati talazzjoni u l-objettivi tal-oqsma ta’ prijorità.

o

Kien hemm 42 proġett li ma kellhom l-ebda indikatur tar-riżultati rilevanti tasCMEF, li jkejjel l-effetti immedjati u diretti tal-azzjoni. Għal 15 minn dawn ilproġetti, l-Istati Membri kienu koprew il-lakuna tar-rappurtar billi stabbilew
indikaturi nazzjonali. Aħna nippreżentaw eżempju ta’ rekwiżit biex jinkisbu
riżultati fil-Kaxxa 4.2.

Kaxxa 4.2
Eżempju ta’ rekwiżit biex jinkisbu riżultati
Fil-Polonja, il-benefiċjarji ta’ miżuri ta’ investiment, bħall-miżura 4.1 – “Appoġġ
biex titjieb il-prestazzjoni globali u s-sostenibbiltà ta’ azjenda agrikola”, huma
meħtieġa mhux biss biex jagħtu outputs (pereżempju, ix-xiri ta’ makkinarju
agrikolu), iżda wkoll biex jiksbu riżultati, imkejla minn żieda fid-daqs ekonomiku 64
tal-azjenda agrikola tagħhom.

64

Approssimazzjoni tal-produzzjoni/fatturat annwali ta’ azjenda agrikola, espressa f’euro.
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Konklużjonijiet
4.59. L-AMPR 2019 ftit li xejn jipprovdi informazzjoni kwantifikata dwar ir-riżultati

u l-impatt tal-PAK, u jippreżenta narrattiva pożittiva żżejjed dwar il-kisbiet tal-politika
billi jiffoka fuq l-outputs aktar milli fuq ir-riżultati. Fl-AMPR 2019,il-Kummissjoni
tirrikonoxxi li għad hemm sfidi sostanzjali f’dak li jirrigwarda t-titjib fil-prestazzjoni talPAK (il-paragrafi 4.16-4.17).

4.60. L-indikaturi fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi jipprovdu prinċipalment

informazzjoni dwar l-outputs, li jistgħu jitkejlu aktar faċilment u huma inqas milquta
minn fatturi esterni meta mqabbla mar-riżultati u l-impatti. B’mod ġenerali, aħna nqisu
li huwa pożittiv li l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi jiddeskrivu l-kuntest
ekonomiku, ambjentali u soċjali tal-PAK, u li l-Kummissjoni tuża diversi sorsi ta’ data
bħala informazzjoni għall-indikaturi. Dgħufija ewlenija hija li l-Kummissjoni ma
żviluppatx l-indikaturi abbażi ta’ loġika ta’ intervent dettaljata mill-bidu nett, li tivvaluta
r-rabtiet bejn is-sitwazzjoni attwali, il-bidliet mixtieqa, ir-riżorsi applikati, u kemm leffetti mistennija fuq terminu qasir kif ukoll dawk fuq terminu twil (il-paragrafi 4.164.21).

4.61. Evalwazzjoni tista’ tipprovdi aktar għarfien dwar il-prestazzjoni u l-impatti tal-

politika aktar milli dwar l-indikaturi waħedhom. Bosta studji li jappoġġaw levalwazzjoni jkopru l-objettivi ġenerali dwar il-produzzjoni vijabbli tal-ikel kif ukoll
dwar ir-riżorsi naturali sostenibbli u l-azzjoni klimatika. Bħalissa għaddej studju li
jappoġġa l-evalwazzjoni li qed jivvaluta l-objettiv ġenerali ta’ żvilupp territorjali
bbilanċjat. Billi l-PAK attwali bdiet biss fl-2015, u d-data ta’ monitoraġġ spiss mhijiex
suffiċjenti, ħafna mill-konklużjonijiet fl-istudji li jappoġġaw l-evalwazzjoni huma
proviżorji. Skont it-tul tal-perjodu tranżitorju, il-Kummissjoni hija meħtieġa tħejji
rapport ta’ sinteżi tal-konklużjonijiet prinċipali tal-evalwazzjonijiet ex post tal-FAEŻR
għall-perjodu 2014-2020 sa Diċembru 2026 jew sa Diċembru 2027. Fi kwalunkwe każ,
sa dak iż-żmien hija mistennija li tkun diġà għamlet il-proposti leġiżlattivi tagħha għallperjodu ta’ wara l-2027 (il-paragrafi 4.14-4.15).

4.62. Fir-rigward tal-objettiv ġenerali dwar il-produzzjoni vijabbli tal-ikel, il-

pagamenti diretti naqqsu l-volatilità tal-introjtu tal-bdiewa. Fl-istess ħin, in-nuqqas ta’
parametri referenzjarji għal standard ta’ għajxien ġust u ta’ immirar ulterjuri tal-infiq
naqqas l-effiċjenza tal-appoġġ dirett. Ma hemmx informazzjoni suffiċjenti li tippermetti
li jinsiltu konklużjonijiet dwar il-prestazzjoni tal-miżuri ta’ żvilupp rurali fir-rigward ta’
dan l-objettiv ġenerali (il-paragrafi 4.23-4.36).
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4.63. Għall-objettiv ġenerali dwar il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-

azzjoni klimatika, l-indikaturi jiffukaw fuq id-daqs tal-erja li tibbenefika mill-miżuri, iżda
mhux fuq dak li nkiseb permezz tal-appoġġ. F’dak li jirrigwarda speċifikament it-tibdil
fil-klima, instab li l-miżuri tal-PAK għandhom impatt baxx fl-indirizzar tal-ħtiġijiet
klimatiċi minħabba t-tfassil tagħhom (il-paragrafi 4.37-4.48).

4.64. L-informazzjoni rrappurtata mill-Kummissjoni fl-AMPR u fid-dikjarazzjonijiet

tal-programmi fir-rigward tal-objettiv ġenerali dwar żvilupp territorjali bbilanċjat
mhijiex suffiċjenti biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-infiq relatat tal-UE (ilparagrafi 4.49-4.57).
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Annessi
Anness 4.1 Objettivi tal-FAEG u tal-FAEŻR
OBJETTIVI ĠENERALI
TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI
QASIRA UŻATA
F’DAN ILKAPITOLU

PARTI
MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

1

Li tiġi promossa produzzjoni vijabbli tal-ikel

Produzzjoni
vijabbli tal-ikel

Iva

2

Li tiġi promossa ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi
naturali u l-azzjoni klimatika

Ġestjoni
sostenibbli tarIva
riżorsi naturali u lazzjoni klimatika

3

Li jiġi promoss żvilupp territorjali bbilanċjat

Żvilupp territorjali
bbilanċjat

Iva

PARTI
MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

NUMRU
TALOBJETTIV

OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
NUMRU
TALOBJETTIV

TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI
QASIRA UŻATA
F’DAN ILKAPITOLU

(FAEG) 1

Li titjieb il-kompetittività tas-settur agrikolu u
jissaħħaħ is-sehem tal-valur tagħha fil-katina
alimentari

Kompetittività

Iva

(FAEG) 2

Li titrawwem stabbiltà fis-suq

Stabbiltà tas-suq

Iva

(FAEG) 3

Li l-aspettattivi tal-konsumaturi jiġu riflessi
aħjar

M/A

Le

(FAEG) 4

Li tiġi sostnuta l-istabbiltà tal-introjtu talbdiewa billi jiġi pprovdut appoġġ dirett għallintrojtu

Stabbiltà talintrojtu

Iva

(FAEG) 5

Li tiġi promossa agrikoltura aktar orjentata lejn
is-suq, billi jiġi żgurat livell sinifikanti ta’ appoġġ M/A
diżakkoppjat għall-introjtu

Iva

(FAEG) 6

Li jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-prestazzjoni
ambjentali permezz tal-komponent ta’
ekoloġizzazzjoni tal-pagamenti diretti.
Kontribut għall-iżvilupp ta’ agrikoltura
Prestazzjoni
sostenibbli u biex il-Politika Agrikola Komuni
ambjentali
ssir aktar kompatibbli mal-aspettattivi tassoċjetà permezz tas-sistema tal-kundizzjonalità.
Kontribut biex ma jitħalliex ikun hemm erożjoni

Iva
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OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
NUMRU
TALOBJETTIV

TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI
QASIRA UŻATA
F’DAN ILKAPITOLU

PARTI
MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

tal-ħamrija, jinżammu l-materjal organiku talħamrija u l-istruttura tal-ħamrija, jiġi żgurat
livell minimu ta’ manutenzjoni, tiġi evitata ddegradazzjoni tal-ħabitats, u jiġi mħares u
mmaniġġjat l-ilma permezz ta’ standards għallkundizzjoni agrikola u ambjentali tajba tal-art

(FAEG) 7

Li tiġi promossa l-produzzjoni agrikola lokali u li
jiġi żgurat livell ġust tal-prezzijiet għal
komoditajiet għall-konsum dirett u għallM/A
ipproċessar mill-industriji lokali fir-Reġjuni
Ultraperiferiċi tal-UE u fil-Gżejjer tal-Eġew

Le

(FAEG) 8

Li l-Kummissjoni tiġi pprovduta b’aċċertament
raġonevoli li l-Istati Membri stabbilew sistemi
ta’ ġestjoni u kontroll f’konformità mar-regoli
tal-UE mfassla biex jiżguraw il-legalità u rregolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi ffinanzjati M/A
mill-FAEG, il-FAEŻR, is-SAPARD u l-IPARD u, fejn
dan ma jkunx il-każ, biex in-nefqa kkonċernata
tiġi eskluża mill-finanzjament tal-UE biex jiġu
protetti l-interessi finanzjarji tal-UE

Le

(FAEG) 9

Li tingħata informazzjoni u tiżdied issensibilizzazzjoni rigward il-PAK billi jinżamm
djalogu effettiv u regolari mal-partijiet
ikkonċernati, mas-soċjetà ċivili, u ma’ udjenzi
fil-mira speċifiċi

M/A

Le

(FAEG) 10

Li jiġi ffaċilitat it-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar
għażliet strateġiċi għall-PAK u li jiġu appoġġati
M/A
attivitajiet oħra tad-DĠ permezz ta’ analiżijiet u
studji ekonomiċi u ta’ politika

Le

(FAEŻR) 1

It-trawwim tat-trasferiment tal-għarfien u linnovazzjoni fl-agrikoltura, il-forestrija u ż-żoni
rurali

M/A

Le

(FAEŻR) 2

It-titjib tal-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli u lkompetittività tat-tipi kollha ta’ agrikoltura firreġjuni kollha u l-promozzjoni ta' teknoloġiji
agrikoli innovattivi u l-ġestjoni sostenibbli talforesti

Vijabbiltà talazjendi agrikoli u l- Iva
kompetittività
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OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI
QASIRA UŻATA
F’DAN ILKAPITOLU

PARTI
MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

(FAEŻR) 3

Il-promozzjoni tal-organizzazzjoni tal-katina
alimentari, inklużi l-ipproċessar u lkummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli, ilbenessri tal-annimali u l-ġestjoni tar-riskju flagrikoltura

M/A

Iva

(FAEŻR) 4

Ir-restawr, il-preservazzjoni u t-tisħiħ talekosistemi relatati mal-agrikoltura u malforestrija

Ekosistemi

Iva

(FAEŻR) 5

Il-promozzjoni tal-effiċjenza fir-riżorsi u ssostenn tal-bidla lejn ekonomija b’livell baxx ta’
emissjonijiet ta’ karbonju u reżistenti għatM/A
tibdil fil-klima fis-setturi tal-agrikoltura, tal-ikel
u tal-forestrija

Iva

(FAEŻR) 6

Il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-tnaqqis
tal-faqar u l-iżvilupp ekonomiku fiż-żoni rurali

Iva

NUMRU
TALOBJETTIV

Żvilupp taż-żoni
rurali

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Kapitolu 5
Sigurtà u Ċittadinanza
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Werrej
Paragrafu

Introduzzjoni

5.1. - 5.2.

Ambitu u approċċ

5.3. - 5.5.

Il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni
(AMIF)

5.6. - 5.44.

L-iskop u l-funzjonament tal-AMIF

5.6. - 5.10.

Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

5.11.

Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-AMIF abbażi ta’
informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

5.12. - 5.44.

Kummenti ġenerali

5.12. - 5.20.

Xi limitazzjonijiet fl-indikaturi tal-prestazzjoni tal-AMIF

5.13. - 5.17.

Hemm xi lakuni importanti fl-informazzjoni dwar l-AMIF

5.18. - 5.19.

L-evalwazzjoni interim ikkonfermat ir-rilevanza tal-AMIF

5.20.

Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil

5.21. - 5.27.

Anke bil-kontribuzzjoni mill-AMIF, in-nuqqas ta’ kunsens
politiku jfisser li s-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil għadha
ma ġietx realizzata bis-sħiħ

5.23.

L-AMIF ta spinta lir-risistemazzjonijiet,
iżda dawn għadhom taħt il-mira

5.24.

Differenzi sinifikanti fir-rati ta’ rikonoxximent tal-Istati Membri
għall-applikanti għall-ażil mill-Afganistan

5.25.

L-AMIF żied il-kapaċità tal-Istati Membri li jipproċessaw
l-applikazzjonijiet għall-ażil, iżda għad hemm
applikazzjonijiet pendenti

5.26. - 5.27.

Integrazzjoni u migrazzjoni legali

5.28. - 5.34.

L-AMIF jappoġġa l-miżuri ta’ integrazzjoni, iżda l-impatt
fit-tul tiegħu għad irid jiġi osservat

5.30.

L-AMIF għandu influwenza limitata fuq l-attirar
ta’ ħaddiema b’livell għoli ta’ ħiliet

5.31. - 5.34.

Politiki ta’ ritorn u migrazzjoni irregolari

5.35. - 5.41.

Ir-rati ta’ ritorn għadhom mhumiex sodisfaċenti

5.37. - 5.41.
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Solidarjetà u responsabbiltà kondiviża bejn l-Istati Membri

5.42. - 5.44.

L-AMIF ta spinta lis-solidarjetà, iżda kellu inqas suċċess f’termini
ta’ kondiviżjoni tar-responsabbiltà bejn l-Istati Membri

5.43. - 5.44.

Konklużjonijiet

5.45. - 5.50.

Annessi
Anness 5.1 – Objettivi tal-Programm AMIF
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Introduzzjoni
5.1. L-Intestatura 3 tal-QFP tkopri l-infiq marbut mal-politiki bl-għan li jissaħħaħ ilkunċett ta’ ċittadinanza Ewropea billi tinħoloq żona ta’ libertà, ġustizzja u sigurtà
mingħajr fruntieri interni. Din tkopri l-finanzjament għal:
o

l-ażil u l-migrazzjoni;

o

is-sigurtà interna, li tkopri l-ġestjoni armonizzata tal-fruntieri, l-iżvilupp tal-politika
komuni dwar il-viżi, il-kooperazzjoni fost l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi u t-titjib talkapaċità fil-ġestjoni ta’ riskji u kriżijiet relatati mas-sigurtà;

o

il-migrazzjoni u s-sigurtà, il-kooperazzjoni ġudizzjarja u s-saħħa;

o

is-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti;

o

is-settur tal-kultura u dak awdjoviżiv; kif ukoll

o

il-ġustizzja, id-drittijiet tal-konsumatur, l-ugwaljanza u ċ-ċittadinanza.

5.2. L-infiq totali ppjanat taħt din l-intestatura għall-perjodu 2014-2020 huwa ta’

EUR 17,7 biljun, li minnhom EUR 13,8 biljun kienu tħallsu sa tmiem l-2019 (ara lFigura 5.1).
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Figura 5.1 – Sigurtà u Ċittadinanza: pagamenti għall-perjodu 2014-2019
fuq impenji tal-QFP attwali, bħala sehem tal-pagamenti tal-QFP taħt lintestaturi kollha, u ripartizzjoni
(biljun EUR)





AMIF
3,3 (23,9 %)

EUR

FSI
1,8 (13,0 %)

biljun

Ikel u Għalf
0,8 (5,8 %)

635,9


Sigurtà u ċittadinanza
13,8
(2,2 %)

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data tal-Kummissjoni.

Ewropa Kreattiva
0,7 (5,1 %)

Programmi oħra
7,2 (52,2 %)
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Ambitu u approċċ
5.3. I-Appendiċi jiddeskrivi I-metodoloġija użata għat-tħejjija ta’ dan il-kapitolu.
5.4. Mill-11-il programm taħt il-QFP 3 “Sigurtà u ċittadinanza”, aħna għażilna

wieħed: il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF), li jirrappreżenta 24 %
tal-pagamenti li saru sal-ġurnata tal-lum taħt din l-intestatura tal-QFP. L-Anness 5.1
jelenka l-objettiv ġenerali u l-erba’ objettivi speċifiċi tal-AMIF.

5.5. Dan il-kapitolu huwa fil-biċċa l-kbira bbażat fuq rieżaminar tal-informazzjoni

pprovduta mill-Kummissjoni u, fejn disponibbli, ġie ssupplimentat b’sejbiet mirrapporti tal-awditjar u mir-rapporti analitiċi proprji tagħna. Aħna nirreferu għas-sorsi
tagħna tul it-test kollu.
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Il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u lIntegrazzjoni (AMIF)
L-iskop u l-funzjonament tal-AMIF

5.6. Il-Figura 5.2 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-fond u l-isfond tiegħu, abbażi tal-

leġiżlazzjoni rilevanti u d-dokumenti tal-Kummissjoni.
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Figura 5.2 – Ħarsa ġenerali lejn l-AMIF
Ħtiġijiet
Jenħtieġ li l-Istati Membri tal-UE
jiżviluppaw u japplikaw politika
uniformi, konsistenti u koerenti
dwar l-ażil u l-migrazzjoni, li
tinkludi:
• it-trattament ġust u lprotezzjoni tar-rifuġjati
• il-migrazzjoni legali skont ilħtiġijiet tagħhom u lintegrazzjoni ta’ ċittadini ta’
pajjiżi terzi
• ir-ritorni effettivi għal persuni li
ma jkollhomx dritt li jibqgħu flUE
• is-solidarjetà u l-kondiviżjoni
tar-responsabbiltà bejn l-Istati
Membri

Objettivi
Ġestjoni effiċjenti tal-flussi
migratorji permezz ta’ approċċ
komuni tal-UE għall-ażil u lmigrazzjoni billi:

Kuntest u fatturi esterni
Kuntest fil-livell tal-UE
• It-trattati, id-direttivi u listrumenti prinċipali u rilevanti
ta’ politika tal-UE li ma jinvolvux
infiq: it-Titolu V tat-TFUE, idDirettiva dwar Standards għallKwalifika, EURODAC, Dublin III,
id-Direttiva dwar ilKondizzjonijiet ta’ Akkoljenza,
id-Direttiva dwar il-Proċeduri
tal-Ażil, u d-djalogu ta’ politika
• Programmi oħra ta’ nfiq: ISF,
DCI, Beni Pubbliċi Globali u Sfidi
Globali
Kuntest fil-livell tal-Istati Membri
Diverġenza fil-politiki dwar ilmigrazzjoni u l-ażil, fir-riżultati ta’
sitwazzjonijiet politiċi u ekonomiċi
differenti, fid-dewmien fl-użu ta’
NPs taħt l-AMIF, fir-rieda politika
biex jiġi aċċettat it-trasferiment ta’
persuni li jfittxu ażil / skemi ta’
rilokazzjoni
Fatturi esterni
• Instabbiltà tal-pajjiżi terzi u
tibdil fix-xejriet tal-migrazzjoni
• Ħtiġijiet varjabbli f’dak li
jirrigwarda s-suq tax-xogħol u lintegrazzjoni fl-Istati Membri

•

tiġi msaħħa u żviluppata sSistema Ewropea Komuni talAżil (SEKA)
• jiġu appoġġati l-migrazzjoni
legali u l-integrazzjoni effettiva
ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi
• ikun hemm strateġija ta’ ritorn
ġusta u effettiva
• jiġu msaħħa s-solidarjetà u lkondiviżjoni tar-responsabbiltà
bejn l-Istati Membri
Ara l-Anness 5.1

Inputs
2014-2020: EUR 7,4 biljun:
• EUR 4,6 biljun (61 %) talprogrammi nazzjonali (NPs)
ikkofinanzjati mill-Istati Membri
u EUR 2,8 biljun (39 %)
immaniġġjati mill-Kummissjoni
• Għall-perjodu 2014-2019, ġew
impenjati 78 % u tħallsu 44 %
•
•
•

Riżorsi umani tad-DĠ HOME u
tal-aġenziji tal-Kummissjoni
Awtoritajiet tal-Istati Membri
għall-NPs taħt ġestjoni
kondiviża
Sħab oħra, organizzazzjonijiet
internazzjonali u NGOs

Proċessi
Mod ta’ ġestjoni
• Ġestjoni kondiviża (61 % talimpenji)
• Implimentazzjoni diretta u
indiretta permezz
tad-DĠ HOME (39 % talimpenji)
Parteċipanti
Id-DĠ HOME, l-awtoritajiet talIstati Membri, il-UNHCR, lawtoritajiet tal-pajjiżi sħab, issoċjetà ċivili.
L-aġenziji tal-UE: EASO, FRONTEX
Attivitajiet
• Inkorporazzjoni tal-AMIF fl-infiq
tal-Istati Membri permezz talNPs
• Finanzjament mill-UE: għotjiet,
azzjonijiet tal-Unjoni, Assistenza
ta’ Emerġenza (EMAS),
assistenza teknika, akkwist għal
xogħlijiet u servizzi
• Żvilupp, monitoraġġ u
evalwazzjoni tal-politiki talIstati Membri dwar l-ażil, lintegrazzjoni u r-ritorn

Eżiti mistennija
Impatti
Ġestjoni effiċjenti u effettiva talflussi migratorji fl-UE, kif ukoll ittisħiħ tas-SEKA u tal-politika
komuni dwar l-immigrazzjoni,
filwaqt li jkun hemm aderenza malKarta tad-Drittijiet Fundamentali
tal-UE
Riżultati
Ażil, migrazzjoni legali u
integrazzjoni, ritorni, solidarjetà
• Żvilupp tas-SEKA
• Appoġġ għall-migrazzjoni legali
lejn l-Istati Membri, issalvagwardja tal-integrità tassistemi tal-immigrazzjoni talIstati Membri, u l-integrazzjoni
effettiva ta’ ċittadini ta’ pajjiżi
terzi
• Ritorni ġusti u effettivi fl-Istati
Membri, filwaqt li tiġi miġġielda
l-migrazzjoni irregolari
• Solidarjetà mtejba u
kondiviżjoni tar-responsabbiltà,
speċjalment mal-Istati Membri
l-aktar milquta

Outputs mistennija
Proġetti:
• Fil-qasam tal-ażil: millakkoljenza sal-akkomodazzjoni
u l-ipproċessar tat-talbiet, liżvilupp tas-SEKA, inkluża rrisistemazzjoni
• Miżuri ta’ qabel it-tluq, miżuri
ta’ integrazzjoni lokali /
reġjonali / nazzjonali li jinvolvu
s-soċjetà ċivili, il-komunitajiet
tal-migranti u partijiet
ikkonċernati oħra
• Kooperazzjoni bejn l-Istati
Membri rigward l-integrazzjoni
ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi
• Taħriġ, assistenza ta’ qabel jew
ta’ wara r-riintegrazzjoni lillpersuni rimpatrijati
• Żvilupp, monitoraġġ u
evalwazzjoni tal-oqsma kollha
msemmija hawn fuq
• Proġetti ta’ kooperazzjoni bejn
l-Istati Membri biex jittejbu ssolidarjetà u l-kondiviżjoni tarresponsabbiltà

Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Regolament 516/2014 li jistabbilixxi l-AMIF u fuq sorsi tal-Kummissjoni.

171

5.7. Stabbilit fl-2014, l-AMIF għandu l-għan li jikkontribwixxi għall-ġestjoni effiċjenti
tal-flussi migratorji, u għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni u t-tisħiħ ta’ politika komuni
tal-UE dwar l-ażil u l-migrazzjoni, il-protezzjoni sussidjarja, il-protezzjoni temporanja u
l-immigrazzjoni, filwaqt li jiġu rrispettati d-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet u l-prinċipji
mnaqqxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

5.8. L-AMIF huwa mmaniġġjat b’mod predominanti mill-Istati Membri permezz talprogrammi nazzjonali tagħhom (61 % tal-attivitajiet tal-fond), filwaqt li l-bqija jiġi
mmaniġġjat direttament jew indirettament mill-Kummissjoni.

5.9. Il-fond jiffinanzja firxa wiesgħa ta’ attivitajiet li għandhom l-għan li:
o

itejbu l-kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet tal-Istati Membri fil-politika talUE dwar l-ażil u l-migrazzjoni;

o

jipprovdu lill-migranti b’appoġġ legali, soċjali u materjali;

o

jintegraw liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi;

o

jakkumpanjaw ir-ritorn volontarju jew mhux volontarju ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi;

o

jirrisistemaw u jittrasferixxu l-benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali;

o

isaħħu l-kooperazzjoni fl-UE; u

o

jipprovdu assistenza ta’ emerġenza u assistenza teknika għall-Istati Membri.

5.10. Il-fond jopera f’kuntest sensittiv u li qed jinbidel, b’ħafna fatturi li kellhom
impatt konsistenti fuq l-implimentazzjoni tiegħu:
o

l-Istati Membri ma għandhomx politika miftiehma dwar il-migrazzjoni u l-ażil 1;

o

l-opinjoni pubblika polarizzata dwar kwistjonijiet ta’ migrazzjoni tfixkel l-azzjoni
tal-Istati Membri 2;

1

Id-Dokument Informattiv u Analitiku Nru 4/2018 tal-QEA, L-integrazzjoni ta’ migranti li
jkunu ġejjin minn barra t-territorju tal-UE, il-paragrafu 20; u d-Dokument ta’ ħidma talpersunal tal-Kummissjoni: Fitness check on EU legislation on legal migration,
SWD(2019) 1056 final.

2

Id-Dokument Informattiv u Analitiku Nru 4/2018 tal-QEA, L-integrazzjoni ta’ migranti li
jkunu ġejjin minn barra t-territorju tal-UE, il-paragrafi 22-23 u l-Isfida Nru 1.
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o

dewmien sinifikanti fl-adozzjoni tal-bażi ġuridika tal-AMIF, kif ukoll tal-programmi
nazzjonali tal-AMIF tal-Istati Membri individwali 3;

o

is-sitwazzjoni politika, ekonomika u tas-sigurtà fil-pajjiżi ta’ oriġini u ta’ tranżitu;

o

l-UE hija dipendenti fuq pajjiżi terzi biex jikkooperaw rigward ir-ritorn taċ-ċittadini
tagħhom 4;

o

l-Istati Membri individwali għandhom ħtiġijiet differenti għall-integrazzjoni ta’
ċittadini ta’ pajjiżi terzi 5; u

o

l-Istati Membri jista’ ma jkollhomx ir-rieda politika biex jieħdu sehem fittrasferiment ta’ persuni li jfittxu ażil (risistemazzjoni) u fl-iskemi ta’ rilokazzjoni 6.

Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

5.11. Minbarra r-rappurtar annwali normali tagħha dwar il-prestazzjoni permezz

tar-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR), id-dikjarazzjonijiet talprogrammi u r-rapporti annwali tal-attività (RAA) (ara l-paragrafu 1.3), il-Kummissjoni
għamlet evalwazzjoni interim waħda tal-prestazzjoni tal-AMIF 7 (ara l-Figura 5.3).

3

Ara l-paragrafu 7.4 tar-Rapport Annwali 2019 tagħna.

4

Ir-Rapport Annwali tal-Attività (RAA) 2019 tad-DĠ Migrazzjoni u Affarijiet Interni, pp. 17-18.

5

Id-Dokument Informattiv u Analitiku Nru 4/2018 tal-QEA , L-integrazzjoni ta’ migranti li
jkunu ġejjin minn barra t-territorju tal-UE, il-paragrafi 20 u 40-42.

6

Kawżi Magħquda C-715/17, C-718/17 u C-719/17 (il-Qorti tal-Ġustizzja), sentenza tal-Qorti
tal-Ġustizzja tat-2 ta’ April 2020 fil-Kawża Il-Kummissjoni vs il-Polonja, l-Ungerija u rRepubblika Ċeka għar-rifjut tagħhom li jikkonformaw mal-mekkaniżmu temporanju ta’
rilokazzjoni tal-applikanti għal protezzjoni internazzjonali.

7

Id-Dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni: Interim evaluation of the Asylum,
Migration and Integration Fund, SWD(2018) 339 final.
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Figura 5.3 – Twaqqit tal-evalwazzjonijiet prinċipali u l-perjodi koperti
QFP
2014-2020

QFP
2007-2013
2008

2010

2012

Perjodu kopert

2015

2017

QFP
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Pubblikazzjoni
Evalwazzjoni interim tal-AMIF
2014-2017

Evalwazzjoni ex post tal-AMIF
mistennija fl-2024
(perjodu ta’ eliġibbiltà 20142022)

Sors: il-QEA.

Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-AMIF abbażi ta’ informazzjoni
ppubblikata dwar il-prestazzjoni
Kummenti ġenerali

5.12. Il-Figura 5.4 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha tal-AMIF inklużi

fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi 8. Ħarsiet ġenerali aktar dettaljati għal kull objettiv
speċifiku huma ppreżentati fil-Figuri 5.5-5.8. Fil-paragrafu 1.24, aħna niddiskutu xi
limitazzjonijiet ġenerali 9 li japplikaw meta jiġu interpretati dawn l-indikaturi. B’mod
partikolari, il-valutazzjoni li wettaqna ta’ jekk indikatur partikolari huwiex “fit-triq ittajba” hija relatata mal-probabbiltà li dan l-indikatur jilħaq il-mira tiegħu. Din ilvalutazzjoni ma tiħux inkunsiderazzjoni jekk indikatur partikolari huwiex marbut, u
kemm mill-qrib, mal-azzjonijiet u l-objettivi tal-AMIF, u lanqas jekk il-mira stabbilita
għal dan l-indikatur hijiex ambizzjuża b’mod adegwat. Għalhekk, dan huwa biss lewwel pass fl-analiżi tal-prestazzjoni tal-AMIF. Lanqas ma awditjajna l-affidabbiltà taddata sottostanti, iżda niddiskutuha fil-Kapitolu 1 (ara l-paragrafi 1.13-1.23).

8

L-Abbozz tal-baġit ġenerali tal-UE għas-sena finanzjarja 2021, id-Dokument ta’ Ħidma, ilParti I – Dikjarazzjonijiet tal-programmi għan-nefqa operazzjonali, COM(2020) 300 –
Ġunju 2020, pp. 452-469.

9

Ara wkoll il-paragrafi 3.21-3.35 tar-Rapport Annwali 2018 tagħna.

174

Figura 5.4 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha tal-AMIF fiddikjarazzjonijiet tal-programmi

Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi tal-AMIF huma
fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom?

Input u
output

Indikaturi tal-eżitu talprogramm
Riżultat

Impatt

Objettiv Speċifiku 1
“Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil”
Objettiv Speċifiku 2
“Integrazzjoni u migrazzjoni legali”
Objettiv Speċifiku 3
“Politiki ta’ ritorn u migrazzjoni
irregolari”
Objettiv Speċifiku 4
“Solidarjetà u responsabbiltà kondiviża
bejn l-Istati Membri”
L-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom?
FIT-TRIQ IT-TAJBA

MHUX FIT-TRIQ ITTAJBA

MHUWIEX ĊAR

Indikaturi b’miri kwantifikati
Indikaturi mingħajr miri kwantifikati

Nota: L-analiżi li wettaqna hija bbażata fuq data tal-Kummissjoni u li aħna ma awditjajniex.
It-tabella ta’ hawn fuq, li turi jekk l-indikaturi humiex “fit-triq it-tajba”, hija relatata mal-valutazzjoni li
wettaqna tal-probabbiltà li indikatur partikolari se jilħaq il-mira tiegħu. Madankollu, indikatur jista’ ma
jintlaqatx mill-azzjonijiet implimentati taħt il-programm, jew jista’ ma jkunx rilevanti għall-objettiv talprogramm – u l-mira tiegħu tista’ ma tirriflettix ambizzjoni adegwata. Għalhekk, il-fatt li indikatur huwa
“fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu ma jfissirx neċessarjament li l-programm innifsu huwa fit-triq
it-tajba biex jilħaq l-objettivi tiegħu. Ara wkoll l-Appendiċi (il-punt 18).
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Xi limitazzjonijiet fl-indikaturi tal-prestazzjoni tal-AMIF

5.13. Hemm erba’ indikaturi tal-impatt ġenerali (dwar ir-ritorni reali meta mqabbla

mad-deċiżjonijiet ta’ ritorn, il-perċentwal ta’ ritorni volontarji, id-differenza fir-rati ta’
impjieg bejn iċ-ċittadini tal-UE u dawk ta’ pajjiżi terzi, u l-konverġenza tar-rati ta’
rikonoxximent għall-applikanti għall-ażil). Dawn mhumiex relatati direttament malprestazzjoni tal-AMIF, għalkemm l-infiq mill-fond jista’ jikkontribwixxi għall-mira
korrispondenti.

5.14. Madwar żewġ terzi tal-indikaturi huma indikaturi tal-output, u b’hekk ikejlu l-

implimentazzjoni operazzjonali tal-AMIF relatata mill-qrib mar-rata ta’ nfiq tal-baġit.

5.15. Mill-24 objettiv intermedjarju tal-indikaturi għall-202010, 5 kienu diġà nkisbu

fi snin preċedenti, iżda l-miri ma ġewx aġġustati ’l fuq f’konformità ma’ prattika ta’
ġestjoni finanzjarja tajba biex jirriflettu l-potenzjal għal aktar kisbiet fl-effiċjenza.

5.16. L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni hija bbażata fuq data pprovduta mill-

Istati Membri fir-rapporti annwali tagħhom dwar l-implimentazzjoni tal-programmi
nazzjonali tagħhom 11. Fl-2019, is-servizz tal-awditjar intern tal-Kummissjoni identifika lħtieġa li jsaħħaħ il-monitoraġġ tiegħu tal-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali, u
biex itejjeb l-affidabbiltà u l-konsistenza tad-data rrappurtata mill-Istati Membri 12.

10

Indikaturi għall-għadd ta’ persuni li ngħataw assistenza għall-akkoljenza u l-ażil, l-għadd ta’
persuni mħarrġa f’suġġetti relatati mal-ażil, l-għadd ta’ persuni assistiti b’miżuri ta’
integrazzjoni, l-għadd ta’ miżuri għall-integrazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u l-għadd ta’
operazzjonijiet ta’ tneħħija mmonitorjati kkofinanzjati mill-AMIF – ara l-Anness 5.1.

11

Ir-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014
li jistabbilixxi l-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, l-Artikolu 3 u l-Anness II. Kif
ukoll ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2017/207 tat-3 ta’ Ottubru 2016
dwar il-qafas komuni ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni li jsir provvediment għalih firRegolament (UE) Nru 514/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u dwar listrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda
kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet.

12

L-Abbozz tal-baġit ġenerali tal-UE għas-sena finanzjarja 2021, id-Dokument ta’ Ħidma, ilParti I – Dikjarazzjonijiet tal-programmi għan-nefqa operazzjonali, COM(2020) 300 –
Ġunju 2020, p. 457.
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5.17. Il-miri huma ċ-ċifri kumulattivi stabbiliti mill-Istati Membri, iżda l-ħtiġijiet

kwantifikati mhumiex inklużi fil-qafas ta’ rappurtar dwar il-prestazzjoni. Ma hemm lebda informazzjoni li permezz tagħha jkun jista’ jiġi vvalutat kemm l-AMIF jew l-Istati
Membri indirizzaw dawk il-ħtiġijiet. Pereżempju, l-indikatur għall-għadd ta’ persuni li
ngħataw appoġġ għall-akkoljenza u l-ażil ma jindikax kemm-il persuna teħtieġ appoġġ;
l-indikatur għall-postijiet ta’ akkomodazzjoni u ta’ akkoljenza ma jikkwantifikax ilħtiġijiet ta’ akkomodazzjoni; u l-għadd ta’ persuni rimpatrijati ffinanzjati ma jagħtix lgħadd ta’ kandidati potenzjali għar-ritorn. Mingħajr din l-informazzjoni, aħna ma
nistgħux nivvalutaw x’kien il-proporzjon tal-ħtiġijiet totali li ġew issodisfati mill-AMIF u
mill-Istati Membri. Minflok, l-indikaturi jservu bħala input għall-valutazzjoni
kwalitattiva tal-utilità tal-fond f’termini tal-kontribuzzjoni li saret permezz talfinanzjament għall-objettivi ta’ politika.
Hemm xi lakuni importanti fl-informazzjoni dwar l-AMIF

5.18. Il-Kummissjoni timmaniġġja l-assistenza ta’ emerġenza tal-AMIF (EMAS). L-

allokazzjoni inizjali ta’ EUR 100 miljun żdiedet għal EUR 2,2 biljun għall-perjodu sal2020, li tirrappreżenta 30 % tal-fond. Madankollu, il-Kummissjoni ma żviluppatx qafas
ta’ monitoraġġ tal-prestazzjoni għall-proġetti ffinanzjati mill-EMAS 13. Dan jirriżulta biex
l-informazzjoni aggregata disponibbli dwar il-prestazzjoni tal-infiq kumplessiv relatat
mal-EMAS tkun limitata.

5.19. L-AMPR u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi ftit li xejn jipprovdu informazzjoni

dwar ekonomija u effiċjenza fl-implimentazzjoni tal-fond, jew dwar il-kosteffettività talazzjonijiet tal-AMIF.
L-evalwazzjoni interim ikkonfermat ir-rilevanza tal-AMIF

5.20. L-evalwazzjoni interim tal-Kummissjoni tindika li l-AMIF huwa rilevanti u li

ffinanzja interventi li kkorrispondew għall-ħtiġijiet tal-Istati Membri 14. L-attivitajiet
iffinanzjati huma meqjusa li jipprovdu valur miżjud għoli tal-UE, billi l-Istati Membri li
jaġixxu waħidhom ma jistgħux jimmaniġġjaw kwistjonijiet relatati mal-migrazzjoni u l-

13

Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2019 tal-QEA “L-asil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn ta’ migranti: Wasal
iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u r-riżultati”, ilparagrafu 78.

14

Interim evaluation of the Asylum, Migration and Integration Fund, final report, itTaqsima 5.4, pp. 130-146.
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ażil kif ukoll il-flussi migratorji 15. L-evalwazzjoni sabet li l-volum, il-proċess, l-ambitu u
r-rwol tal-AMIF jippromwovu l-prinċipji tas-solidarjetà, tal-kondiviżjoni tal-piżijiet u talfiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri 16, u l-AMIF jgħin lill-Istati Membri biex
jiżviluppaw il-kapaċità u jikkondividu l-aħjar prattiki permezz ta’ firxa ta’ networks
differenti, bħan-Network Ewropew dwar il-Migrazzjoni 17. Il-Kaxxa 5.1 tagħti eżempju li
ġie kopert mill-awditi tagħna.

Kaxxa 5.1
Rilevanza u valur miżjud tal-AMIF
Mill-kriżi tal-migrazzjoni tal-2015 ’il hawn, ir-riżorsi finanzjarji tal-assistenza ta’
emerġenza tal-AMIF (EMAS) ġew immobilizzati u żdiedu għal EUR 2,2 biljun, u lAMIF żdied b’mod sostanzjali minn EUR 3,1 biljun għal EUR 7,4 biljun.
Il-Kummissjoni, l-aġenziji tal-UE (l-EASO, il-Frontex, u l-Europol), u l-Istati Membri
bagħtu esperti 18 biex jgħinu lill-Italja, lill-Greċja u lil Stati Membri oħra biex ilaħħqu
f’perjodu qasir ta’ żmien ma’ influss għoli ta’ persuni li jfittxu ażil. Huma għamlu
dan billi wieġbu għall-ħtiġijiet ta’ emerġenza u stabbilew hotspots biex jindirizzaw
ir-reġistrazzjoni u l-ipproċessar tal-migranti.
Dan kien att reali u tanġibbli ta’ solidarjetà tal-UE, u l-approċċ hotspot appoġġat
mill-AMIF għen biex itejjeb il-ġestjoni tal-migrazzjoni fiż-żewġ Stati Membri
prinċipali li huma l-aktar esposti u li jinsabu f’ċirkustanzi diffiċli ħafna u li qed
jinbidlu b’mod kostanti.
Matul l-awditu ta’ segwitu li wettaqna 19, aħna eżaminajna 20 proġett u sibna li
kollha kienu rilevanti għall-ħtiġijiet fuq il-post.

15

Ir-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014
li jistabbilixxi l-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-Premessa 58.

16

Interim evaluation of the Asylum, Migration and Integration Fund, final report, pp. 170-171.

17

Interim evaluation of the Asylum, Migration and Integration Fund, final report, pp. 173-174.

18

Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2019 tal-QEA “L-asil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn ta’ migranti: Wasal
iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u r-riżultati”, ilparagrafi 28-30.

19

Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2019 tal-QEA “L-asil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn ta’ migranti: Wasal
iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u r-riżultati”, ilparagrafu 22 u l-Anness II.
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Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil

5.21. Filwaqt li l-UE stabbiliet standards komuni għall-politiki dwar l-ażil u l-

migrazzjoni, l-Istati Membri huma responsabbli mill-implimentazzjoni. Il-fluss ta’
rifuġjati u migranti wara l-2015 espona dgħufijiet strutturali sinifikanti fit-tfassil u flimplimentazzjoni tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil (SEKA), u wera ħtieġa kemm
għal konformità aħjar man-normi u l-valuri internazzjonali u dawk tal-UE, kif ukoll għal
miżuri biex tiżdied il-fiduċja fl-UE. Fost affarijiet oħra, dan kien jinvolvi t-tnaqqis tallivelli tal-migrazzjoni irregolari lejn l-UE, proċessi tal-ażil aktar effettivi u effiċjenti,
integrazzjoni soċjoekonomika aktar mgħaġġla ta’ persuni li jfittxu ażil, u kooperazzjoni
u sħubiji msaħħa ma’ pajjiżi barra mit-territorju tal-UE għall-finijiet ta’ ġestjoni talmigrazzjoni 20.

5.22. Il-Figura 5.5 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-

programmi marbuta mat-tisħiħ tas-SEKA.

20

Studju tas-Servizz ta’ Riċerka tal-Parlament Ewropew, Id-dividend ta’ żewġ triljun euro talEwropa: L-Immappjar tal-Kost tan-Non-Ewropa, 2019-24, il-Politika dwar l-ażil, pp. 188-190.
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Figura 5.5 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mat-tisħiħ tas-SEKA
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom?
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Indikaturi marbuta ma’ “Tisħiħ tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil”
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Progress lejn il-mira

Konverġenza tar-rati ta’ rikonoxximent millIstati Membri għall-applikanti għall-ażil millistess pajjiż terz

M/A (l-ebda mira kwantifikata):
linja
bażi: 20,1 pp (2013)
N/A
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mira: tnaqqis
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Persuni mill-grupp fil-mira li ngħataw
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100 % (2019)
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59 % (2019)
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Persuni mħarrġa f’suġġetti relatati mal-ażil

2020

100 % (2019)
2020

Perċentwal ta’ persuni mħarrġa f’suġġetti
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100 % (2019)
2020

92 % (2019)
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2020
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Anke bil-kontribuzzjoni mill-AMIF, in-nuqqas ta’ kunsens politiku jfisser li s-Sistema
Ewropea Komuni tal-Ażil għadha ma ġietx realizzata bis-sħiħ

5.23. L-AMPR21 u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi22 juru stampa pożittiva ta’ dak li

nkiseb mill-AMIF, billi erba’ indikaturi huma fit-triq it-tajba, u sitta mit-tmien indikaturi
huma relatati mal-outputs. Il-fond ipprovda appoġġ għall-akkoljenza u l-ażil għal aktar
minn 2 miljun persuna, u żied jew tejjeb 30 026 post ta’ akkomodazzjoni. Huwa
appoġġa r-risistemazzjoni sikura u legali ta’ 62 651 rifuġjat minn barra l-UE, u żied lammonti disponibbli għal dan l-isforz. Il-fond qed jgħin ukoll lill-Istati Membri biex
jiżviluppaw, jimmonitorjaw u jevalwaw il-politiki tagħhom dwar l-ażil, u ffinanzja taħriġ
għal 52 709 persuni dwar suġġetti relatati mal-ażil. Madankollu:
o

Minkejja l-progress irrappurtat dwar l-indikaturi għall-persuni li ngħataw appoġġ
għall-akkoljenza u l-ażil u ż-żieda fil-kapaċità tal-akkomodazzjoni (l-għadd ta’
postijiet), ma hemm l-ebda informazzjoni li turi kemm il-valuri rrappurtati
jindirizzaw il-ħtiġijiet reali (ara l-paragrafu 5.17);

o

Żewġ miri għall-2020 ma ġewx aġġustati minkejja li kienu ntlaħqu kmieni (ara lparagrafu 5.15). Fl-2017, kien hemm 1 232 954 individwu li ngħataw appoġġ għallakkoljenza u l-ażil, u dan l-ammont huwa ferm ogħla mill-objettiv intermedjarju
ta’ 643 350 għal dik is-sena, iżda l-mira għall-2020 (1 286 700) ma ġietx aġġustata.
Bl-istess mod, sal-2017 kien hemm 21 752 persuna li kienu rċevew taħriġ
f’suġġetti relatati mal-ażil, u dan l-ammont huwa ferm ogħla mill-objettiv
intermedjarju ta’ 12 603 għal dik is-sena. Sa tmiem l-2019, iċ-ċifra żdiedet għal
52 709 persuni, iżda l-mira għall-2020 (25 205) baqgħet l-istess.

o

L-indikatur li juri livell għoli ta’ informazzjoni dwar il-pajjiż tal-oriġini u ta’
missjonijiet ta’ ġbir ta’ informazzjoni huwa fil-biċċa l-kbira relatat ma’ Stat
Membru wieħed 23.

21

L-AMPR 2019 u l-Anness 1 ta’ Programme performance overview AMIF, p. 154.

22

L-Abbozz tal-baġit ġenerali tal-UE għas-sena finanzjarja 2021, id-Dokument ta’ Ħidma, ilParti I – Dikjarazzjonijiet tal-programmi għan-nefqa operazzjonali, COM(2020) 300 –
Ġunju 2020, pp. 459, 463-465.

23

L-Abbozz tal-baġit ġenerali tal-UE għas-sena finanzjarja 2021, id-Dokument ta’ Ħidma, ilParti I – Dikjarazzjonijiet tal-programmi għan-nefqa operazzjonali, COM(2020) 300 –
Ġunju 2020, p. 464.
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L-AMIF ta spinta lir-risistemazzjonijiet, iżda dawn għadhom taħt il-mira

5.24. Ir-risistemazzjoni hija mezz sikur u legali għar-rifuġjati biex jidħlu fl-UE.

B’kollox, 62 651 rifuġjat ġew risistemati bl-appoġġ tal-fond bejn l-2015 u l-2019. Dan
jirrappreżenta 62 % tal-mira kumulattiva għar-risistemazzjoni ta’ 101 116-il rifuġjat 24.
Il-finanzjament mill-AMIF għal din l-attività kien jammonta għal EUR 1 000 000 jew
13 % tal-baġit tal-AMIF. Fl-2020, dan l-ammont żdied għal EUR 1,07 biljun biex jirrifletti
l-wegħdiet tal-Istati Membri sabiex ir-rifuġjati jiġu risistemati fl-UE sal-2023.
Madankollu, l-ilħuq ta’ din il-mira se jiddependi mis-sitwazzjoni li qed tevolvi u millimpatt tar-restrizzjonijiet tal-COVID-19.
Differenzi sinifikanti fir-rati ta’ rikonoxximent tal-Istati Membri għall-applikanti għallażil mill-Afganistan

5.25. Biex jiġi żgurat li l-applikanti kollha għall-ażil jiġu ttrattati b’mod ugwali,

sabiex ma jiġux imħeġġa movimenti sekondarji lejn Stati Membri oħra, indikatur
ġenerali wieħed ikejjel il-konverġenza tar-rati ta’ rikonoxximent ta’ Stati Membri
differenti (il-perċentwal ta’ deċiżjonijiet dwar l-ażil li jagħtu l-istatus previst millKonvenzjoni ta’ Ġinevra jew l-istatus ta’ protezzjoni sussidjarja fl-ewwel istanza) għal
applikanti għall-ażil mill-istess pajjiż ta’ oriġini. Huwa juri jekk l-Istati Membri humiex
qegħdin jittrattaw każijiet ta’ ażil b’mod uniformi. Iċ-ċittadini Afgani huma t-tieni lakbar grupp ta’ nazzjonalitajiet li jitolbu ażil fl-UE. L-indikatur għar-rati ta’
rikonoxximent tal-Istati Membri huwa espress bħala devjazzjoni standard b’referenza
għar-rata medja ta’ rikonoxximent, u aktar ma tkun għolja din id-devjazzjoni standard,
aktar tkun kbira d-diverġenza fl-aċċettazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-ażil mill-Istati
Membri. Ir-rati ta’ rikonoxximent għall-Afgani fi Stati Membri differenti jvarjaw minn
6 % għal 98 %, iżda ma hemm l-ebda raġuni ovvja għal din id-diverġenza fin-natura talkażijiet sottostanti 25.

24

Bejn l-2017 u l-2019, il-mira żdiedet għal 70 977 individwu biex tirrifletti żieda fil-wegħdiet
tal-Istati Membri, u ġew risistemati 37 807 individwi.

25

L-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil (EASO), Latest asylum trends, 2019
overview, li ġie ppubblikat fi Frar 2020.
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L-AMIF żied il-kapaċità tal-Istati Membri li jipproċessaw l-applikazzjonijiet għall-ażil,
iżda għad hemm applikazzjonijiet pendenti

5.26. Il-pressjoni fuq is-sistemi nazzjonali ta’ migrazzjoni għadha għolja26. Fl-2019,

tressqu madwar 721 000 applikazzjoni għall-ażil, inklużi 657 000 applikazzjoni għallewwel darba, żieda ta’ 11 % meta mqabbla ma’ dawk tal-2018. Fi tmiem l-2019, skont
id-data tal-Eurostat, l-awtoritajiet tal-Istati Membri kienu għadhom qed jikkunsidraw
899 000 applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali, li huwa ftit aktar mill-ammont fi
tmiem l-2018.

5.27. Fir-Rapport Speċjali Nru 24/2019 tagħna dwar il-migrazzjoni, aħna osservajna

li l-kapaċità ta’ pproċessar tal-applikazzjonijiet għall-ażil kienet żdiedet kemm fil-Greċja
(bl-appoġġ mill-AMIF, l-EASO u l-UNHCR) kif ukoll fl-Italja (b’appoġġ indirett mill-EASO).
Madankollu, l-ammont ta’ każijiet pendenti kien għadu qed jikber fil-Greċja, u l-Italja
ma kellhiex kapaċità suffiċjenti biex tipproċessa l-għadd kbir ta’ appelli 27. Aħna
rrakkomandajna li l-Kummissjoni u l-EASO jsaħħu l-ġestjoni tas-sistemi nazzjonali talażil.

26

L-Abbozz tal-baġit ġenerali tal-UE għas-sena finanzjarja 2021, id-Dokument ta’ Ħidma, ilParti I – Dikjarazzjonijiet tal-programmi għan-nefqa operazzjonali, COM(2020) 300 –
Ġunju 2020, pp. 459-465 u r-Rapport Annwali tal-Attività (RAA) 2019 tad-DĠ Migrazzjoni u
Affarijiet Interni, p. 24.

27

Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2019 tal-QEA “L-asil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn ta’ migranti: Wasal
iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u r-riżultati”, isSommarju Eżekuttiv VI, il-paragrafi 102-129, 161-193 u r-Rakkomandazzjoni 5.
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Integrazzjoni u migrazzjoni legali

5.28. Madwar 4,6 % tal-popolazzjoni tal-UE tikkonsisti minn ċittadini ta’ pajjiżi terzi

li jgħixu legalment fl-UE għal raġunijiet ta’ xogħol, edukazzjoni, familja jew raġunijiet
oħra 28. Ħames Stati Membri jospitaw madwar 77 % tal-popolazzjoni tal-migranti 29. LIstati Membri għandhom ir-responsabbiltà primarja f’dak li jirrigwarda l-integrazzjoni
tal-migranti, u l-UE għandha l-għan li tibni politika komprensiva dwar l-immigrazzjoni
fejn residenti legali ta’ pajjiżi terzi (magħrufa bħala “ċittadini ta’ pajjiżi terzi” – TCNs)
jiġu ttrattati b’mod ġust u mhux diskriminatorju. L-approċċ settorjali meħud mill-qafas
legali tal-UE, li ma jkoprix it-TCNs kollha, flimkien ma’ skemi nazzjonali paralleli u
kwistjonijiet relatati ma’ skemi nazzjonali ta’ integrazzjoni (bħar-rikonoxximent ta’
diplomi ta’ pajjiżi terzi), ifisser li t-TCNs jistgħu jkunu żvantaġġati fis-suq tax-xogħol.
Dan jista’ jwassal għal eżiti agħar fit-tul fir-rigward tal-integrazzjoni u jimmina lkapaċità tal-UE li tattira ħaddiema ta’ kwalità għolja li ġejjin minn barra l-UE 30 31.

5.29. Il-Figura 5.6 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-

programmi marbuta mal-integrazzjoni u l-migrazzjoni legali.

28

L-Eurostat, “Migrant integration”, edizzjoni tal-2017, ibbażat fuq ċifri tal-2014, bl-esklużjoni
tad-Danimarka, l-Irlanda u n-Netherlands.

29

Id-Dokument Informattiv u Analitiku Nru 4/2018 tal-QEA, L-integrazzjoni ta’ migranti li
jkunu ġejjin minn barra t-territorju tal-UE, il-paragrafu 5.

30

Id-Dokument Informattiv u Analitiku Nru 4/2018 tal-QEA, L-integrazzjoni ta’ migranti li
jkunu ġejjin minn barra t-territorju tal-UE, il-paragrafi 20 u 40-42.

31

Studju tas-Servizz ta’ Riċerka tal-Parlament Ewropew, Id-dividend ta’ żewġ triljun euro talEwropa: L-Immappjar tal-Kost tan-Non-Ewropa, 2019-24, il-Politika dwar l-ażil, pp. 179
u 182.
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Figura 5.6 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-integrazzjoni u lmigrazzjoni legali
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri
tagħhom?
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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L-AMIF jappoġġa l-miżuri ta’ integrazzjoni, iżda l-impatt fit-tul tiegħu għad irid jiġi
osservat

5.30. L-AMPR u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi jagħtu stampa pożittiva ta’ dak li

nkiseb mill-AMIF u l-Kummissjoni tqis li l-fergħa tal-integrazzjoni hija suċċess kbir 32. LAMIF ipprovda appoġġ lil kważi 6 miljun persuna permezz tal-miżuri ta’ integrazzjoni.
Madankollu:
o

Il-progress rigward żewġ indikaturi huwa inkonklużiv (il-parteċipazzjoni f’miżuri ta’
qabel it-tluq u proġetti ta’ kooperazzjoni bejn l-Istati Membri dwar l-integrazzjoni
tat-TCNs); żewġ indikaturi mhumiex fit-triq it-tajba (indikatur ta’ livell għoli dwar
it-tnaqqis tad-differenza fir-rati ta’ impjieg tat-TCNs u taċ-ċittadini tal-UE, li firrigward tagħhom l-AMIF ma għandu l-ebda influwenza diretta, u proġetti għalliżvilupp, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politiki); it-tnejn li nkisbu huma
indikaturi fejn il-miri diġà nkisbu (ara l-paragrafu 5.15).

o

Is-suċċess ma jistax jitqies f’termini ta’ outputs biss. Pereżempju, l-attendenza fi
klassijiet tal-lingwi u f’korsijiet ċiviċi, bħall-appoġġ għat-titjib tal-kwalifiki u limpjegabbiltà, mhux neċessarjament tirriżulta f’integrazzjoni aħjar. L-impatt fit-tul
ta’ miżuri bħal dawn għad irid jiġi osservat fl-evalwazzjoni ex post li se tiġi
ppubblikata fl-2024.

o

Il-mira tal-indikatur ġenerali, jiġifieri differenza ta’ 10 punti fir-rati ta’ impjieg tatTCNs u taċ-ċittadini tal-UE, x’aktarx li ma tintlaħaqx sa tmiem il-perjodu tal-infiq,
speċjalment jekk is-sitwazzjoni ekonomika tal-UE tmur għall-agħar kif previst 33.

32

L-AMPR 2019 u l-Anness 1 ta’ Programme performance overview AMIF, p. 155.

33

L-Abbozz tal-baġit ġenerali tal-UE għas-sena finanzjarja 2021, id-Dokument ta’ Ħidma, ilParti I – Dikjarazzjonijiet tal-programmi għan-nefqa operazzjonali, COM(2020) 300 –
Ġunju 2020, p. 462.
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L-AMIF għandu influwenza limitata fuq l-attirar ta’ ħaddiema b’livell għoli ta’ ħiliet

5.31. L-Istati Membri huma responsabbli mill-integrazzjoni tat-TCNs, filwaqt li l-UE

tappoġġahom permezz ta’ finanzjament u inċentivi 34. Fl-2004, il-Kunsill adotta 11il prinċipju bażiku komuni għall-politika ta’ integrazzjoni tal-immigranti, li ddefinew lintegrazzjoni bħala proċess bidirezzjonali dinamiku, fit-tul u kontinwu ta’
akkomodazzjoni reċiproka, li jinvolvi kemm lill-migranti kif ukoll lis-soċjetà ospitanti. Fl2016, il-Kummissjoni adottat pjan ta’ azzjoni għall-integrazzjoni tal-migranti, li kien
jinkludi għadd ta’ suġġerimenti għall-Istati Membri. Ir-rispons tal-Istati Membri għal
dawn is-suġġerimenti kien ivarja 35.

5.32. Il-qafas legali tal-UE għall-migrazzjoni legali huwa stipulat f’seba’ direttivi li

ġew adottati bejn l-2003 u l-2016, li jkopru kundizzjonijiet għall-ammissjoni u rresidenza ta’ TCNs, it-trattament ugwali u l-mobbiltà fi ħdan l-UE. Id-direttivi jkopru
kategoriji differenti ta’ TCNs: migranti minħabba l-familja (riunifikazzjoni tal-familja),
residenti fit-tul, studenti u riċerkaturi, ħaddiema b’livell għoli ta’ ħiliet (Karta Blu),
ħaddiema staġjonali u ħaddiema bi trasferiment intrazjendali. Direttiva waħda tkopri
aspetti proċedurali tal-ammissjoni, permezz tal-permess uniku. Billi l-Istati Membri
għandhom ċertu ammont ta’ diskrezzjoni fil-mod ta’ kif jittrasponu dawn id-direttivi filliġi nazzjonali, ċerti regoli applikati għall-migranti mhumiex identiċi fl-Istati Membri
kollha tal-UE 36.

5.33. Bil-ħsieb li jintlaħaq l-objettiv tat-Trattat li tiġi żviluppata politika komuni tal-

UE dwar l-immigrazzjoni 37, il-kontroll tal-idoneità tal-leġiżlazzjoni, imwettaq millKummissjoni, identifika għadd ta’ kwistjonijiet kritiċi u ġie osservat li l-qafas attwali talmigrazzjoni legali kellu impatt limitat fir-rigward tal-isfidi globali tal-migrazzjoni li lEwropa qed tiffaċċa 38.

34

L-Artikolu 79.4 tat-TFUE.

35

Id-Dokument Informattiv u Analitiku Nru 4/2018 tal-QEA, L-integrazzjoni ta’ migranti li
jkunu ġejjin minn barra t-territorju tal-UE, il-paragrafi 35-37 u 40-42.

36

Id-Dokument Informattiv u Analitiku Nru 4/2018 tal-QEA, L-integrazzjoni ta’ migranti li
jkunu ġejjin minn barra t-territorju tal-UE, il-punt III tas-Sommarju Eżekuttiv, il-paragrafu 20
u n-noti tat-tmiem 21 u 22.

37

L-Artikolu 79 tat-TFUE.

38

Ara d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni: Executive summary of the fitness
check on EU legislation on legal migration, SWD(2019) 1056 final, it-Taqsima 3 - Follow up.
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5.34. L-AMPR u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi ma jirrappurtawx dwar miżuri

mmirati biex jattiraw ħaddiema b’livell għoli ta’ ħiliet lejn l-UE permezz ta’ skemi ta’
migrazzjoni legali, u l-indikaturi mhumiex adattati għar-rappurtar dwar tali miżuri 39. Ilkwistjonijiet jistgħu jinqalgħu wkoll minħabba nuqqas ta’ qbil bejn il-Parlament
Ewropew u l-Kunsill bħala koleġiżlaturi. Pereżempju, in-negozjati dwar ir-riforma
proposta biex tiġi aġġornata s-sistema ta’ informazzjoni dwar il-viża u biex l-iskema talKarta Blu ssir aktar attraenti waqfu fl-2019 minħabba li l-koleġiżlaturi ma setgħux
jaqblu dwar għadd ta’ punti ewlenin 40.

Politiki ta’ ritorn u migrazzjoni irregolari

5.35. Kemm il-migranti irregolari kif ukoll iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li l-

applikazzjonijiet għall-ażil tagħhom ikunu ġew rifjutati, jew li ma għadhomx intitolati li
jibqgħu fl-UE, iridu jiġu rritornati b’mod sikur lejn il-pajjiżi ta’ oriġini jew ta’ tranżitu
tagħhom, permezz ta’ sistema ta’ għajnuna għar-ritorni volontarji jew għar-ritorni
furzati (tkeċċijiet). Ir-ritorni volontarji huma preferuti minħabba li huma inqas ta’ ħsara
għar-relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi u huma aktar kosteffettivi mir-ritorni furzati 41.

5.36. Il-Figura 5.7 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-

programmi marbuta mar-ritorn ta’ migranti irregolari.

39

Proposta tal-Kummissjoni għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar
il-kundizzjonijiet tad-dħul u tar-residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ impjieg
b’ħiliet għolja COM(2016) 378 final, il-Memorandum ta’ Spjegazzjoni 1. Ir-raġunijiet għallproposta u l-għanijiet tagħha, u l-Premessi 2-6.

40

Ir-Rapport Annwali tal-Attività (RAA) 2019 tad-DĠ Migrazzjoni u Affarijiet Interni, pp. 8 u 27.

41

L-AMPR 2019 u l-Anness 1 ta’ Programme performance overview AMIF, p. 156.
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Figura 5.7 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mar-ritorn ta’
migranti irregolari
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri
tagħhom?
Input u
output

Impatt

Riżultat

iva
le
mhuwiex ċar

Indikaturi marbuta ma’ “Politiki ta’ ritorn u migrazzjoni irregolari”
Indikatur
Proporzjon ta’ migranti irregolari
rritornati bi tqabbil maddeċiżjonijiet ta’ ritorn maħruġa

Proporzjon ta’ ritorni
volontarji/furzati

Persuni mħarrġa dwar suġġetti
relatati mar-ritorn
Persuni rimpatrijati li rċevew
assistenza għar-riintegrazzjoni ta’
qabel jew ta’ wara r-ritorn
Persuni rimpatrijati b’mod
volontarju

Persuni rimpatrijati li tneħħew

Progress lejn il-mira
M/A (l-ebda mira kwantifikata):
linja bażi: 39,2 % (2013)
mira: żieda
N/A (2019)
id-data
l-aktar reċenti: 37,8 %

(2019)
2013
M/A (l-ebda 2020
mira kwantifikata):
linja bażi: 45,5 % (2013)
N/A (2018)
mira: żieda
id-data l-aktar reċenti: 109,2 %
2012
2020
(2018)

88 % (2019)
2020

57 % (2019)
2020

50 % (2019)
2020

39 % (2019)
2020

Operazzjonijiet ta’ tneħħija
mmonitorjati
Proġetti għall-iżvilupp, il-monitoraġġ
u l-evalwazzjoni tal-politiki ta’ ritorn
fl-Istati Membri

100 % (2019)
2020

66 % (2019)
2020

objettiv
intermedjarju
50 % (2017)
objettiv
intermedjarju
50 % (2017)
objettiv
intermedjarju
50 % (2017)
objettiv
intermedjarju
50 % (2017)
objettiv
intermedjarju
50 % (2017)
objettiv
intermedjarju
50 % (2017)

Fit-triq it-tajba?

Tip
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le

iva


iva
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le


le
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Ir-rati ta’ ritorn għadhom mhumiex sodisfaċenti

5.37. Il-ħtieġa għal strateġiji ta’ ritorn ġusti, sostenibbli u effettivi hija objettiv ta’

importanza dejjem akbar għall-biċċa l-kbira mill-Istati Membri. L-AMIF għen lill-Istati
Membri biex jiżviluppaw, jimmonitorjaw u jevalwaw il-politiki ta’ ritorn, ipprovda
taħriġ għal aktar minn 25 000 persuna f’suġġetti relatati mar-ritorn, u pprovda appoġġ
ta' riintegrazzjoni lil 115 000 persuna rimpatrijata kemm qabel kif ukoll wara r-ritorn
tagħhom.

5.38. Madankollu, fl-UE kollha kemm hi, ir-rata ta’ ritorn għal individwi li ma għadx

għandhom id-dritt li jibqgħu fit-territorju tal-UE mhijiex sodisfaċenti (31,5 %),
għalkemm ir-rata għar-ritorni volontarji hija kemxejn aħjar meta mqabbla ma’ dik għarritorni furzati 42.

5.39. L-AMIF jikkofinanzja lill-persuni li jiġu rimpatrijati kemm b’mod furzat kif ukoll

b’mod volontarju u mmonitorja l-operazzjonijiet ta’ tneħħija 43. Il-miri għall-għadd ta’
persuni rimpatrijati mhumiex qed jintlaħqu, iżda l-objettiv intermedjarju tal-2017 għalloperazzjonijiet ta’ tneħħija mmonitorjati kien diġà ntlaħaq ħames darbiet matul issena, u l-mira għall-2020 mhijiex ambizzjuża u ma ġietx aġġustata biex tieħu kont ta’
dan (ara l-paragrafu 5.14). Barra minn hekk, id-differenza bejn l-operazzjonijiet
immonitorjati u l-persuni rimpatrijati mhijiex ċara u l-informazzjoni fl-indikaturi tista’
ma tkunx affidabbli. Fl-aħħar mill-aħħar, l-implimentazzjoni effettiva ta’ strateġiji ta’
ritorn tiddependi fil-biċċa l-kbira mill-kuntest politiku.

42

L-AMPR 2019 u l-Anness 1 ta’ Programme performance overview AMIF, p. 156.

43

L-Artikolu 8(6) tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/115/KE (id-Direttiva dwar ir-Ritorn) jobbliga lillIstati Membri biex jimplimentaw sistema ta’ monitoraġġ tar-ritorn furzat, fejn it-tneħħijiet
furzati jinvolvu lil organizzazzjonijiet/korpi li huma differenti u indipendenti mill-awtoritajiet
li jinfurzaw ir-ritorn. LAġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)
tappoġġa l-monitoraġġ tar-ritorn billi tibgħat esperti (“kontrolluri tar-ritorn”) biex iwettqu
monitoraġġ indipendenti tal-operazzjonijiet ta’ ritorn sabiex jiżguraw il-konformità maddrittijiet fundamentali.
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5.40. Ir-rapporti mill-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni identifikaw xi kawżi tar-rati

ta’ ritorn baxxi 44. B’mod partikolari, l-isfidi ewlenin jistgħu jiġu indirizzati biss jekk lIstati Membri jużaw il-potenzjal sħiħ tal-istrumenti kollha disponibbli 45, u l-pajjiżi ta’
oriġini jew ta’ tranżitu jridu jkunu lesti li jaċċettaw lill-persuni rimpatrijati. Madankollu,
is-sistemi ta’ migrazzjoni tal-Istati Membri għadhom taħt pressjoni konsiderevoli (ara lparagrafi 5.26-5.27), u l-koleġiżlaturi għad iridu jadottaw riformulazzjoni tad-Direttiva
dwar ir-Ritorn.

5.41. Fir-Rapport Speċjali Nru 24/2019 tagħna dwar il-migrazzjoni, aħna osservajna

li s-sistema ta’ ritorn kienet problematika kemm fil-Greċja kif ukoll fl-Italja, u l-għadd
ta’ migranti li ġew irritornati kien ferm inqas mid-deċiżjonijiet ta’ ritorn. Ir-ritorni huma
problematiċi fl-UE kollha kemm hi. Aħna identifikajna xi raġunijiet għal din issitwazzjoni li dgħajfu l-prestazzjoni tal-operazzjonijiet ta’ ritorn: iż-żmien meħud għallipproċessar tal-każijiet ta’ ażil, il-kapaċità insuffiċjenti taċ-ċentri ta’ detenzjoni, ilkooperazzjoni mhux sodisfaċenti mal-pajjiżi ta’ oriġini, jew migranti li sempliċiment
jaħarbu ladarba tittieħed deċiżjoni biex dawn jiġu rritornati 46. Identifikajna wkoll żewġ
skemi paralleli ffinanzjati mill-UE li jappoġġaw l-istess tip ta’ attivitajiet ta’ ritorn 47.

44

L-AMPR 2019, l-Anness 1 ta’ Programme performance overview AMIF, p. 156; l-Abbozz talbaġit ġenerali tal-UE għas-sena finanzjarja 2021, id-Dokument ta’ Ħidma, il-Parti I –
Dikjarazzjonijiet tal-programmi għan-nefqa operazzjonali, COM(2020) 300 – Ġunju 2020,
p. 460; u r-Rapport Annwali tal-Attività (RAA) 2019 tad-DĠ Migrazzjoni u Affarijiet Interni,
pp. 17-19.

45

Ir-Rapport Annwali tal-Attività (RAA) 2019 tad-DĠ Migrazzjoni u Affarijiet Interni, p. 17.

46

Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2019 tal-QEA “L-asil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn ta’ migranti: Wasal
iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u r-riżultati”, isSommarju Eżekuttiv VII u l-paragrafi 130-145.

47

Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2019 tal-QEA “L-asil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn ta’ migranti: Wasal
iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u r-riżultati”, ilparagrafi 94-101 u 160.
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Solidarjetà u responsabbiltà kondiviża bejn l-Istati Membri

5.42. Il-Figura 5.8 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-

programmi marbuta mas-solidarjetà u mal-kondiviżjoni tar-responsabbiltà fost l-Istati
Membri. Filwaqt li t-trasferiment ta’ individwi rilokati jew taħt protezzjoni
internazzjonali bejn l-Istati Membri jidher li huwa fit-triq it-tajba b’referenza għall-miri
riveduti (aktar baxxi) għall-2020, l-istess ma jistax jingħad għall-proġetti ta’
kooperazzjoni għat-tisħiħ tas-solidarjetà u l-kondiviżjoni tar-responsabbiltà.

Figura 5.8 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mas-solidarjetà u
mal-kondiviżjoni tar-responsabbiltà
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu
l-miri tagħhom?
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Indikaturi marbuta ma’ “Solidarjetà u responsabbiltà kondiviża bejn l-Istati
Membri”
Indikatur

Progress lejn il-mira

Applikanti u benefiċjarji minn
protezzjoni internazzjonali trasferiti
minn Stat Membru wieħed għal ieħor

88 % (2019)

Proġetti ta’ kooperazzjoni ma’ Stati
Membri oħra dwar it-tisħiħ tassolidarjetà u l-kondiviżjoni tarresponsabbiltà

14 % (2019)
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2020
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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L-AMIF ta spinta lis-solidarjetà, iżda kellu inqas suċċess f’termini ta’ kondiviżjoni tarresponsabbiltà bejn l-Istati Membri

5.43. Matul il-kriżi tal-migrazzjoni tal-2015, ġew immobilizzati riżorsi finanzjarji tal-

assistenza ta’ emerġenza tal-AMIF (EMAS), flimkien ma’ dawk tal-aġenziji tal-UE (lEASO, il-Frontex u l-Europol), u tal-Istati Membri 48 49, biex jgħinu lill-Istati Membri laktar esposti sabiex ilaħħqu f’perjodu qasir ta’ żmien ma’ influss għoli ta’ persuni li
jfittxu ażil (il-Kaxxa 5.1). L-iskemi ta’ rilokazzjoni ta’ emerġenza kienu l-ewwel tax-xorta
tagħhom fil-politika Ewropea dwar il-migrazzjoni 50. L-iskop tagħhom kien li
jittrasferixxu l-applikanti għall-ażil mill-pajjiżi l-aktar esposti lejn Stati Membri li
għandhom inqas pressjoni 51. Madankollu, hemm evidenza li xi Stati Membri ħadu
sehem ta’ responsabbiltà li mhuwiex suffiċjenti taħt dawn l-inizjattivi appoġġati millAMIF, li dgħajjef l-effettività tagħhom:
o

Il-hotspots kienu jiddependu mill-istazzjonament ta’ esperti minn Stati Membri
oħra. L-istazzjonament ta’ dawn l-esperti nazzjonali spiss kien għal durata qasira,
u dan qajjem dubji dwar l-effiċjenza 52.

48

Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2019 tal-QEA “L-asil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn ta’ migranti: Wasal
iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u r-riżultati”, ilparagrafi 28-30.

49

Id-Dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni: Interim evaluation of the Asylum,
Migration and Integration Fund, SWD(2018) 339 final, it-Taqsima 3.2.2, is-Sommarju p. 42,
it-Taqsimiet 5.1.4 u 5.1.5, sab li l-EMAS kellha rwol fit-tisħiħ tas-solidarjetà u l-kondiviżjoni
tar-responsabbiltà.

50

Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2019 tal-QEA “L-asil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn ta’ migranti: Wasal
iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u r-riżultati”, ilparagrafi 35-53.

51

Skont ir-Regolament ta’ Dublin III (ir-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun
iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għallprotezzjoni internazzjonali ddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’
pajjiż terz jew persuna apolida), l-ewwel Stat Membru li fih tiġi ppreżentata talba għal ażil
huwa responsabbli mill-ipproċessar ta’ dik it-talba.

52

Ir-Rapport Speċjali Nru 6/2017 tal-QEA, “Ir-rispons tal-UE għall-kriżi tar-refuġjati: l-approċċ
“hotspot””, is-Sommarju Eżekuttiv V u l-paragrafu 49.
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o

Mill-160 000 persuna li kienu mistennija jiġu rilokati skont iż-żewġ deċiżjonijiet talKunsill ta’ Settembru 2015 53, ftit aktar minn 34 700 persuna ġew rilokati fi Stati
Membri u f’pajjiżi assoċjati ma’ Schengen. Dan jirrappreżenta 96 % talapplikazzjonijiet, b’kont meħud tal-kriterji ta’ eliġibbiltà previsti fid-deċiżjonijiet
tal-Kunsill 54.

o

Fir-Rapport Speċjali Nru 24/2019 dwar il-migrazzjoni, aħna osservajna li l-għadd
ta’ persuni rilokati ma kienx suffiċjenti biex il-pressjoni fuq is-sistemi ta’ ażil filGreċja u fl-Italja tittaffa b’mod effettiv, u li s-sehem ta’ migranti potenzjalment
eliġibbli li ġew rilokati kien baxx ħafna – prinċipalment minħabba l-għadd baxx ta’
kandidati rreġistrati 55.

o

L-iskemi ta’ rilokazzjoni temporanja skadew f’Settembru 2017. F’Ġunju 2020, ma
kien intlaħaq l-ebda kunsens dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal riforma tassistema ta’ Dublin, li tipprevedi l-allokazzjoni tal-applikanti fost l-Istati Membri.
Madankollu, fin-nuqqas ta’ mekkaniżmu formali ta’ rilokazzjoni fil-livell tal-UE, ilKummissjoni tikkoordina sistema ta’ rilokazzjonijiet volontarji ad hoc,
prinċipalment għal migranti li jiżbarkaw fl-Italja, f’Malta u fil-Greċja 56.

53

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1523 tal-14 ta’ Settembru 2015 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill
(UE) 2015/1601 tat-22 ta’ Settembru 2015.

54

L-AMPR 2019 u l-Anness 1 ta’ Programme performance overview AMIF, p. 156.

55

Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2019 tal-QEA “L-asil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn ta’ migranti: Wasal
iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u r-riżultati”, ilparagrafi 35-47.

56

Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2019 tal-QEA “L-asil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn ta’ migranti: Wasal
iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u r-riżultati”, ilparagrafi 48-53.
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5.44. Is-sejbiet mill-evalwazzjoni interim issuġġerew li, anke bil-finanzjament

disponibbli mill-AMIF, kien hemm progress limitat fir-rigward tat-trasferiment ta’
benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali minn Stat Membru wieħed għal ieħor
permezz ta’ kwalunkwe wieħed mill-istrumenti tiegħu 57. Barra minn hekk, ġie osservat
progress limitat f’dak li jirrigwarda l-proġetti ta’ kooperazzjoni ma’ Stati Membri oħra
dwar l-integrazzjoni tat-TCNs, il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi għal assistenza ta’ qabel
u ta’ wara r-ritorn, u s-solidarjetà u l-kondiviżjoni tar-responsabbiltà f’oqsma oħra
minbarra l-iskemi ta’ emerġenza msemmija hawn fuq 58.

57

Interim evaluation of the Asylum, Migration and Integration Fund, final report, ilpunti 5.1.4.1, p. 86, u 5.1.4.2, p. 88.

58

Interim evaluation of the Asylum, Migration and Integration Fund, final report, ilKonklużjoni 4, il-punt 4, p. 206.
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Konklużjonijiet
5.45. L-AMIF jipprovdi appoġġ sostanzjali biex jgħin lill-Istati Membri jiffaċċaw l-

ispejjeż u l-isfidi tal-azzjoni rigward l-ażil u l-migrazzjoni, bħar-rilokazzjoni u rrisistemazzjoni, l-iskemi ta’ appoġġ għall-migranti u l-finanzjament għall-bini u għattitjib tal-akkomodazzjonijiet. Dan l-appoġġ huwa pprovdut f’kuntest politiku sensittiv
ikkaratterizzat mid-diversi pożizzjonijiet tal-Istati Membri.

5.46. L-informazzjoni dwar l-indikaturi tal-prestazzjoni, li l-Kummissjoni tipprovdi fl-

AMPR u fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi, tindirizza prinċipalment il-prestazzjoni fillivell tal-attivitajiet tal-Istati Membri. Madankollu, l-affidabbiltà u l-konsistenza talinformazzjoni pprovduta mill-Istati Membri u li fuqha huma bbażati l-indikaturi għadha
ma tiġix ivverifikata b’mod suffiċjenti (ara l-paragrafu 5.16). L-informazzjoni dwar ilfinanzjament mill-EMAS (30 % tal-AMIF) mhijiex koperta mill-indikaturi tal-prestazzjoni
(ara l-paragrafu 5.18).

5.47. Filwaqt li l-AMPR 2019 jipprovdi informazzjoni kuntestwali, huwa ma jindikax

jekk l-AMIF huwiex fit-triq it-tajba biex jilħaq l-objettiv ġenerali tiegħu. L-informazzjoni
disponibbli tindika li l-infiq huwa rilevanti u jipprovdi valur miżjud tal-UE, iżda lindikaturi ddefiniti ma jipprovdux evidenza dwar l-ekonomija u l-effiċjenza (ara lparagrafu 5.19). Il-fatt li żewġ terzi tal-indikaturi jkejlu l-attivitajiet u l-output jista’
jwassal għal stampa tal-kisbiet li hija pożittiva żżejjed. Mill-24 indikatur, 10 jinsabu fittriq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom għall-2020, u l-progress għal 4 indikaturi oħra
huwa inkonklużiv (il-Figura 5.4). L-AMIF jaħdem l-aħjar fit-tisħiħ tas-SEKA, u huwa
aktar dgħajjef fir-ritorn ta’ migranti illegali.

5.48. Għalkemm aktar minn 2 miljun individwu ngħataw għajnuna permezz tal-

appoġġ mogħti mill-AMIF għall-proċeduri ta’ ażil (ara l-paragrafu 5.23), is-SEKA għad
trid titwettaq. Pereżempju, hemm disparitajiet sinifikanti bejn l-Istati Membri f’dak li
jirrigwarda l-aċċettazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-ażil mill-istess pajjiż (ara lparagrafu 5.25), u għad hemm akkumulazzjoni fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet
minkejja l-għajnuna mogħtija mill-AMIF biex tiżdied il-kapaċità tal-Istati Membri (ara lparagrafi 5.26-5.27). L-AMIF ta spinta lir-risistemazzjoni tar-rifuġjati, iżda għadu taħt ilmira (ara l-paragrafu 5.24).
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5.49. Filwaqt li l-indikaturi tal-output għall-attivitajiet relatati mal-integrazzjoni u

mal-migrazzjoni legali juru l-kisbiet tal-AMIF f’dawl pożittiv, b’aktar minn 6 miljun
individwu li jibbenefikaw mill-miżuri ta’ integrazzjoni, l-impatt fit-tul tagħhom għadu
ma jistax ikun magħruf minħabba li għad hemm differenzi sinifikanti bejn il-prospettivi
ta’ impjieg għall-migranti u dawk għaċ-ċittadini tal-UE (ara l-paragrafu 5.30). L-AMIF
għandu influwenza limitata fuq l-għan li titħeġġeġ il-migrazzjoni legali ta’ ħaddiema
b’livell għoli ta’ ħiliet lejn l-UE (ara l-paragrafi 5.31-5.34).

5.50. L-AMIF jipprovdi għajnuna lill-Istati Membri għar-ritorni ta’ individwi li ma

għadx għandhom id-dritt li jibqgħu fl-UE, iżda r-rati ta’ ritorn ġeneralment mhumiex
sodisfaċenti (ara l-paragrafi 5.37-5.41). Mid-deċiżjonijiet maħruġa fl-UE għar-ritorn ta’
migranti irregolari lejn il-pajjiż ta’ oriġini tagħhom, 31,5 % biss kienu fil-fatt irriżultaw
f’ritorn (ara l-paragrafu 5.38). Ir-ritorni volontarji ffinanzjati mill-AMIF laħqu l-50 % talmira, u t-tneħħijiet furzati kienu 39 % (il-Figura 5.7). L-iskemi obbligatorji ta’
rilokazzjoni preċedenti li kienu mmirati lejn il-kondiviżjoni tar-responsabbiltà bejn lIstati Membri kienu taħt il-mira wkoll (ara l-paragrafu 5.43).
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Annessi
Anness 5.1 – Objettivi tal-Programm AMIF
OBJETTIVI ĠENERALI
NUMRU TALOBJETTIV

TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI QASIRA
UŻATA F’DAN ILKAPITOLU

PARTI MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

OĠ1

L-għan ġenerali tal-Fond għandu jkun li
jikkontribwixxi għall-ġestjoni effiċjenti tal-flussi
tal-migrazzjoni u għall-implimentazzjoni, ittisħiħ u l-iżvilupp tal-politika komuni dwar lażil, il-protezzjoni sussidjarja u l-protezzjoni
temporanja u l-politika komuni dwar ilmigrazzjoni, filwaqt li jirrispetta bis-sħiħ iddrittijiet u l-prinċipji minquxa fil-Karta tadDrittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

M/A

IVA

OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
NUMRU TALOBJETTIV

TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI QASIRA
UŻATA F’DAN ILKAPITOLU

PARTI MILLKAMPJUN
TAGĦNA?

OS1

it-tisħiħ u l-iżvilupp tal-aspetti kollha tasSistema Ewropea Komuni tal-Ażil, inkluża ddimensjoni esterna tagħha.

Sistema Ewropea
Komuni tal-Ażil

IVA

OS2

l-appoġġ għall-migrazzjoni legali lejn l-Istati
Membri f’konformità mal-ħtiġijiet ekonomiċi u
soċjali tagħhom, bħalma huma l-ħtiġijiet tassuq tax-xogħol, filwaqt li tiġi ssalvagwardjata lintegrità tas-sistemi tal-immigrazzjoni tal-Istati
Membri, u l-promozzjoni tal-integrazzjoni
effettiva ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi.

Integrazzjoni u
migrazzjoni legali

IVA

OS3

it-tisħiħ ta’ strateġiji ta’ ritorn ġusti u effettivi
fl-Istati Membri, li jikkontribwixxu għall-ġlieda
kontra l-immigrazzjoni illegali, b’enfasi fuq issostenibbiltà tar-ritorn u r-riammissjoni
effettiva fil-pajjiżi ta’ oriġini u ta’ tranżitu.

Politiki ta’ ritorn
u migrazzjoni
irregolari

IVA

OS4

it-tisħiħ tas-solidarjetà u l-kondiviżjoni tarresponsabbiltà bejn l-Istati Membri, b’mod
partikolari lejn dawk l-aktar milquta mill-flussi
migratorji u tal-ażil, inkluż permezz talkooperazzjoni prattika.

Solidarjetà u
kondiviżjoni tarresponsabbiltà
bejn l-Istati
Membri

IVA

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Kapitolu 6
Ewropa Globali
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Werrej
Paragrafu

Introduzzjoni

6.1.-6.2.

Ambitu u approċċ

6.3.-6.6.

L-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp
L-iskop u l-funzjonament tal-Istrument tal-Kooperazzjoni
għall-Iżvilupp
Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

6.7.-6.27.
6.7.-6.8.
6.9.-6.10.

Valutazzjoni tal-prestazzjoni tad-DCI, ibbażata fuq
informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

6.11.-6.27.

Kummenti ġenerali

6.11.-6.20.

L-indikaturi tad-DCI jipprovdu prinċipalment
informazzjoni kuntestwali

6.12.

Għodod inqas konvenzjonali qed jikkontribwixxu lejn
l-objettivi tad-DCI

6.13.

L-inkonsistenzi bejn l-atturi tal-iżvilupp jistgħu
jimminaw il-progress
Indikaturi oħra huma disponibbli iżda mhumiex użati
biex titkejjel il-prestazzjoni tad-DCI

6.14.-6.16.
6.17.

Lakuni fl-għarfien

6.18.-6.20.

Trawwim ta’ żvilupp sostenibbli

6.21.-6.24.

L-indikaturi juru xejra pożittiva, għalkemm
il-kopertura tad-data naqset

6.22.

Kien hemm rapporti ta’ suċċess fl-integrazzjoni
tat-tibdil fil-klima u l-promozzjoni tal-ekonomija ekoloġika,
iżda valutazzjoni insuffiċjenti f’oqsma oħra

6.23.-6.24.

Konsolidazzjoni u appoġġ tad-demokrazija

6.25.-6.27.

Ir-riżultati għad-demokrazija u għad-drittijiet tal-bniedem
għadhom frammentati

6.26.

L-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem għadha xogħol fl-idejn

6.27.
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L-Istrument Ewropew ta’ Viċinat

6.28.-6.56.

L-iskop u l-funzjonament tal-Istrument
Ewropew ta’ Viċinat

6.28.-6.30.

Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

6.31.-6.32.

Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-ENI, ibbażat fuq linformazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

6.33.-6.56.

Kummenti ġenerali

6.33.-6.44.

Il-prestazzjoni mhix ċara għall-objettivi speċifiċi magħżula,
jiġifieri valutazzjoni robusta tal-prestazzjoni ġenerali
tal-ENI mhijiex possibbli

6.34.

Ir-relazzjonijiet tal-UE ġeneralment issaħħu iżda għadhom
jippersistu kwistjonijiet ta’ tfassil

6.35.-6.39.

Id-DĠ NEAR jirrikonoxxi l-ħtieġa li jsir titjib fil-monitoraġġ tal-ENI

6.40.

Lakuni fl-għarfien

6.41.-6.44.

Stabbiliment ta’ demokrazija profonda u sostenibbli

6.45.-6.49.

L-ebda progress ċar lejn stabbiliment ta’ demokrazija
profonda u sostenibbli

6.46.-6.49.

Jinkiseb żvilupp sostenibbli

6.50.-6.53.

Xejra pożittiva fl-iżvilupp uman u kummerċjali

6.51.-6.53.

Appoġġ għal relazzjonijiet tajba mal-viċinat

6.54.-6.56.

Xi progress dwar l-istabbiltà politika, notevolment
fir-riforma tas-settur tas-sigurtà

6.55.-6.56.

Ir-riżultati tal-ittestjar tal-prestazzjoni tattranżazzjonijiet
Konklużjonijiet
Annessi
Anness 6.1 Objettivi tad-DCI u tal-ENI

6.57.
6.58.-6.62.
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Introduzzjoni
6.1. L-intestatura 4 “Ewropa Globali” tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) tkopri nnefqa fuq l-azzjoni esterna kollha ffinanzjata mill-baġit ġenerali tal-UE. Dawn il-politiki:

—

jippromwovu l-valuri tal-UE barra mill-UE bħad-demokrazija, l-istat tad-dritt u rrispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali;

—

jindirizzaw l-isfidi globali ewlenin bħat-tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità;

—

iżidu l-impatt tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE, bil-għan li jgħinu biex
jinqered il-faqar, jiġi appoġġat l-iżvilupp sostenibbli u tiġi promossa l-prosperità;

—

irawmu l-istabbiltà u s-sigurtà fil-pajjiżi kandidati u f’dawk tal-viċinat;

—

isaħħu s-solidarjetà Ewropea wara li jkunu seħħew diżastri naturali jew diżastri
kkawżati mill-bniedem;

—

itejbu l-prevenzjoni ta’ kriżijiet u r-riżoluzzjoni ta’ kunflitti, jippreżervaw il-paċi,
isaħħu s-sigurtà internazzjonali u jippromwovu l-kooperazzjoni internazzjonali;

—

jippromwovu l-interessi tal-UE u dawk reċiproċi barra mill-UE.

6.2. L-infiq totali ppjanat taħt din l-intestatura għall-perjodu 2014-2020 huwa ta’

EUR 66 biljun, li minnhom EUR 34.2 biljun kienu tħallsu sa tmiem l-2019 (ara lFigura 6.1).
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Figura 6.1 – Ewropa Globali: pagamenti għall-perjodu 2014-2019 fuq
impenji tal-QFP attwali, bħala sehem mill-intestaturi kollha, u
ripartizzjoni
(biljun EUR)



Strument tal-Kooperazzjoni
għall-Iżvilupp (DCI)
8,1 (23,7 %)

EUR

635.9
biljun





Ewropa Globali
34,2
(5,4 %)

Strument Ewropew ta’
Viċinat (ENI)
7,2 (21,1 %)
Strument għall-Assistenza ta’
Qabel l-Adeżjoni (IPA)
5,5 (16,1 %)
Għajnuna umanitarja
4,0 (11,7 %)
Azzjonijiet u programmi oħra
9,4 (27,4 %)

Sors: il-QEA, ibbażat fuq data pprovduta mill-Kummissjoni.
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Ambitu u approċċ
6.3. L-Appendiċi jiddeskrivi l-metodoloġija użata għat-tħejjija ta’ dan il-kapitolu.
6.4. Mill-15-il programm/strument taħt “Ewropa Globali”, aħna għażilna tnejn: l-

Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) u l-Istrument Ewropew ta’ Viċinat
(ENI), li flimkien jirrappreżentaw 44.8 % tal-pagamenti tal-2014-2019 għal din lintestatura tal-QFP.

6.5. L-Anness 6.1 jelenka l-objettivi kollha tad-DCI u tal-ENI u jenfasizza dawk li

għażilna għall-analiżi tagħna. B’mod ġenerali, aħna koprejna l-objettivi kollha għad-DCI
u għażilna erbgħa mis-seba’ objettivi tal-ENI, flimkien mal-indikaturi korrispondenti
kollha.

6.6. Dan il-kapitolu huwa fil-biċċa l-kbira bbażat fuq rieżaminar tal-informazzjoni

pprovduta mill-Kummissjoni u, fejn kienu disponibbli, ġie ssupplimentat b’sejbiet mirrapporti tal-awditjar u mir-rapporti analitiċi li wettaqna aħna stess. Aħna nirreferu
għas-sorsi tagħna fit-test kollu.
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L-Istrument tal-Kooperazzjoni għallIżvilupp
L-iskop u l-funzjonament tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għallIżvilupp

6.7. L-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) huwa s-sors prinċipali tal-

finanzjament mill-UE għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw, ġestit mid-Direttorat Ġenerali talKummissjoni għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp (DĠ DEVCO) (ara l-ħarsa
ġenerali lejn id-DCI u l-isfond tiegħu fil-Figura 6.2). L-objettiv ġenerali tiegħu huwa li
jinqered il-faqar, u jinqasam f’żewġ objettivi speċifiċi: “Trawwim ta’ żvilupp
sostenibbli” u “Konsolidazzjoni u appoġġ tad-demokrazija” 1. Biex jilħaq l-objettivi
tiegħu, id-DCI jipprovdi finanzjament għal:
1.

programmi ġeografiċi li jkopru għadd ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw (madwar 60 %
tal-baġit tad-DCI);

2.

programmi tematiċi (madwar 36 %);

3.

il-programm Pan-Afrikan li jappoġġa s-Sħubija Strateġika bejn l-Afrika u l-UE
(madwar 4 %).

6.8. Il-baġit tad-DCI għall-QFP 2014-2020 huwa ta’ madwar EUR 20 biljun. B’mod

ġenerali, sa tmiem l-2019, il-Kummissjoni kienet impenjat 84 % ta’ din l-allokazzjoni u
nefqet 40 % 2.

1

It-test sħiħ tal-objettivi jinsab fl-Anness 6.1.

2

Ara l-ħarsa ġenerali lejn il-prestazzjoni tal-programm fl-AMPR tal-2019, l-Anness I, p. 187.
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Figura 6.2 – Ħarsa ġenerali lejn id-DCI

Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Regolament tad-DCI 233/2014, id-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar ilprogrammi, l-AMPR, il-ħarsa ġenerali lejn il-prestazzjoni tal-programmi tad-DCI, ir-RAA u l-evalwazzjoni
tad-DCI (SWD (2017) 600 finali).
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Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

6.9. Minbarra r-rapporti dwar il-prestazzjoni ta’ livell għoli tas-soltu tagħha (ir-

Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR), id-dikjarazzjonijiet talprogrammi u r-rapporti ta’ attività annwali (RAA) 3, il-Kummissjoni tippubblika rapport
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-UE għall-finanzjament tal-azzjoni
esterna. Dan jirrapporta dwar it-twettiq tal-UE tal-impenji globali, ibbażat fuq, fost
affarijiet oħra, l-indikaturi tal-qafas tal-UE tar-riżultati tal-kooperazzjoni internazzjonali
u l-iżvilupp (EURF) 4.

6.10. Il-Kummissjoni pprovdiet informazzjoni dwar il-prestazzjoni tad-DCI f’għadd

ta’ evalwazzjonijiet. Il-Figura 6.3 tippreżenta selezzjoni tal-evalwazzjonijiet li
rrieżaminajna.

3

Ara l-paragrafu 1.3.

4

Għall-iskopijiet ta’ dan il-kapitolu u ta’ dan ir-rapport kollu kemm hu, nirreferu għallindikaturi tal-input, tal-output, tar-riżultati u tal-impatt. It-terminu “riżultati” jikkorrispondi
għal “eżitu” fil-glossarju tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (OECD DAC Glossary of Key
Terms in Evaluation and Results Based Management).

207

Figura 6.3 – It-twaqqit tal-evalwazzjonijiet prinċipali tad-DCI u l-perjodi
koperti

Sors: il-QEA, ibbażat fuq l-evalwazzjonijiet u d-dokumenti ta’ ħidma tal-persunal (SWDs) ippubblikati
mill-Kummissjoni.
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Valutazzjoni tal-prestazzjoni tad-DCI, ibbażata fuq informazzjoni
ppubblikata dwar il-prestazzjoni
Kummenti ġenerali

6.11. Il-Figura 6.4 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha tad-DCI inklużi fid-

dikjarazzjoni tal-programm. Il-Figura 6.5 tippreżenta l-indikaturi relatati mal-objettiv
ġenerali. Il-ħarsiet ġenerali aktar dettaljati għal kull objettiv speċifiku huma ppreżentati
fil-Figura 6.6 u l-Figura 6.7. Fil-paragrafu 1.24, aħna niddiskutu xi limitazzjonijiet
ġenerali 5 li japplikaw meta jiġu interpretati dawn l-indikaturi. B’mod partikolari, ilvalutazzjoni tagħna dwar jekk indikatur partikolari huwiex “fit-triq it-tajba” hija relatata
mal-probabbiltà li dan l-indikatur jilħaq il-mira tiegħu. Din il-valutazzjoni ma tiħux
inkunsiderazzjoni jekk indikatur partikolari huwiex marbut, u kemm mill-qrib, malazzjonijiet u l-objettivi tad-DCI, u lanqas jekk il-mira stabbilita għal dan l-indikatur hijiex
ambizzjuża b’mod adegwat. Għalhekk, huwa biss l-ewwel pass fl-analiżi tal-prestazzjoni
tad-DCI. Aħna lanqas ma awditjajna l-affidabbiltà tad-data sottostanti, iżda
niddiskutuha fil-Kapitolu 1 (ara l-paragrafi 1.13-1.23).

5

Ara wkoll il-paragrafi 3.21-3.35 tar-Rapport Annwali 2018.
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Figura 6.4 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha tad-DCI fiddikjarazzjonijiet tal-programm

Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi tad-DCI jinsabu fit-triq
it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom?
Input u
output

Indikaturi tal-eżitu talprogramm
Riżultat

Impatt

Objettiv ġenerali
Objettiv speċifiku 1
“Trawwim tal-iżvilupp sostenibbli”
Objettiv speċifiku 2
“Konsolidazzjoni u appoġġ taddemokrazija”
Indikaturi fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom?
FIT-TRIQ IT-TAJBA

MHUX FIT-TRIQ ITTAJBA

MHUX ĊAR

Indikaturi b’miri kwantifikati
Indikaturi mingħajr miri kwantifikati

Nota: L-analiżi li wettaqna hija bbażata fuq data tal-Kummissjoni u li aħna ma awditjajniex.
It-tabella ta’ hawn fuq, li turi jekk l-indikaturi humiex “fit-triq it-tajba”, hija relatata mal-valutazzjoni li
wettaqna tal-probabbiltà li indikatur partikolari se jilħaq il-mira tiegħu. Madankollu, indikatur jista’ ma
jintlaqatx mill-azzjonijiet implimentati taħt il-programm, jew jista’ ma jkunx rilevanti għall-objettiv talprogramm – u l-mira tiegħu tista’ ma tirriflettix ambizzjoni adegwata. Għalhekk, il-fatt li indikatur huwa
“fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu ma jfissirx neċessarjament li l-programm innifsu huwa fit-triq
it-tajba biex jilħaq l-objettivi tiegħu. Ara wkoll l-Appendiċi (il-punt 18).
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Figura 6.5 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-Objettiv
Ġenerali 1
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi qegħdin fit-triq it-tajba biex
jilħqu l-miri tagħhom?
Input u output
marbuta
mal-objettiv
ġenerali

Riżultat

Impatt

iva
le
mhux ċar

Indikaturi marbuta mal-objettiv ġenerali tad-DCI
Indikatur
SDG 1.1.1 Proporzjon tal-popolazzjoni
taħt il-linja internazzjonali tal-faqar,
bil-pajjiżi ggradati
SDG 1.1.1 Proporzjon tal-popolazzjoni
taħt il-linja internazzjonali tal-faqar,
mingħajr il-pajjiżi ggradati

Progress lejn il-mira
82 % (2019) stadju

importanti

1990

2030

81 % (2019) stadju

importanti

1990

2030

Fit-triq
it-tajba?


le


le

Tip
impatt

impatt

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

L-indikaturi tad-DCI jipprovdu prinċipalment informazzjoni kuntestwali

6.12. L-indikaturi tad-DCI huma prinċipalment indikaturi tal-impatt, li, min-natura

tagħhom, jagħtu idea tal-kuntest li fih jopera d-DCI, aktar milli valutazzjoni talprestazzjoni tiegħu. Id-DCI ma għandu l-ebda indikatur tar-riżultati u indikatur wieħed
biss tal-output. Għalkemm ir-rapporti li rrieżaminajna pprovdew informazzjoni
kwalitattiva, in-nuqqas ta’ data kwantitattiva speċifika dwar il-prestazzjoni tagħhom
għamilha diffiċli biex ikun hemm fehim b’mod ċar tal-prestazzjoni tal-aspetti differenti
tal-programm. Eżempju ta’ dan jikkonċerna l-objettiv ġenerali tad-DCI li jeqred il-faqar
u l-indikatur korrispondenti tiegħu “proporzjon tal-popolazzjoni li tgħix taħt il-linja talfaqar internazzjonali”. Il-progress mhuwiex attribwibbli għall-azzjoni tal-UE biss.
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Għodod inqas konvenzjonali qed jikkontribwixxu lejn l-objettivi tad-DCI

6.13. Tfaċċaw forom oħra ta’ finanzjament li jikkontribwixxu lejn l-objettivi tad-DCI,

bħat-“taħlit” (li jgħaqqad l-għotjiet tal-UE mal-investiment pubbliku u privat) permezz
ta’ faċilitajiet ta’ investiment reġjonali fl-Amerika Latina, u fondi fiduċjarji tal-UE
(EUTFs) fl-Afrika. Ir-rapporti tal-awditjar tagħna osservaw li l-proġetti fil-kampjun
tagħna ffinanzjati mill-EUTFs kienu bdew jipproduċu outputs, u li l-fondi kienu għenu
biex titħaffef l-implimentazzjoni. Minkejja bosta kwistjonijiet osservati fir-rapporti
tagħna (ippuljar limitat tal-finanzjament; dgħufijiet fit-tfassil, fil-ġestjoni u filmonitoraġġ), l-EUTFs urew li kienu wkoll għodda flessibbli għal sitwazzjonijiet ta’
emerġenza 6. Wieħed mill-prinċipji tal-EUTFs huwa li jingrana finanzjament addizzjonali
sabiex jiżdied l-appoġġ tal-UE u b’hekk jinkisbu riżultati akbar. Sal-lum, madankollu, lEUTFs attiraw ftit donaturi 7 u fondi 8 addizzjonali.
L-inkonsistenzi bejn l-atturi tal-iżvilupp jistgħu jimminaw il-progress

6.14. L-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tad-DCI osservat inkonsistenzi bejn atturi

tal-iżvilupp differenti. Bosta Stati Membri tal-UE huma rappreżentati fil-pajjiżi sħab fejn
id-DCI huwa implimentat. Id-DCI jiffavorixxi strateġija konġunta bejn il-pajjiż sieħeb u lUE sabiex jimmassimizza l-koerenza u l-komplementarjetà bejniethom. Madankollu,
minkejja xi progress, għad hemm reżistenza għall-ipprogrammar konġunt. F’xi każijiet,
il-gvernijiet tal-pajjiżi sħab jibżgħu li pprogrammar konġunt jista’ jirriżulta fi tnaqqis fillivelli kumplessivi tal-għajnuna. Xi Stati Membri jqisu wkoll li l-ipprogrammar konġunt
jista’ jnaqqas il-viżibilità tagħhom u jnaqqas l-interessi u l-prijoritajiet nazzjonali
tagħhom. Reżistenza bħal din toħloq ir-riskju ta’ attivitajiet li jikkoinċidu 9.

6

Ara r-Rapport Speċjali 11/2017 - Il-Fond fiduċjarju Bêkou tal-UE għar-Repubblika ĊentruAfrikana, il-paragrafi 62-65; u r-Rapport Speċjali 32/2018 - Il-Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza
tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika: għodda flessibbli, iżda mhuwiex iffukat biżżejjed, ilparagrafi 39-44.

7

Ara r-Rapport Speċjali 11/2017 - Il-Fond fiduċjarju Bêkou tal-UE għar-Repubblika ĊentruAfrikana, il-paragrafi 55-61.

8

Ara r-Rapport Speċjali 32/2018 - Il-Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għallAfrika: għodda flessibbli, iżda mhuwiex iffukat biżżejjed, il-paragrafi 6-9.

9

Ara d-dokument intitolat External Evaluation of the Development Cooperation Instrument
(2014-mid-2017), p. 33 u SWD(2017) 600 finali, pp. 11 u 19.
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6.15. L-UE u l-Istati Membri tagħha huma impenjati għall-prattika ta’ “koerenza tal-

politiki għall-iżvilupp” (PCD), li timminimizza l-inkonsistenzi u li tibni sinerġiji bejn ilpolitiki differenti tal-UE sabiex il-kooperazzjoni għall-iżvilupp issir aktar effettiva.
Madankollu, l-evalwazzjoni esterna tal-PCD tal-UE kkonkludiet li l-politiki interni tal-UE
ma kinux iqisu biżżejjed l-impatt potenzjali tagħhom fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw.
Barra minn hekk, l-approċċ tal-PCD tal-UE kien għadu jvarja bejn l-oqsma ta’ politika 10.

6.16. Kif ġie osservat mill-awditjar tagħna, dawn il-kwistjonijiet fl-ipprogrammar

konġunt u l-PCD irriżultaw f’inkonsistenzi fost l-istrumenti tal-UE u bejn l-UE u l-Istati
Membri tagħha 11.
Indikaturi oħra huma disponibbli iżda mhumiex użati biex titkejjel il-prestazzjoni tadDCI

6.17. Rapporti oħra tal-Kummissjoni, bħar-RAA tad-DĠ DEVCO jew ir-rapporti

annwali dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-UE għall-finanzjament tal-azzjoni
esterna, fihom indikaturi li potenzjalment jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar ilprestazzjoni tad-DCI (ara l-paragrafu 6.9). Sa issa, id-DĠ DEVCO ma użahomx biex
jirrapporta dwar il-prestazzjoni tad-DCI. Għalkemm l-indikaturi jipprovdu valuri għadDĠ DEVCO kollu kemm hu jew għall-istrumenti kollha ta’ azzjoni esterna flimkien, linformazzjoni għal uħud minn dawn l-indikaturi tista’ tinqasam skont l-istrument. Dan
ifisser li jistgħu jintużaw biex jivvalutaw speċifikament il-prestazzjoni tad-DCI.

10

Ara d-dokument intitolat External Evaluation of the European´s Union´s Policy Coherence
for Development, Lulju 2018, pp. viii, ix u 23.

11

Ara r-rapporti tal-awditjar tagħna dwar il-Myanmar (il-paragrafi 44-45), il-Honduras ilparagrafi 18-20) u l-EUTF għall-Afrika (il-paragrafi 33-38).
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Lakuni fl-għarfien

6.18. Il-Kummissjoni tinvolvi lill-kuntratturi esterni biex jevalwaw il-programmi, u

jipprovdu valutazzjoni esterna tal-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u lvalur miżjud tagħhom għall-UE. Riżultat ewlieni tal-proċess ta’ evalwazzjoni 12 huwa
dokument ta’ ħidma tal-persunal (SWD) li jippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni. Għal
tnejn 13 mill-erba’ evalwazzjonijiet ex post li rrieżaminajna, madankollu, ma kien hemm
l-ebda SWD, li jfisser li l-ġudizzju tad-DĠ DEVCO dwar il-konklużjonijiet tal-evalwaturi
esterni ma ġiex ippubblikat. Dawn il-konklużjonijiet huma importanti minħabba li lKummissjoni tużahom biex tissostanzja bidliet sussegwenti fil-programmi tagħha.

6.19. Hemm nuqqasijiet fil-monitoraġġ ta’ proġetti individwali. Bosta mill-awditi

tagħna osservaw każijiet fejn l-indikaturi kienu nieqsa għall-objettivi tal-proġett jew
fejn il-miri kienu ġew definiti biss ladarba ġew impenjati l-fondi 14. F’każijiet oħra, lindikaturi ma kinux speċifiċi 15, jew rilevanti 16, jew ma kellhomx linji bażi 17 jew miri 18.
Is-sorsi għall-ġbir tad-data dwar l-indikaturi mhux dejjem kienu affidabbli 19, jew ma
nġabret l-ebda data 20. Dan l-aħħar, ir-rapport speċjali li ppubblikajna dwar il-kwalità
tad-data fl-appoġġ baġitarju sab ukoll li l-indikaturi kellhom bosta nuqqasijiet 21.

12

Ara l-Linji Gwida għal Regolamentazzjoni Aħjar, SWD(2017) 350, Kapitolu I.

13

Ara d-dokument intitolat Evaluation of EU international cooperation on Sustainable
Consumption and Production, il-11 ta’ April 2018 u Evaluation of the EU cooperation with
Myanmar, Jannar 2020.

14

Ara r-rapport speċjali li ppubblikajna dwar il-Honduras, il-paragrafu 36.

15

Ara r-rapport speċjali li ppubblikajna dwar l-EUTF għall-Afrika, il-paragrafu 49.

16

Ara r-rapport speċjali li ppubblikajna dwar il-Honduras, il-paragrafu 36.

17

Ara r-rapporti speċjali li wettaqna dwar l-EUTF għall-Afrika, il-paragrafi 20 u 51 u dwar ilHonduras, il-paragrafu 36.

18

Ara r-rapport speċjali li ppubblikajna dwar il-Honduras, il-paragrafu 26.

19

Idem, il-paragrafu 36.

20

Ara r-rapport speċjali li ppubblikajna dwar il-Myanmar, il-paragrafi 46-48.

21

Ara r-rapport speċjali li ppubblikajna dwar il-kwalità tad-data fl-appoġġ baġitarju, ilparagrafi 26-32.
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6.20. Lakuna oħra fl-għarfien tirriżulta mill-perjodu latenti inevitabbli bejn l-

allokazzjoni tal-finanzjament u ż-żmien meta r-riżultati jsiru evidenti. Fl1 ta’ Jannar 2020, 60 % tal-allokazzjoni totali tad-DCI għall-QFP 2014-2020 kienu
għadhom ma ntefqux (ara l-paragrafu 6.8), li jfisser li ħafna riżultati x’aktarx li
jimmaterjalizzaw biss wara l-2020. Fir-rigward tal-istrumenti kollha tal-azzjonijiet
esterni, il-Kummissjoni hija meħtieġa tipproduċi rapport ta’ evalwazzjoni finali dwar ilperjodu 2014-2020 bħala parti mir-rieżami interim tal-perjodu finanzjarju li jmiss22, li
se jsir wara l-2022.

Trawwim ta’ żvilupp sostenibbli

6.21. Il-Figura 6.6 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-

programm marbuta mal-Objettiv Speċifiku 1 “Trawwim ta’ żvilupp sostenibbli”.

22

Ara l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 236/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-11 ta’ Marzu 2014 li jistabbilixxi regoli u proċeduri komuni għall-implimentazzjoni talistrumenti tal-Unjoni għall-finanzjament tal-azzjoni esterna
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Figura 6.6 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-Objettiv
Speċifiku 1
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi qegħdin fit-triq it-tajba biex
jilħqu l-miri tagħhom?
Riżultat

Input u output

Impatt

iva
le
mhux ċar

Indikaturi marbuta ma’ “Trawwim ta’ żvilupp sostenibbli”
Indikatur
MDG 3.1 Proporzjon tal-bniet massubien fl-edukazzjoni primarja
MDG 3.1 Proporzjon tal-bniet massubien fl-edukazzjoni sekondarja
MDG 3.1 Proporzjon tal-bniet massubien fl-edukazzjoni terzjarja
SDG 3.2.1 Rata ta’ mortalità taħt ilħames snin (imwiet għal kull 1 000
tarbija mwielda ħajja)
SDG 3.1.1 Imwiet materni għal kull
100 000 tarbija mwielda ħajja
SDG 2.2.1 Prevalenza ta’ nuqqas ta’
żvilupp fost it-tfal taħt il-ħames snin

Progress lejn il-mira
100 % (2017) stadju
2012

2020

67 % (2017)
2012

2020

importanti
100 % (2020)

stadju
importanti
100 % (2020)
stadju

100 % (2017) importanti
2012

100 %
2020 (2020)

34 % (2018)
2013

2030

20 % (2017)
2013

2030

63 % (2018)
2012

2020

Fit-triq
it-tajba?


iva


iva


mhux ċar

stadju
importanti
100 % (2020)



stadju
importanti
100 % (2020)



stadju
importanti
67 % (2018)



le

le

iva

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

Tip
impatt

impatt

impatt

impatt

impatt

impatt
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L-indikaturi juru xejra pożittiva, għalkemm il-kopertura tad-data naqset

6.22. L-indikaturi kollha juru xejra pożittiva, u tlieta minnhom jinsabu fit-triq it-

tajba biex jilħqu l-miri tagħhom. Madankollu, xi indikaturi stabbiliti inizjalment għal
Objettiv Speċifiku 1 23 twaqqfu. Konsegwentement, id-data kwantitattiva ma għadhiex
tiġi rrappurtata f’oqsma bħall-impjiegi, l-ikkompletar tal-edukazzjoni primarja u lemissjonijiet tas-CO2. Barra minn hekk, fid-dikjarazzjoni tal-programm tal-2019, irriżultati reali rrappurtati għall-erba’ indikaturi li jifdal imorru lura għall-2018 jew anke
għall-2017. Madankollu, dawn juru xejra pożittiva:
—

id-DCI kien qabeż il-mira tiegħu għall-proporzjon tal-bniet mas-subien fledukazzjoni;

—

b’mod ġenerali, kien fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu li jnaqqas ilprevalenza ta’ waqfien fl-iżvilupp tat-tfal;

—

minkejja li ma kienx għal kollox fit-triq it-tajba biex jilħaq il-miri tiegħu għattnaqqis tal-mortalità fl-ommijiet waqt il-ħlas u fit-tfal taħt il-ħames snin, kien
hemm titjib kostanti.

Kien hemm rapporti ta’ suċċess fl-integrazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-promozzjoni talekonomija ekoloġika, iżda valutazzjoni insuffiċjenti f’oqsma oħra

6.23. Il-Kummissjoni rrappurtat suċċess fl-integrazzjoni tat-tibdil fil-klima fl-azzjoni

esterna, li sa issa ddedikat 21.5 % tal-finanzjament tagħha għall-2014-2019 għal dan liskop 24. L-evalwazzjoni esterna tal-kooperazzjoni tal-UE dwar konsum u produzzjoni
sostenibbli (SCP) ikkonkludiet li l-promozzjoni tagħha tal-ekonomija ekoloġika kienet
effettiva fl-Asja u fil-Mediterran iżda inqas effettiva fl-Afrika (ara l-Kaxxa 6.1).

6.24. Għal oqsma oħra relatati mal-iżvilupp sostenibbli, huwa diffiċli li wieħed jasal

għal konklużjonijiet minħabba nuqqas ta’ valutazzjonijiet ġenerali b’evidenza qawwija.
Pereżempju, fil-qasam tal-edukazzjoni, ma sibniex valutazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi,
għall-pajjiżi kollha tad-DCI. Evalwazzjoni reċenti għall-Myanmar tiddikjara li l-aċċess
għall-edukazzjoni u l-kwalità tjiebu, f’konformità mal-valutazzjoni tagħna tal-2018 25.
Madankollu, ir-rapport speċjali li ppubblikajna fl-2016 dwar il-Honduras sab li l-azzjoni
tad-DCI kellha riżultati mħallta fis-settur tal-edukazzjoni. Minkejja għadd ta’ riżultati
23

Ara d-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2014, pp. 272 sa 274.

24

Ara l-annessi tar-RAA tal-2019, pp. 487 u 488.

25

Ara r-rapport speċjali li ppubblikajna dwar il-Myanmar, il-paragrafu 53.
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pożittivi, l-ebda waħda mit-tmien miri tal-2014 stabbiliti fil-pjan nazzjonali tal-pajjiż ma
ntlaħqet; ir-riżultati għal sitta minnhom kienu saħansitra waqgħu taħt il-linja bażi 26.

Kaxxa 6.1
Id-DCI appoġġa konsum u produzzjoni sostenibbli
SWITCH to Green hija inizjattiva ffinanzjata mid-DCI biex tippromwovi ekonomija
ekoloġika li kapaċi tiġġenera t-tkabbir, toħloq l-impjiegi u tnaqqas il-faqar. Ilprogrammi tagħha għandhom l-għan li jappoġġaw l-użu tax-xejriet SCP; iżidu lkapaċitajiet tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (MSMEs) u tal-fornituri tasservizzi lin-negozju; u jżidu n-networking bejn dawk li jfasslu l-politika u n-negozji.
Mindu bdiet fl-2007, il-Kummissjoni impenjat aktar minn EUR 257 miljun għallinizjattiva 27.
L-evalwazzjoni tal-SCP 28 ivvalutat, b’mod partikolari, it-tliet programmi reġjonali
ta’ SWITCH (SWITCH-Asia, SWITCH Africa Green u SwitchMed) u s-Segretarjat
tagħhom. Din sabet li l-eżistenza ta’ ambiti ġeografiċi differenti iżda objettivi simili
pprovdew bażi tajba għat-tagħlim reċiproku, iżda li kien hemm lok għal titjib fissinerġiji fost it-tliet programmi reġjonali.
Il-komponent bl-akbar impatt, l-iżvilupp tan-negozju ekoloġiku, żied l-użu talprattiki tal-SCP u l-livelli ta’ investiment tal-MSMEs u għen biex jinħolqu madwar
352 000 29 impjieg ekoloġiku. Il-programm SWITCH-Asia kien partikolarment
effettiv, u kkontribwixxa, fost affarijiet oħra, għal katini ta’ provvista aktar
ekoloġiċi fl-industrija tal-karozzi Tajlandiża.

26

Ara r-rapport speċjali li ppubblikajna dwar il-Honduras, il-paragrafi 48-50.

27

Ara d-dokument intitolat Evaluation of EU international cooperation on Sustainable
Consumption and Production, il-11 ta’ April 2018.

28

Idem.

29

Stima tal-impjiegi maħluqa għal SWITCH-Asia u SWITCH Africa Green magħquda (idem,
p. 47).
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Konsolidazzjoni u appoġġ tad-demokrazija

6.25. Il-Figura 6.7 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-

programm marbuta mal-Objettiv Speċifiku 2 “Konsolidazzjoni u appoġġ taddemokrazija”.

Figura 6.7 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-Objettiv
Speċifiku 2
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi qegħdin fit-triq it-tajba biex
jilħqu l-miri tagħhom?
Input u output

Riżultat

Impatt

iva
le
mhux ċar

Indikaturi marbuta ma’ “Konsolidazzjoni u appoġġ tad-demokrazija”
Indikatur
L-istat tad-dritt kif imkejjel millIndikatur Globali tal-Governanza talBank Dinji
Għadd ta’ proġetti għall-appoġġ taddemokrazija, l-istat tad-dritt, ilgovernanza tajba u r-rispett għaddrittijiet tal-bniedem
SDG 5.5.1 Proporzjon ta’ siġġijiet
miżmuma minn nisa fil-parlamenti
nazzjonali

Progress lejn il-mira
91 % (2018)
2008

stadju
importanti
82 % (2018)



stadju
importanti
80 % (2019)



stadju
importanti
31 % (2016)
2020



2020

100 % (2019)
2012

2020

16 % (2019)
2011

Fit-triq
it-tajba?

iva

iva

le

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

Tip
impatt

output

impatt
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Ir-riżultati għad-demokrazija u għad-drittijiet tal-bniedem għadhom frammentati

6.26. L-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tad-DCI tal-Kummissjoni fl-2017 irrappurtat

bosta ostakli biex jiġu indirizzati kwistjonijiet ta’ demokrazija u drittijiet tal-bniedem
f’ċerti reġjuni (eż. id-drittijiet tal-bniedem fl-Iraq, il-ġustizzja fil-Bolivja). Din sabet li rriżultati fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem kienu “frammentati u ta’ sostenibbiltà
dubjuża” 30. Bosta elementi jikkonfermaw ix-xejra negattiva għall-Objettiv Speċifiku 2.
L-istat tad-dritt qiegħed jiddeterjora fil-pajjiżi tad-DCI, minkejja l-għadd dejjem jikber
ta’ proġetti tad-DCI f’dan il-qasam, u l-progress limitat li sar qabel fiż-żieda tal-preżenza
tan-nisa fil-parlamenti nazzjonali treġġa’ lura fl-2019. Madankollu, aħna nenfasizzaw li
l-progress f’dan il-qasam mhuwiex dipendenti biss fuq il-Kummissjoni.
L-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem għadha xogħol fl-idejn

6.27. L-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem hija dejjem aktar kontroversjali u

għadha xogħol fl-idejn fil-pajjiżi tad-DCI 31. Kif osservat, pereżempju, fl-evalwazzjoni talMyanmar, fatturi politiċi u kulturali jistgħu jfixklu l-evalwazzjoni ta’ ċerti aspetti taddrittijiet tal-bniedem, bħall-integrazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn il-ġeneri.
Minkejja l-inizjattivi tal-Kummissjoni biex isir titjib fl-aċċess għall-edukazzjoni għallbniet, il-Pjan Strateġiku Nazzjonali dwar l-Edukazzjoni tal-Myanmar għall-2016-2021 32
ma kienx jinkludi dispożizzjonijiet b’saħħithom dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Ilpromozzjoni tal-valuri tal-UE tista’ tmur kontra l-prinċipju li l-partijiet ikkonċernati filpajjiżi li qed jiżviluppaw jitħallew jieħdu r-responsabbiltà tal-iżvilupp tagħhom stess
(“sjieda tal-pajjiżi”), u tensjonijiet bħal dawn jistgħu jfixklu l-prestazzjoni tad-DCI33 ,34.

30

Ara l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tad-DCI, pp. 20 u 21.

31

Idem, pp. vi u 19.

32

Ara d-dokument intitolat Evaluation of the EU cooperation with Myanmar, Jannar 2020,
pp. 45 u 46.

33

Ara d-dokument intitolat Commission Staff Working Document on the Evaluation of the
Development Cooperation Instrument, SWD(2017) 600 finali, pp. 15 u 19.

34

Ara r-rapport speċjali li ppubblikajna dwar l-Appoġġ mogħti mill-UE għall-ġlieda kontra ttraffikar tal-bnedmin, il-paragrafi 53-57.
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L-Istrument Ewropew ta’ Viċinat
L-iskop u l-funzjonament tal-Istrument Ewropew ta’ Viċinat

6.28. L-Istrument Ewropew ta’ Viċinat (ENI) huwa s-sors prinċipali ta’ finanzjament

tal-UE għal 16-il pajjiż sieħeb, ġestit mid-Direttorat Ġenerali għall-Viċinat u n-Negozjati
għat-Tkabbir tal-Kummissjoni (DĠ NEAR), biex jimplimenta l-politika Ewropea talviċinat (ara l-ħarsa ġenerali lejn l-ENI u l-isfond tagħha fil-Figura 6.8). L-objettiv
ġenerali tiegħu huwa li jistabbilixxi żona ta’ prosperità kondiviża u relazzjonijiet tajba
mal-ġirien tiegħu fin-Nofsinhar u l-Lvant 35 (ara l-Istampa 6.1), b’sitt objettivi speċifiċi:
—

“Stabbiliment ta’ demokrazija profonda u sostenibbli”;

—

“Tinkiseb integrazzjoni fis-suq intern tal-UE”;

—

“Trawwim ta’ mobbiltà tan-nies ġestita tajjeb”;

—

“Jinkiseb żvilupp sostenibbli”;

—

“Appoġġ għal relazzjonijiet tajba mal-viċinat”;

—

“Titjib tal-kooperazzjoni reġjonali”.

6.29. L-ENI jipprovdi finanzjament għal:
1.

programmi bilaterali (sa 80 % tal-baġit tal-ENI) 36;

2.

programmi multinazzjonali li jindirizzaw sfidi komuni għal xi wħud mill-pajjiżi sħab
jew għall-pajjiżi sħab kollha (sa 35 %);

3.

programmi ta’ kooperazzjoni transfruntiera bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi sħab filparti kondiviża tagħhom tal-fruntiera esterna tal-UE (sa 4 %).

35

L-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-ENI huma elenkati fl-Anness 6.1.

36

Ara l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 232/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal11 ta’ Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument Ewropew tal-Viċinat.
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6.30. Il-baġit tal-ENI għall-QFP 2014-2020 huwa ta’ madwar EUR 17-il biljun. B’mod

ġenerali, sa tmiem l-2019, il-Kummissjoni kienet impenjat 85 % ta’ din l-allokazzjoni u
nefqet 42 % 37.

Stampa 6.1 – Is-16-il pajjiż sieħeb tal-Viċinat Ewropew

Sors: il-QEA.

37

Ara l-ħarsa ġenerali lejn il-prestazzjoni tal-programm fl-Anness I tal-AMPR tal-2019, p. 184.

222

Figura 6.8 – Ħarsa ġenerali lejn l-ENI

Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Regolament ENI 232/2014, id-dikjarazzjonijiet tal-programm tal-Kummissjoni,
l-AMPR, il-ħarsa ġenerali lejn il-prestazzjoni tal-programm ENI, ir-RAA u l-evalwazzjoni dwar l-ENI (SWD
(2017)602 finali).
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Informazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni

6.31. Minbarra r-rapporti ta’ prestazzjoni ta’ livell għoli tas-soltu (l-AMPR, id-

dikjarazzjonijiet tal-programm u r-RAA) 38, il-Kummissjoni tippubblika rapport annwali
dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-UE għall-finanzjament tal-azzjoni esterna
(ara l-paragrafu 6.9).

6.32. Il-Kummissjoni pprovdiet informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-ENI f’għadd
ta’ evalwazzjonijiet (ara l-Figura 6.9):

Figura 6.9 – It-twaqqit tal-evalwazzjonijiet prinċipali tal-ENI u l-perjodi
koperti

Sors: il-QEA, ibbażat fuq l-evalwazzjonijiet u d-dokumenti ta’ ħidma tal-persunal (SWDs) ippubblikati
mill-Kummissjoni.

38

Ara l-paragrafu 1.3.
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Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-ENI, ibbażat fuq linformazzjoni ppubblikata dwar il-prestazzjoni
Kummenti ġenerali

6.33. Il-Figura 6.10 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha tal-ENI fid-

dikjarazzjoni tal-programm. Figura 6.11 tippreżenta l-indikaturi relatati mal-objettiv
ġenerali. Ħarsiet ġenerali aktar dettaljati skont l-objettiv speċifiku huma ppreżentati filFigura 6.12, fil-Figura 6.13 u fil-Figura 6.14. Fil-paragrafu 1.24, aħna niddiskutu xi
limitazzjonijiet ġenerali 39 li japplikaw meta jiġu interpretati dawn l-indikaturi. B’mod
partikolari, il-valutazzjoni li wettaqna dwar jekk indikatur partikolari huwiex “fit-triq ittajba” hija relatata mal-probabbiltà li dan l-indikatur jilħaq il-mira tiegħu. Din ilvalutazzjoni ma tiħux inkunsiderazzjoni indikatur partikolari huwiex marbut, u kemm
mill-qrib, mal-azzjonijiet u l-objettivi tad-ENI, u lanqas jekk il-mira stabbilita għal dan lindikatur hijiex ambizzjuża b’mod adegwat. Għalhekk, huwa biss l-ewwel pass fl-analiżi
tal-prestazzjoni tal-ENI. Aħna lanqas ma awditjajna l-affidabbiltà tad-data sottostanti,
iżda niddiskutuha fil-Kapitolu 1 (ara l-paragrafi 1.13-1.23).

39

Ara wkoll il-paragrafi 3.21-3.35 tar-Rapport Annwali 2018.
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Figura 6.10 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha tal-ENI fiddikjarazzjonijiet tal-programm

Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi tal-ENI jinsabu fit-triq
it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom?
Input u
output

Indikaturi tal-eżitu talprogramm
Riżultat

Impatt

Objettiv ġenerali
Objettiv Speċifiku 1
“Stabbiliment ta’ demokrazija profonda
u sostenibbli”
Objettiv Speċifiku 4
“Jinkiseb żvilupp sostenibbli”
Objettiv Speċifiku 5
“Appoġġ għal relazzjonijiet tajba malviċinat”
Objettivi speċifiċi oħra
Indikaturi fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom?
FIT-TRIQ IT-TAJBA

MHUX FIT-TRIQ ITTAJBA

MHUX ĊAR

Indikaturi b’miri kwantifikati
Indikaturi mingħajr miri kwantifikati

Nota: L-analiżi li wettaqna hija bbażata fuq data tal-Kummissjoni u li aħna ma awditjajniex.
It-tabella ta’ hawn fuq, li turi jekk l-indikaturi humiex “fit-triq it-tajba”, hija relatata mal-valutazzjoni li
wettaqna tal-probabbiltà li indikatur partikolari se jilħaq il-mira tiegħu. Madankollu, indikatur jista’ ma
jintlaqatx mill-azzjonijiet implimentati taħt il-programm, jew jista’ ma jkunx rilevanti għall-objettiv talprogramm – u l-mira tiegħu tista’ ma tirriflettix ambizzjoni adegwata. Għalhekk, il-fatt li indikatur huwa
“fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu ma jfissirx neċessarjament li l-programm innifsu huwa fit-triq
it-tajba biex jilħaq l-objettivi tiegħu. Ara wkoll l-Appendiċi (il-punt 18).
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Figura 6.11 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-Objettiv
Ġenerali 1
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi qegħdin fit-triq it-tajba biex
jilħqu l-miri tagħhom?
Riżultat

Input u output
marbuta
malobjettiv
ġenerali

Impatt

iva
le
mhux ċar

Indikaturi marbuta mal-objettiv ġenerali tal-ENI
Indikatur
Għadd ta’ ftehimiet
komprensivi - il-Lvant
Għadd ta’ ftehimiet
komprensivi – in-Nofsinhar

Programmi CBC tal-ENPI

Progress lejn il-mira

Fit-triq
it-tajba?

83 % (2019)




2012

2020



0 % (2019)
2012

iva

2020

M/A (l-ebda
linja bażi ċara):
N/A (2019)
linja bażi: mhux ċara (2012)
mira: 900
2012 l-aktar reċenti: 484(2019)
2020
id-data

PDG per capita bħala % tal-UE 28
- il-Lvant

M/A (l-ebda
kwantifikata):
0 %mira
(2018)
linja bażi: 10.86 % (2010)
mira: żieda
2010l-aktar reċenti: 10.542020
id-data
% (2018)

PDG per capita bħala % tal-UE 28
- in-Nofsinhar

M/A (l-ebda
kwantifikata):
0 %mira
(2018)
linja bażi: 14.76 % (2010)
mira: żieda
2010l-aktar reċenti: 12.582020
id-data
% (2018)

le


le

le

le

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

Tip
riżultat

riżultat

output

impatt

impatt
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Il-prestazzjoni mhix ċara għall-objettivi speċifiċi magħżula, jiġifieri valutazzjoni
robusta tal-prestazzjoni ġenerali tal-ENI mhijiex possibbli

6.34. Ftit aktar minn nofs (13) tal-25 indikatur tad-dikjarazzjoni tal-programm ENI

huma indikaturi tal-impatt, li, min-natura tagħhom, jagħtu idea tal-kuntest li fih jopera
l-ENI, aktar milli valutazzjoni tal-prestazzjoni tiegħu. L-indikaturi li jifdal huma indikaturi
tar-riżultati (9) u tal-output (3). L-objettivi speċifiċi magħżula, li jammontaw għal 80 %
tal-baġit tal-ENI40, għandhom 10 indikaturi tal-impatt u l-ebda indikatur tar-riżultati.
B’riżultat ta’ dan, ma hemm l-ebda valutazzjoni ċara tal-prestazzjoni tal-programm firrigward ta’ dawk l-objettivi. Madankollu, l-indikaturi tad-dikjarazzjoni tal-programm
għall-objettiv ġenerali (indikatur wieħed tal-output, tnejn tar-riżultati u tnejn talimpatt) jipprovdu ħjiel dwar il-prestazzjoni ġenerali tal-ENI.
Ir-relazzjonijiet tal-UE ġeneralment issaħħu iżda għadhom jippersistu kwistjonijiet ta’
tfassil

6.35. Bl-objettiv ġenerali tal-ENI, il-Kummissjoni kellha l-għan li tiżviluppa relazzjoni

speċjali mal-pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat. Sa mill-2003 ’l hawn, l-UE nnegozjat
dokumenti konġunti ma’ sensiela ta’ pajjiżi ġirien. Dan l-aħħar, fil-Viċinat tanNofsinhar, hija qablet dwar prijoritajiet ta’ sħubija mal-Ġordan, il-Libanu, l-Eġittu u lAlġerija; u prijoritajiet strateġiċi mat-Tuneżija u l-Marokk. Fil-Viċinat tal-Lvant, jeżistu
ftehimiet ta’ kummerċ ħieles profondi u komprensivi mal-Georgia, il-Moldova u lUkrajna, u jeżisti ftehim ta’ sħubija komprensiv u msaħħaħ mal-Armenja.

6.36. Il-Kummissjoni ffirmat ukoll 25 ftehim ta’ finanzjament mal-pajjiżi sħab

parteċipanti għall-implimentazzjoni tal-programmi ta’ kooperazzjoni transfruntiera talENI u adottat 16 mis-17-il programm ippjanati għall-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’
kooperazzjoni transfruntiera. Fi tmiem l-2019, l-awtoritajiet maniġerjali fl-Istati
Membri parteċipanti kien irnexxielhom jagħtu 797 kuntratt 41 u ffirmaw 484 kuntratt
mid-900 ppjanati għall-perjodu ta’ implimentazzjoni tal-ENI 42 (l-ikkuntrattar huwa
possibbli sal-31 ta’ Diċembru 2022).

40

Skont id-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-abbozzi tal-baġits tal-2019, l-2020 u l-2021, ilKummissjoni ddeċidiet li talloka 80 % tal-baġit tal-ENI għall-Objettivi Speċifiċi 1, 4 u 5.

41

Skont is-sorsi interni tad-DĠ NEAR.

42

Ara d-dikjarazzjoni tal-programm għall-ENI għall-abbozzi tal-baġits tal-2020 u tal-2021,
pp. 459-478 u pp. 641-664 rispettivament.
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6.37. F’ċerti każijiet, il-fatturi esterni fixklu l-progress. Hemm impass fir-

relazzjonijiet tal-UE mal-Libja u s-Sirja, fejn għaddejjin gwerer ċivili. Barra minn hekk, ilKummissjoni u l-Belarussja ma rnexxilhomx jaqblu dwar prijoritajiet ta’ sħubija.

6.38. Hemm evidenza li d-djalogu u l-proġetti ta’ “ġemellaġġ” (ara l-Kaxxa 6.2)

kienu għodod utli għall-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet u ż-żieda tar-rwoli rispettivi tassoċjetà ċivili u l-amministrazzjonijiet pubbliċi, u li l-EUTFs kienu ġeneralment effettivi
f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi (ara l-paragrafu 6.13). F’pajjiżi b’ambizzjonijiet aktar baxxi firrelazzjonijiet tagħhom mal-UE, l-ENI wera li huwa għodda utli biex tingħata spinta lirriformi tekniċi. L-evalwazzjoni tal-kooperazzjoni tal-UE mal-Ażerbajġan, pereżempju,
ikkonkludiet li l-prestazzjoni kienet ġeneralment aħjar fuq azzjonijiet b’objettivi mhux
kontroversjali u “tekniċi” ħafna u/jew b’fokus fuq il-modernizzazzjoni, bħal dawk
relatati mal-istatistika, is-servizzi soċjali, it-tassazzjoni, it-turiżmu u l-edukazzjoni.
Inizjattivi f’oqsma oħra, bħall-appoġġ għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u lpromozzjoni tal-enerġija rinnovabbli, iffaċċjaw reżistenza u kellhom prestazzjoni inqas
tajba 43.

43

Ara d-dokument intitolat Evaluation of the European Union´s Cooperation with Azerbaijan,
it-23 ta’ April 2018, p. 11.

229

Kaxxa 6.2
Ġemellaġġ: għodda effettiva bejn il-pari għall-amministrazzjonijiet
pubbliċi
Il-ġemellaġġ huwa għodda għall-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi
fil-pajjiżi sħab u istituzzjonijiet ekwivalenti fl-Istati Membri tal-UE. Bejn l-2010 u l2017 (il-perjodu kopert mill-evalwazzjoni tal-ġemellaġġ li rrieżaminajna), ilKummissjoni implimentat 272 proġett ta’ ġemellaġġ fiż-żona tal-viċinat, għal total
ta’ EUR 303.6 miljun.
Il-ġemellaġġ kien partikolarment effettiv fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet istituzzjonali flamministrazzjonijiet pubbliċi tal-pajjiżi tal-viċinat. Għalkemm l-għodda kienet
suġġetta għal dgħufijiet fit-tfassil 44 u minn tnaqqis fl-interess mill-Istati Membri
tal-UE f’dawn l-aħħar snin, il-manwal ta’ ġemellaġġ adottat fl-2017 għandu l-għan
li jirrettifika ħafna min-nuqqasijiet.
Il-valur miżjud tal-għodda jirriżulta mill-għarfien espert uniku pprovdut millamministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istati Membri tal-UE u min-natura bejn il-pari talkooperazzjoni. Din tista’ wkoll issaħħaħ għodod oħra bħall-appoġġ baġitarju,
sakemm ikun f’waqtu 45.

6.39. Il-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet jgħinu fit-tfassil aħjar tal-appoġġ tal-UE billi l-

għajnuna tiġi mmirata lejn l-oqsma li l-aktar jeħtiġuha, u huma ferm meħtieġa
f’ambjent li qed jinbidel. Rapporti preċedenti tal-QEA sabu li l-azzjonijiet tal-UE mhux
dejjem huma bbażati fuq valutazzjonijiet komprensivi tal-ħtiġijiet 46. L-evalwazzjonijiet li
rrieżaminajna għal dan ir-rapport mhux dejjem semmew jekk twettqux valutazzjonijiet
tal-ħtiġijiet 47.

44

Ara r-rapport speċjali li ppubblikajna dwar it-Tuneżija, il-paragrafu 55.

45

Ara r-rapport speċjali li ppubblikajna dwar il-Marokk, il-paragrafi 50-52.

46

Ara r-rapport speċjali li ppubblikajna dwar l-EUTF għall-Afrika, il-paragrafi 16, 20 u 21.

47

Ara d-dokument intitolat Thematic Evaluation on Support to Economic Governance in
Enlargement and Neighbourhood Countries.
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Id-DĠ NEAR jirrikonoxxi l-ħtieġa li jsir titjib fil-monitoraġġ tal-ENI

6.40. Rapporti oħra tal-Kummissjoni fihom indikaturi addizzjonali li jistgħu

jipprovdu stampa aktar sħiħa. Dawn jipprovdu prinċipalment valuri għad-DĠ NEAR (eż.
l-indikaturi ewlenin ġenerali tal-prestazzjoni tiegħu) b’mod ġenerali jew għallistrumenti kollha tal-azzjoni esterna (eż. indikaturi tar-RAA bħall-għadd ta’ programmi
konġunti konklużi bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri; l-għadd ta’ investimenti talFaċilità ta’ Investiment tal-Viċinat fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza flenerġija). Attwalment, id-DĠ NEAR qed iqis kif jallinja dawn l-indikaturi mas-sistemi ta’
monitoraġġ eżistenti (ara l-paragrafi 6.31).
Lakuni fl-għarfien

6.41. Hemm evidenza limitata u nuqqas ta’ indikaturi tar-riżultati għal kull objettiv

speċifiku, b’mod partikolari l-Objettiv Speċifiku 5 “Appoġġ għal relazzjonijiet tajba malviċinat”.

6.42. Hemm dgħufijiet fil-monitoraġġ ta’ proġetti individwali kif ġie osservat minn

bosta mill-awditi tagħna. Bosta mill-indikaturi analizzati fir-rapporti li wettaqna ma
kinux speċifiċi 48, ma kellhomx linji bażi 49 jew miri 50, jew ma kinux jimmonitorjaw irriżultati 51. Dan l-aħħar, ir-rapport li wettaqna dwar il-kwalità tad-data fl-appoġġ
baġitarju sab ukoll li l-indikaturi kellhom bosta nuqqasijiet.

48

Ara r-rapporti speċjali li wettaqna dwar l-EUTF għall-Afrika, il-paragrafi 49 u dwar itTuneżija, il-paragrafu 55.

49

Ara r-rapporti speċjali li wettaqna dwar l-EUTF għall-Afrika, il-paragrafi 20, 21 u 51 u dwar ilMarokk, il-paragrafu 48.

50

Ara r-rapport speċjali li ppubblikajna dwar il-Marokk, il-paragrafi 48.

51

Idem, il-paragrafu 47.
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6.43. Kif imsemmi fil-paragrafu 6.18, l-SWDs huma riżultat tanġibbli ewlieni tal-

proċess tal-evalwazzjoni. Madankollu, għal ħamsa 52 mit-tmien evalwazzjonijiet li
rrieżaminajna, ma kien hemm l-ebda SWD, li jfisser li l-ġudizzju tad-DĠ NEAR dwar ilkonklużjonijiet tal-evalwaturi esterni ma ġiex ippubblikat. Aktar importanti minn hekk,
aħna osservajna dgħufijiet fil-valutazzjonijiet għal tliet oqsma ta’ prijorità:
—

l-SWD għall-governanza ekonomika approva l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni
filwaqt li ma kkunsidrax dgħufijiet importanti fil-proċess tal-evalwazzjoni;

—

wara opinjoni negattiva mill-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju dwar il-kwalità talSWD għall-evalwazzjoni tal-istat tad-dritt, il-Kummissjoni ddeċidiet li tippubblika
biss l-evalwazzjoni esterna u mhux l-SWD;

—

il-Kummissjoni temmet il-kuntratt għall-evalwazzjoni tar-riforma talamministrazzjoni pubblika, u ma ġiet ippubblikata l-ebda evalwazzjoni.

6.44. Hemm perjodu latenti inevitabbli bejn l-infiq fuq programm multiannwali u l-

osservazzjoni tal-eżitu tiegħu. Fl-1 ta’ Jannar 2020, 58 % tal-allokazzjoni totali tal-ENI
għall-QFP 2014-2020 kienu għadhom ma ntefqux (ara l-paragrafu 6.30), li jfisser li
ħafna riżultati x’aktarx se jimmaterjalizzaw biss wara l-2020. Fir-rigward tal-istrumenti
kollha tal-azzjoni esterna, il-Kummissjoni hija meħtieġa tipproduċi rapport ta’
evalwazzjoni finali dwar il-perjodu 2014-2020 bħala parti mir-rieżami interim talperjodu finanzjarju li jmiss 53, li se jsir wara l-2022.

Stabbiliment ta’ demokrazija profonda u sostenibbli

6.45. Il-Figura 6.12 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-

programm marbuta mal-Objettiv Speċifiku 1 “Stabbiliment ta’ demokrazija profonda u
sostenibbli”.

52

Ara l-evalwazzjonijiet dwar l-Ażerbajġan, il-Konsum u Produzzjoni Sostenibbli, ir-Riforma
tas-Settur tas-Sigurtà, il-Ġemellaġġ u l-Istat tad-Dritt fil-Pajjiżi tal-Viċinat u l-Pajjiżi Kandidati
u l-Kandidati Potenzjali għat-Tkabbir.

53

Ara l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 236/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tal-11 ta’ Marzu 2014 li jistabbilixxi regoli u proċeduri komuni għall-implimentazzjoni talistrumenti tal-Unjoni għall-finanzjament tal-azzjoni esterna.
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Figura 6.12 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-Objettiv
Speċifiku 1
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi qegħdin fit-triq it-tajba
biex jilħqu l-miri tagħhom?
Input u output

Impatt

Riżultat

iva
le
mhux ċar

Indikaturi marbuta ma’ “Stabbiliment ta’ demokrazija profonda u
sostenibbli”
Indikatur

Progress lejn il-mira

Il-progress li sar fil-kisba ta’ riformi
politiċi, kif ivvalutat minn rapporti
rilevanti - il-Lvant

M/A (l-ebda mira kwantifikata):
linja
mhux speċifikata
N/Abażi:
(2019)
mira: “Aktar progress” (2020)

id-data l-aktar reċenti:
“Xi
progress” (2019)
20??
2020

Il-progress li sar fil-kisba ta’ riformi
politiċi, kif ivvalutat minn rapporti
rilevanti - in-Nofsinhar

M/A (l-ebda mira kwantifikata):
N/Abażi:
(2019)
linja
mhux speċifikata
mira: “Aktar progress” (2020)
id-data l-aktar reċenti: “Xi
(2019)
20?? progress”
2020

Punteġġ ponderat ibbażat fuq tmien
sorsi esterni

33 % (2018)

2010

2020

stadju
importanti
67 % (2017)

Fit-triq
it-tajba?

data
inkonklużiva

data
inkonklużiva


le

Tip

impatt

impatt

impatt

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

L-ebda progress ċar lejn stabbiliment ta’ demokrazija profonda u sostenibbli

6.46. L-ewwel żewġ indikaturi taħt dan l-objettiv speċifiku juru l-progress li sar fir-

riformi politiċi fil-Viċinati tan-Nofsinhar u tal-Lvant, iżda l-kriterji tal-valutazzjoni
mhumiex ċari. Din l-informazzjoni ttieħdet mir-rapporti ta’ progress annwali, li ma
għadhomx jiġu prodotti, u ma hemm l-ebda referenza ċara għar-rapport ekwivalenti li
jissostitwihom. Barra minn hekk, il-mira (“aktar progress”) u r-riżultati rrappurtati (“xi
progress”) huma vagi.
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6.47. Id-DĠ NEAR ikejjel ukoll il-progress tal-pajjiżi sħab fil-kisba ta’ demokrazija

profonda u sostenibbli meta jiddeċiedi jekk għandux jissupplimenta l-allokazzjonijiet
finanzjarji tagħhom bi “programmi umbrella”. Madankollu, l-evalwazzjoni esterna ma
kellhiex aċċess għall-kriterji użati għal din il-valutazzjoni, u l-effettività tal-programmi
umbrella kienet limitata 54.

6.48. It-tielet indikatur huwa l-punteġġ ponderat (minn 100) għal aspetti bħall-

korruzzjoni, il-libertà tal-istampa, l-effettività tal-gvern u l-istat tad-dritt (il-medja talUE hija ta’ 76.99). Dan l-indikatur tal-impatt baqa’ fil-livell ta’ 40 mill-2015, u ma laħaqx
l-istadju importanti tal-2017 (42) u huwa ferm inqas mill-mira tal-2020 (44). Il-miżuri li
jippromwovu governanza tajba u l-istat tad-dritt ma wasslux għal titjib sinifikanti,
parzjalment minħabba l-kuntest instabbli 55.

6.49. L-evalwazzjoni li rrieżaminajna dwar l-istat tad-dritt tosserva li l-appoġġ tal-

UE kien l-aktar effettiv fejn kien fit-tul u intensiv fin-natura tiegħu, kif kien il-każ,
pereżempju, bl-assistenza teknika fil-Georgia. Madankollu tikkonkludi li l-istat tad-dritt
huwa qasam diffiċli li fih l-UE ma rnexxilhiex tilħaq bis-sħiħ l-aspettattivi tagħha. Innuqqas ta’ rieda politika u t-tfassil ta’ xi azzjonijiet (eż. l-investiment fil-qrati jew filħabsijiet li ma jkunx ikkomplementat minn appoġġ f’oqsma oħra bħas-servizzi ta’
probation) dgħajfu s-sostenibbiltà tar-riżultati 56.

Jinkiseb żvilupp sostenibbli

6.50. Il-Figura 6.13 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-

programm marbuta mal-Objettiv Speċifiku 4 “Jinkiseb żvilupp sostenibbli”.

54

Ara l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-ENI: External Evaluation of the European
Neighbourhood Instrument (ENI), Ġunju 2017, pp. 37, 41 u 42.

55

Idem, p. 11.

56

Ara d-dokument intitolat Thematic Evaluation of EU support for Rule of Law in
neighbourhood countries and candidates and potential candidates for accession (20102017), pp. ix, 66 u 67.
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Figura 6.13 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-Objettiv
Speċifiku 4
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi qegħdin fit-triq it-tajba
biex jilħqu l-miri tagħhom?
Input u output

Impatt

Riżultat

iva
le
mhux ċar

Indikaturi marbuta ma’ “Jinkiseb żvilupp sostenibbli”
Indikatur
Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem
Aġġustat għall-Inugwaljanzi - ilLvant
Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem
Aġġustat għall-Inugwaljanzi - inNofsinhar
Indiċi “Ease of doing business” - ilLvant
Indiċi “Ease of doing business” in-Nofsinhar

Progress lejn il-mira
100 % (2018)
2011

2011

stadju
importanti
83 % (2016)



stadju
importanti
63 % (2017)



stadju
importanti
0 % (2017)



2020

0 % (2019)
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2020

84 % (2019)
2012
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importanti
100 % (2016)

2020

83 % (2018)

2020

Fit-triq
it-tajba?
iva

iva

iva

iva

Tip
impatt

impatt

impatt

impatt

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

Xejra pożittiva fl-iżvilupp uman u kummerċjali

6.51. L-ewwel żewġ indikaturi jikkonċernaw l-għadd ta’ pajjiżi (fil-Viċinati tan-

Nofsinhar u tal-Lvant rispettivament) b’“indiċi tal-iżvilupp tal-bniedem aġġustat għallinugwaljanzi” (IHDI) ’l fuq minn 0,700 (għar-referenza fl-2018 il-valuri tal-IHDI għallpajjiżi tal-UE kienu jvarjaw minn 0,714 għall-Bulgarija sa 0,876 għall-Finlandja). Id-data
tal-2018 għal dan l-indikatur turi titjib kemm fil-Viċinat tan-Nofsinhar kif ukoll tal-Lvant,
bil-pajjiżi kollha minbarra wieħed (is-Sirja) jaqbżu l-limitu ta’ 0,700.
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6.52. It-tielet u r-raba’ indikaturi, ta’ kemm huwa faċli li titwettaq attività tan-

negozju, minkejja li huma t-tnejn fit-triq it-tajba, jagħtu stampa differenti għal kull
reġjun. Fil-Viċinat tal-Lvant, ix-xejra ’l fuq ta’ qabel inqalbet ftit fl-2019, u b’hekk
eventwalment ipperikolat l-ilħuq tal-mira tal-2020. Fil-Viċinat tan-Nofsinhar, fl-2014 lindikatur beda taħt il-linja bażi tal-2012, iżda minn dak iż-żmien tjieb, u b’hekk naqqas
id-distakk mill-mira tal-2020.

6.53. Il-potenzjal kummerċjali bejn l-UE u l-pajjiżi tal-Viċinat tan-Nofsinhar u tal-

Lvant żdied. Fl-aktar pajjiżi vulnerabbli, l-assistenza makrofinanzjarja, għalkemm mhux
għodda tal-ENI, ikkomplementat l-appoġġ tal-ENI u kienet kritika jew fil-prevenzjoni ta’
riċessjoni (it-Tuneżija) jew fil-prevenzjoni ta’ waħda aktar profonda (l-Ukrajna). L-aktar
importanti, dan għen biex jiġi evitat tnaqqis sinifikanti fil-baġit tal-istat 57.

Appoġġ għal relazzjonijiet tajba mal-viċinat

6.54. Il-Figura 6.14 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-

programm marbuta mal-Objettiv Speċifiku 5 “Appoġġ għal relazzjonijiet tajba malviċinat”.

57

Ara l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-ENI p. 12.
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Figura 6.14 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-Objettiv
Speċifiku 5
Skont id-data tal-Kummissjoni, l-indikaturi qegħdin fit-triq it-tajba biex jilħqu
l-miri tagħhom?
Input u output

Riżultat

Impatt

iva
le
mhux ċar

Indikaturi marbuta mal-“Appoġġ għal relazzjonijiet tajba mal-viċinat”
Indikatur
Stabbiltà politika u nuqqas ta’ vjolenza:
pajjiżi fi klassifika perċentili ’l fuq minn 0-30
(il-klassifika l-aktar baxxa) - il-Lvant
Stabbiltà politika u n-nuqqas ta’ vjolenza:
pajjiżi fi klassifika perċentili ’l fuq minn 0-30
(il-klassifika l-aktar baxxa) - in-Nofsinhar
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Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2021.

Xi progress dwar l-istabbiltà politika, notevolment fir-riforma tas-settur tas-sigurtà

6.55. Fil-Viċinat tal-Lvant, l-indikatur dwar l-istabbiltà politika u n-nuqqas ta’

vjolenza dan l-aħħar ra titjib żgħir, iżda ma juri l-ebda progress f’termini assoluti. FilViċinat tan-Nofsinhar, il-konsegwenzi tar-Rebbiegħa Għarbija fissru bidu diffiċli 58 għal
dan l-indikatur. Minn dak iż-żmien ’l hawn, għamel progress, iżda qed ibati biex jerġa’
lura għal-livelli tal-linja bażi. Madankollu, dawn l-indikaturi huma suġġetti għal fatturi
esterni u għalhekk ma jistgħux ikejlu direttament il-prestazzjoni tal-ENI għal dan lobjettiv speċifiku.

58

Il-valur tal-2014 kien ta’ erba’ pajjiżi (fi klassifika perċentili ’l fuq minn 0-10), taħt il-linja bażi
tal-2011 ta’ seba’ pajjiżi.
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6.56. L-evalwazzjoni dwar ir-riforma tas-settur tas-sigurtà osservat kisbiet fir-

rigward taż-żewġ Objettivi Speċifiċi 3 u 5. Bosta pajjiżi tal-Viċinat tal-Lvant laħqu rrekwiżiti għall-istatus ta’ vjaġġar mingħajr viża 59. L-evalwazzjoni osservat ukoll xi
progress fil-Libanu (kooperazzjoni bejn l-aġenziji tas-sigurtà) u l-Ukrajna (gwardji talfruntiera li jgħaddu minn struttura organizzattiva paramilitari għal waħda ċivili). FlUkrajna, madankollu, identifikat ukoll reżistenza għar-riformi (leġiżlazzjoni dwar ilpulizija, is-servizz militari u tas-sigurtà), kif ukoll fil-Georgia (impunità tal-uffiċjali talinfurzar tal-liġi) u l-Palestina (sistema tal-ġustizzja użata biex trażżan in-nuqqas ta’
qbil) 60.

59

Il-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna ssodisfaw ir-rekwiżiti dwar il-qafas legali u l-kapaċità
istituzzjonali għalkemm ir-rekwiżiti tal-Ukrajna kienu mnaqqsa għal raġunijiet politiċi (ara ddokument intitolat Evaluation of EU Support for Security Sector Reform in Enlargement and
Neighbourhood Countries, 2018, p. 39).

60

Idem, pp. 54 sa 57.
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Ir-riżultati tal-ittestjar tal-prestazzjoni
tat-tranżazzjonijiet
6.57. Bħala parti mix-xogħol tagħna fuq id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tal-2019,

aħna rrieżaminajna l-prestazzjoni ta’ ħames proġetti tad-DCI u tliet proġetti tal-ENI.
Tlieta mill-proġetti tad-DCI kienu suġġetti għal kwistjonijiet ta’ prestazzjoni: tnejn kienu
esperjenzaw dewmien fl-implimentazzjoni u għalhekk mhux se jwasslu l-outputs u rriżultati ppjanati kollha tagħhom sal-iskadenza rilevanti, filwaqt li wieħed (ara lKaxxa 6.3) ma kien stabbilixxa l-ebda mira biex ikejjel il-prestazzjoni tiegħu.
Madankollu, l-ebda wieħed mill-proġetti tal-ENI li rrieżaminajna ma kien suġġett għal
kwistjonijiet ta’ prestazzjoni.

Kaxxa 6.3
Proġett tad-DCI mingħajr miri ċari
Fl-2013, il-Kummissjoni ffirmat ftehim ta’ delega ma’ bank għall-iżvilupp biex
tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-Afrika t’Isfel permezz ta’ strumenti finanzjarji
innovattivi. Dak iż-żmien, il-benefiċjarju kien identifika sitt indikaturi talprestazzjoni, iżda ma kien stabbilixxa l-ebda mira jew stadju importanti biex ilprestazzjoni tal-proġett tiġi ntraċċata b’mod effettiv. Matul iż-żjara tagħna fuq ilpost fl-2019, il-Kummissjoni kkonfermat li kienet qed taħdem mal-benefiċjarju
biex jiġu stabbiliti miri ċari tal-prestazzjoni. Madankollu, minn April 2020, ma kien
għad hemm l-ebda ftehim dwar il-miri.
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Konklużjonijiet
6.58. Ir-rapporti tal-prestazzjoni ta’ livell għoli tal-Kummissjoni jipprovdu

informazzjoni insuffiċjenti biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tad-DCI (ara lparagrafu 6.12). L-informazzjoni ppermettitilna biss li nisiltu konklużjonijiet tentattivi
dwar il-prestazzjoni tal-ENI fir-rigward tal-objettiv ġenerali tiegħu li jistabbilixxi żona ta’
prosperità kondiviża u relazzjonijiet tajba mal-ġirien tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-UE. Ilprogress lejn dan l-objettiv kien akbar fil-Viċinat tal-Lvant milli fil-Viċinat tan-Nofsinhar
(ara l-paragrafi 6.34, 6.35 u 6.55).

6.59. L-indikaturi f’dawn ir-rapporti wrew xejra ġeneralment pożittiva f’termini ta’

tnaqqis tal-faqar, ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-edukazzjoni, għadd ta’ ftehimiet ma’
pajjiżi ġirien u l-iżvilupp tal-bniedem. Dawn urew xejra li qed tmur għall-agħar f’termini
ta’ konsolidazzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-istabbiltà politika (ara
Figura 6.4-Figura 6.7 u Figura 6.10-Figura 6.14). Madankollu, dawn l-indikaturi ma
pprovdewx informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-programmi nfushom, iżda pjuttost
dwar il-kuntest li kienu joperaw fih. It-taħlita ta’ indikaturi użati ma kinitx turi b’mod
ċar sa liema punt il-programmi kienu qed jagħtu l-outputs u r-riżultati mistennija
tagħhom, u kif dawn, min-naħa tagħhom, kienu qed jikkontribwixxu għall-kisba talimpatti mistennija tal-programmi (ara l-paragrafi 6.12 u 6.34).

6.60. Ir-rapporti tal-prestazzjoni ta’ livell għoli enfasizzaw il-kuntest diffiċli li fih

operaw id-DCI u l-ENI, kif ukoll l-ostakli għall-promozzjoni tad-demokrazija (ara lparagrafi 6.26 u 6.46). Madankollu, huma osservaw progress tajjeb fl-iżvilupp
sostenibbli (ara l-paragrafi 6.22 u 6.52).
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6.61. Evalwazzjonijiet u rapporti annwali oħra tal-Kummissjoni, u r-rapporti tal-

awditjar tagħna, ipprovdew valutazzjoni inqas pożittiva fir-rigward tal-objettiv tad-DCI
u tal-ENI li jikkonsolidaw u jappoġġaw id-demokrazija (ara l-paragrafi 6.27, 6.47 u 6.49)
u l-objettiv tal-ENI rigward l-appoġġ għal relazzjonijiet tajba mal-viċinat (ara lparagrafu 6.56). Minkejja li osservaw xi nuqqasijiet fit-tfassil u l-implimentazzjoni talprogrammi (ara l-paragrafi 6.14 -6.16, 6.19, 6.24, 6.27, 6.39-6.43,6.49), huma
pprovdew eżempji ta’ oqsma ta’ progress: SCP (ara Kaxxa 6.1) u proġetti b’objettivi
“tekniċi” (ara l-paragrafu 6.38) u ta’ għodod li għenu biex iwasslu aktar malajr (EUTFs)
(ara l-paragrafu 6.13) jew appoġġ immirat aħjar (ġemellaġġ) (ara l-Kaxxa 6.2).

6.62. Sal-aħħar tal-2019, il-Kummissjoni kienet nefqet madwar 40 % tal-baġit

ikkombinat tad-DCI u tal-ENI. Id-deċiżjonijiet dwar l-infiq fis-sentejn li ġejjin għalhekk
se jinfluwenzaw sa liema punt il-Kummissjoni tilħaq l-objettivi stabbiliti għal dawn ilprogrammi. Dawn se jkunu suġġetti għal evalwazzjoni finali wara l-2022 (ara lparagrafi 6.20 u 6.44).
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Annessi
Anness 6.1 Objettivi tad-DCI u tal-ENI
OBJETTIVI ĠENERALI
NUMRU TALOBJETTIV

TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI QASIRA
UŻATA F’DAN ILKAPITOLU

PARTI MILLGĦAŻLA
TAGĦNA?

OĠ1 tad-DCI

Jinkiseb żvilupp sostenibbli u inklużiv filpajjiżi u r-reġjuni sħab u l-promozzjoni
tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, ilgovernanza tajba u r-rispett għad-drittijiet
tal-bniedem, kif previst fit-TUE, bl-għan
ewlieni li jinqered il-faqar

Jinqered il-faqar

IVA

OĠ1 tal-ENI

Tiġi stabbilita żona ta’ prosperità
kondiviża u viċinanza tajba li tinvolvi lillUnjoni u lill-pajjiżi sħab permezz taliżvilupp ta’ relazzjoni speċjali bbażata fuq
il-kooperazzjoni, il-paċi u s-sigurtà,
responsabbiltà reċiproka u impenn
kondiviż lejn il-valuri universali taddemokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett
għad-drittijiet tal-bniedem f’konformità
mat-Trattat dwar l-UE

Tiġi stabbilita żona
ta’ prosperità
kondiviża u
viċinanza tajba

IVA

OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
NUMRU TALOBJETTIV

TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI QASIRA
UŻATA F’DAN ILKAPITOLU

PARTI MILLGĦAŻLA
TAGĦNA?

OS1 tad-DCI

Tnaqqis tal-faqar u trawwim ta’ żvilupp
ekonomiku, soċjali u ambjentali
sostenibbli

Trawwim ta’
żvilupp sostenibbli

IVA

OS2 tad-DCI

Konsolidazzjoni u appoġġ taddemokrazija, l-istat tad-dritt, ilgovernanza tajba, id-drittijiet tal-bniedem
u l-prinċipji rilevanti tad-dritt
internazzjonali

Konsolidazzjoni u
appoġġ taddemokrazija

IVA

OS1 tal-ENI

Issir promozzjoni tad-drittijiet talbniedem u l-libertajiet fundamentali, listat tad-dritt, il-prinċipji tal-ugwaljanza u
l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni filforom kollha tagħha, l-istabbiliment ta’
demokrazija profonda u sostenibbli, ilpromozzjoni ta’ governanza tajba, il-ġlieda
kontra l-korruzzjoni, it-tisħiħ tal-kapaċità
istituzzjonali fil-livelli kollha u l-iżvilupp ta’
soċjetà ċivili ta’ suċċess inkluż l-imsieħba
soċjali

Stabbiliment ta’
demokrazija
profonda u
sostenibbli

IVA
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OBJETTIVI SPEĊIFIĊI
NUMRU TALOBJETTIV

TEST SĦIĦ TAL-OBJETTIV

VERŻJONI QASIRA
UŻATA F’DAN ILKAPITOLU

PARTI MILLGĦAŻLA
TAGĦNA?

OS2 tal-ENI

Tinkiseb l-integrazzjoni progressiva fis-suq
intern tal-Unjoni u kooperazzjoni settorjali
u transsettorjali mtejba inkluż permezz
tal-approssimazzjoni leġiżlattiva u lkonverġenza regolatorja lejn standards
tal-Unjoni u oħrajn internazzjonali
rilevanti u aċċess aħjar għas-suq inkluż
permezz ta’ żoni ta’ kummerċ ħieles
profondi u komprensivi, bini ta’
istituzzjonijiet u investimenti relatati,
partikolarment fl-interkonnessjonijiet

Tinkiseb
integrazzjoni fissuq intern tal-UE

LE

OS3 tal-ENI

Jinħolqu kundizzjonijiet għal titjib florganizzazzjoni tal-migrazzjoni legali u ttrawwim ta’ mobbiltà tan-nies ġestita
tajjeb, għall-implimentazzjoni ta’
ftehimiet eżistenti jew futuri konklużi
f’konformità mal-Approċċ Globali għallMigrazzjoni u l-Mobilità, u għallpromozzjoni ta’ kuntatti interpersonali,
b’mod partikolari b’rabta ma’ attivitajiet
kulturali, edukattivi, professjonali u
sportivi

Trawwim ta’
mobbiltà ġestita
tajjeb

LE

OS4 tal-ENI

Jinkiseb żvilupp intelliġenti, sostenibbli u
inklużiv fl-aspetti kollha; it-tnaqqis talfaqar, inkluż permezz tal-iżvilupp tassettur privat u t-tnaqqis tal-esklużjoni
soċjali; il-promozzjoni tal-bini tal-kapaċità
fix-xjenza, l-edukazzjoni u b’mod
partikolari l-edukazzjoni għolja, itteknoloġija, ir-riċerka u l-innovazzjoni; ilpromozzjoni ta’ koeżjoni ekonomika,
soċjali u territorjali interna; l-iżvilupp
rurali; is-saħħa pubblika; il-protezzjoni
ambjentali, l-azzjoni klimatika u rreżiljenza għad-diżastri

Jinkiseb żvilupp
sostenibbli

IVA

OS5 tal-ENI

Isir appoġġ għall-ħolqien tal-fiduċja,
relazzjonijiet tajba mal-pajjiżi ġirien u
miżuri oħrajn li jikkontribwixxu għassigurtà fil-forom kollha tagħha u lprevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ kunflitti,
inkluż il-kunflitti fit-tul

Appoġġ għal
relazzjonijiet tajba
mal-viċinat

IVA

OS6 tal-ENI

Isir titjib tal-kollaborazzjoni subreġjonali,
reġjonali u fil-Viċinat kollu kif ukoll talKooperazzjoni Transkonfinali

Titjib talkooperazzjoni
reġjonali

LE

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2021.
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Kapitolu 7
Segwitu għar-rakkomandazzjonijiet
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Werrej
Paragrafu

Introduzzjoni
Aħna analizzajna l-implimentazzjoni tarrakkomandazzjonijiet li ġew indirizzati lill-Kummissjoni
u lil entitajiet awditjati oħra fl-2016
Il-Kummissjoni kif indirizzat
ir-rakkomandazzjonijiet tagħna?
L-entitajiet awditjati l-oħra kif indirizzaw
ir-rakkomandazzjonijiet tagħna?

Konklużjoni
Annessi
Anness 7.1 — Status dettaljat tar-rakkomandazzjonijiet li
saru fl-2016, għal kull rapport – il-Kummissjoni Ewropea
Anness 7.2 — Status dettaljat tar-rakkomandazzjonijiet li
saru fl-2016, għal kull rapport – entitajiet awditjati oħra

7.1.-7.14.

7.2.-7.4.
7.5.-7.12.
7.13.-7.14.
7.15.
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Introduzzjoni
7.1. Kull sena, aħna neżaminaw il-punt sa fejn l-entitajiet awditjati minna jkunu

ħadu azzjoni b’rispons għar-rakkomandazzjonijiet tagħna. Dan is-segwitu għarrakkomandazzjonijiet tagħna huwa pass importanti fiċ-ċiklu tal-awditjar. Huwa
jipprovdilna feedback dwar jekk l-entitajiet awditjati minna jkunux implimentaw lazzjonijiet li rrakkomandajna u jekk il-kwistjonijiet li qajjimna jkunux ġewx 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.

Aħna analizzajna l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li
ġew indirizzati lill-Kummissjoni u lil entitajiet awditjati oħra fl2016

7.2. Din is-sena, aħna analizzajna rakkomandazzjonijiet ta' 33 rapport speċjali mis-

36 li ppubblikajna fl-2016. Ir-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport Speċjali Nru 9/2016, “Linfiq tal-UE fuq il-politika esterna dwar il-migrazzjoni fil-pajjiżi tal-Viċinat tan-Nofsinhar
tal-Mediterran u l-Viċinat tal-Lvant sal-2014” u r-Rapport Speċjali Nru 32/2016,
“Assistenza mill-UE lill-Ukrajna”, jaqgħu barra l-ambitu ta’ dan l-eżerċizzju u s-segwitu
tagħhom se jitwettaq taħt awditi separati. Ipposponejna wkoll is-segwitu għarrakkomandazzjonijiet tar-Rapport Speċjali Nru 29/2016, “Il-Mekkaniżmu Superviżorju
Uniku – Bidu tajjeb iżda jenħtieġ aktar titjib”, għal raġunijiet relatati mal-pandemija talCOVID-19.

7.3. B’kollox, aħna tajna segwitu għal 315-il rakkomandazzjoni. Minn dawn,

270 kienu indirizzati lill-Kummissjoni 1. Il-45 rakkomandazzjoni li jifdal kienu indirizzati
lil entitajiet awditjati oħra, bħas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, il-Bank Ċentrali
Ewropew, u l-aġenziji tal-UE. Bħal fil-passat, ir-rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-Istati
Membri waqgħu barra l-ambitu tal-eżerċizzju ta’ segwitu. Fl-2016, kien
hemm 38 rakkomandazzjoni ta' dan it-tip.

1

L-għadd totali ta’ rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-Kummissjoni kien ta’ 284. Kien hemm
14 minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet, mir-Rapport Speċjali Nru 9/2016 u mir-Rapport
Speċjali 32/2016, li waqgħu barra l-ambitu ta’ dan l-eżerċizzju.
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7.4. 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 bgħattna s-sejbiet tagħna lill-entitajiet awditjati u ħadna kont tarrisposti tagħhom fl-analiżi finali tagħna. Ir-riżultati ta’ xogħolna jirriflettu s-sitwazzjoni
fi tmiem Mejju 2020.

Il-Kummissjoni kif indirizzat ir-rakkomandazzjonijiet tagħna?

7.5. Il-Kummissjoni implimentat bis-sħiħ 169 (63 %) mill-270 rakkomandazzjoni

tagħna. Hija implimentat 38 rakkomandazzjoni oħra (14 %) fil-biċċa l-kbira mill-aspetti.

7.6. Mir-rakkomandazzjonijiet li jifdal, il-Kummissjoni implimentat 39 (14 %) f’xi

wħud mill-aspetti, u 24 (9 %) ma implimentathomx (ara l-Kaxxa 7.1). L-Anness 7.1 juri
l-istatus ta’ implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet f’aktar dettall. Huwa jipprovdi
wkoll deskrizzjonijiet qosra tat-titjib u d-dgħufijiet li jifdal li jaffettwaw irrakkomandazzjonijiet li ġew implimentati f’xi wħud mill-aspetti.
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Kaxxa 7.1
Implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li għamilna fl-awditi talprestazzjoni li wettaqna fl-2016 indirizzati lill-Kummissjoni
9%
14 %

14 %

63 %

Implimentati bis-sħiħ

Implimentati fil-biċċa l-kbira mill-aspetti

Implimentati f’xi wħud mill-aspetti

Mhux implimentati

Sors: il-QEA.

7.7. F’ċerti oqsma, il-Kummissjoni kienet partikolarment risponsiva għar-

rakkomandazzjonijiet tagħna. Hija implimentat bis-sħiħ jew fil-biċċa l-kbira mill-aspetti
r-rakkomandazzjonijiet kollha li ġew inklużi fi 13-il rapport speċjali tagħna. Il-Kaxxa 7.2
ta’ hawn taħt tagħti xi eżempji.
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Kaxxa 7.2
Eżempji ta’ rapporti speċjali fejn ir-rakkomandazzjonijiet kollha
indirizzati lill-Kummissjoni ġew implimentati jew bis-sħiħ jew fil-biċċa
l-kbira mill-aspetti
o

Ir-Rapport Speċjali Nru 3/2016 – “Il-ġlieda kontra l ewtrofikazzjoni fil-Baħar
Baltiku: tinħtieġ azzjoni ulterjuri u aktar effettiva”

o

Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2016 – "L-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni: ilprogrammi huma allinjati iżda hemm nuqqasijiet fil-kejl tal-prestazzjoni"

o

Ir-Rapport Speċjali Nru 20/2016 – "Tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva filMontenegro: sar progress iżda jeħtieġ li jinkisbu riżultati aħjar f'bosta oqsma
ewlenin"

o

Ir-Rapport Speċjali Nru 25/2016 – “Is-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja'
tal-Art: għodda utli għad-determinazzjoni tal-eliġibbiltà ta' art agrikola – iżda
l-ġestjoni tagħha tista' tittejjeb aktar”

o

Ir-Rapport Speċjali Nru 35/2016 – “L-użu tal-appoġġ baġitarju biex tittejjeb ilmobilizzazzjoni tad-dħul domestiku fl-Afrika sub-Saħarjana”

7.8. Meta l-Kummissjoni ma implimentatx ir-rakkomandazzjonijiet tagħna, ta’ spiss

dan kien għaliex ma kinitx aċċettathom, jew kienet aċċettathom biss parzjalment, firrapport speċjali nnifsu. Mill-24 rakkomandazzjoni li ma ġewx implimentati millKummissjoni, preċedentement hija kienet irrifjutat 20 minnhom (ara l-Kaxxa 7.3 għal xi
eżempji).
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Kaxxa 7.3
Eżempji ta’ rakkomandazzjonijiet mhux aċċettati li ma ġewx
implimentati
Il-Kummissjoni ma aċċettatx ir-Rakkomandazzjoni 12 tar-Rapport Speċjali
Nru 19/2016, “L-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE permezz ta’ strumenti finanzjarji
– tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-perjodu tal-programm 2007-2013”. Il-QEA
talbet lill-Kummissjoni biex twettaq analiżi komparattiva tal-ispejjeż talimplimentazzjoni għall-għotjiet u l-appoġġ finanzjarju li jrid jitħallas lura għallperjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, billi qieset li informazzjoni preċiża fuq
dawn l-ispejjeż tkun partikolarment rilevanti għat-tħejjija ta’ proposti leġiżlattivi
għall-perjodu ta’ wara l-2020 u d-determinazzjoni ta’ livell adegwat ta’ assistenza
teknika. Il-Kummissjoni ma aċċettatx ir-rakkomandazzjoni għal raġunijiet ta’
fattibbiltà, proporzjonalità u rilevanza. Aktar tard, fil-qafas tal-kwittanza għall2015 2, il-Parlament Ewropew appoġġa bis-sħiħ din ir-rakkomandazzjoni.
Il-Kummissjoni ma aċċettatx ir-Rakkomandazzjoni 6 tar-Rapport Speċjali
Nru 17/2016, “L-istituzzjonijiet tal-UE jistgħu jagħmlu aktar biex jiffaċilitaw l-aċċess
għall-akkwist pubbliku tagħhom". Il-QEA rrakkomandat li jenħtieġ li l-Kummissjoni
tipproponi emendi għar-Regolament Finanzjarju tal-UE biex ikun jista' jsir irrieżaminar rapidu tal-ilmenti mill-offerenti li jqisu li jkunu ġew ittrattati b’mod
inġust. Aħna rrakkomandajna li jenħtieġ li dan ir-rieżaminar isir pass obbligatorju
qabel ma l-offerenti jkunu jistgħu jressqu l-każ tagħhom quddiem l-Ombudsman
tal-UE jew jibdew proċedimenti legali quddiem il-Qrati tal-UE. Il-Kummissjoni ma
aċċettatx ir-rakkomandazzjoni għar-raġuni li tali emendi ma kinux meħtieġa, billi rRegolament Finanzjarju diġà kien fih dispożizzjonijiet adegwati f’dan ir-rigward.
Aktar tard, fil-qafas tal-kwittanza għall-2015 3, il-Parlament Ewropew qabel ma’ din
ir-rakkomandazzjoni.
Il-Kummissjoni ma aċċettatx ir-Rakkomandazzjoni 3 tar-Rapport Speċjali
Nru 26/2016 “Iż-żieda fl-effettività tal-kundizzjonalità u l-ksib ta' simplifikazzjoni
għadhom diffikultużi”. IL-QEA rrakkomandat li għall-PAK ta’ wara l-2020 jenħtieġ li
l-Kummissjoni tipproponi adattament tar-regoli rigward il-kontrolli fuq il-post
għall-kundizzjonalità li jkunu jippermettu mmirar aktar effettiv tal-punti ewlenin
ta’ kontroll. Il-Kummissjoni ma aċċettatx ir-rakkomandazzjoni għar-raġuni li din ma
tkunx tissimplifika l-kundizzjonalità iżda de facto tnaqqsilha mill-ambitu tagħha. Kif
meħtieġ, dan jista’ jirriżulta fl-illaxkar tar-regoli dwar il-kontrolli fuq il-post li
finalment ikun idgħajjef l-effettività tal-kundizzjonalità. Aktar tard, fil-qafas talkwittanza għall-2015 4, il-Parlament Ewropew talab ukoll illi, għall-PAK ta’ wara l2020, il-Kummissjoni tipprevedi li ttejjeb ir-regoli rigward il-kontrolli fuq il-post
għall-kundizzjonalità.
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7.9. B’mod ġenerali, il-Kumissjoni ma aċċettatx 27 rakkomandazzjoni mir-rapporti

speċjali li ppubblikajna fl-2016. Sussegwentement, 20 minn dawn irrakkomandazzjonijiet ma ġewx implimentati, 5 ġew implimentati f’xi wħud mill-aspetti,
u 2 ġew implimentati bis-sħiħ minkejja li oriġinarjament ma kinux ġew aċċettati (ara lKaxxa 7.4 għal eżempju).

Kaxxa 7.4
Eżempju ta’ rakkomandazzjoni li ġiet implimentata minkejja li
oriġinarjament ma kinitx ġiet aċċettata
Il-Kummissjoni ma aċċettatx ir-Rakkomandazzjoni 2(a) tar-Rapport Speċjali
Nru 34/2016, “ Il-Ġlieda kontra l-Ħela tal-Ikel: opportunità għall-UE sabiex ittejjeb
l-effiċjenza fir-riżorsi tal-katina tal-provvista tal-ikel”, sabiex ma tantiċipahiex firrwol leġiżlattiv tagħha. L-analiżi tagħna turi li, madankollu, il-Kummissjoni
implimentat din ir-rakkomandazzjoni bħala parti mill-proposta tagħha dwar il-PAK
f’Ġunju 2018.

7.10. Bl-għajnuna ta’ bażi ta' data5, il-Kummissjoni tkompli timmonitorja r-

rakkomandazzjonijiet li aċċettat iżda li għadha ma implimentatx bis-sħiħ. Dawn
jinkludu rakkomandazzjonijiet mir-rapporti speċjali tagħna tal-2015 li kienu għadhom
pendenti mill-eżerċizzju ta’ segwitu tagħna tas-sena l-oħra 6. Madankollu, ilKummissjoni ma twettaqx segwitu b’mod attiv u lanqas ma żżomm rekords, fil-bażi ta'
data tagħha, ta’ kwalunkwe żvilupp li jikkonċerna r-rakkomandazzjonijiet li hija tqis li
ġew implimentati, anke meta l-QEA ma tqisx li dawn ġew implimentati bis-sħiħ.

2

Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta’ April 2017 dwar ir-rapporti speċjali talQorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2015
(2016/2208(DEC)).

3

Idem.

4

Idem.

5

Imsejħa “Rakkomandazzjonijet, Azzjonijiet, Kwittanza”.

6

Ara r-Rapport Annwali 2018, il-paragrafi 3.72 sa 3.78.
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7.11. Fl-eżerċizzju ta’ segwitu tagħna s-sena l-oħra7, ikkonkludejna li l-Kummissjoni

kienet għadha ma implimentatx bis-sħiħ 62 rakkomandazzjoni mir-rapporti tagħna tal2015. Din is-sena, 51 minn dawk it-62 rakkomandazzjoni baqgħu ma ġewx implimentati
u ma baqgħux jingħataw segwitu mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ma kinitx
aċċettat 14 minn dawk il-51 rakkomandazzjoni fir-rapporti speċjali nfushom. Hija
kienet qieset li s-37 rakkomandazzjoni li jifdal kienu ġew implimentati bis-sħiħ fi żmien
l-eżerċizzju ta’ segwitu tas-sena l-oħra, għalkemm il-QEA qisitha mod ieħor.

7.12. Il-Kummissjoni kompliet tagħti segwitu għall-11-il rakkomandazzjoni li jifdal

mit-62 li ma kinux ġew implimentati bis-sħiħ. Skont il-bażi ta' data tagħha, minn dak iżżmien 'il hawn il-Kummissjoni kkompletat l-implimentazzjoni ta’ 4 minn dawk il-11il rakkomandazzjoni (ara l-Kaxxa 7.5 għal eżempju). Hija tqis li s-seba'
rakkomandazzjonijiet li jifdal ġew implimentati parzjalment, u tistenna li se
timplimenta l-biċċa l-kbira mill-passi li jifdal fl-2020.

Kaxxa 7.5
Eżempju ta’ rakkomandazzjoni tal-2015 li l-Kummissjoni tqis li ġiet
implimentata mill-aħħar eżerċizzju ta’ segwitu tas-sena l-oħra.
Fl-eżerċizzju ta’ segwitu tas-sena l-oħra li ġie rrappurtat fir-Rapport Annwali 2018,
aħna kkonkludejna li r-Rakkomandazzjoni 1(a) tar-Rapport Speċjali Nru 10/2015,
“L-isforzi biex jiġu indirizzati l-problemi relatati mal-akkwist pubbliku fin-nefqa talUE għall-Koeżjoni għandhom jiġu intensifikati”, kienet ġiet implimentata fil-biċċa lkbira mill-aspetti.
Aħna konna rrakkomandajna li l-funzjonalità tal-bażi ta' data tiġi estiża biex ikun
hemm aktar informazzjoni disponibbli għall-utenti tagħha. Mill-eżerċizzju ta’
segwitu tas-sena l-oħra, il-Kummissjoni kompliet taġġorna l-bażi ta' data. B’riżultat
ta’ dan l-iżvilupp, il-Kummissjoni issa tqis li r-Rakkomandazzjoni 1(a) ġiet
implimentata bis-sħiħ għalkemm għadna ma rrieżaminajniex aħna stess is-sistema
l-ġdida.

7

Ara r-Rapport Annwali 2018, l-Anness 3.3.
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L-entitajiet awditjati l-oħra kif indirizzaw irrakkomandazzjonijiet tagħna?

7.13. Fl-2016, 4 rapporti speċjali (ara l-Kaxxa 7.6) li jaqgħu fl-ambitu ta’ dan l-

eżerċizzju kien fihom 45 rakkomandazzjoni indirizzati lil entitajiet awditjati minbarra lKummissjoni. Uħud mir-rakkomandazzjonijiet kienu indirizzati lil bosta entitajiet
awditjati differenti fl-istess ħin.

Kaxxa 7.6
Rapporti speċjali tal-2016 li jinkludu rakkomandazzjonijiet indirizzati
lil entitajiet awditjati minbarra l-Kummissjoni
o

Ir-Rapport Speċjali Nru 4/2016 – “Jeħtieġ li l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni
u t-Teknoloġija jimmodifika l-mekkaniżmi operazzjonali tiegħu u l-elementi
tat-tfassil tiegħu biex jikseb l-impatt mistenni"

o

Ir-Rapport Speċjali Nru 7/2016 – “Kif is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
jimmaniġġja l-binjiet tiegħu madwar id-dinja”

o

Ir-Rapport Speċjali Nru 12/2016 – “L-użu li l-aġenziji jagħmlu minn għotjiet:
mhuwiex dejjem xieraq u mhux dejjem jista' jintwera li huwa effettiv”, li fih
rakkomandazzjonijiet indirizzati liċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u lKontroll tal-Mard, lill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, lill-Awtorità Ewropea
dwar is-Sigurtà fl-Ikel u lill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni
Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea

o

Ir-Rapport Speċjali Nru 17/2016 – “L-istituzzjonijiet tal-UE jistgħu jagħmlu
aktar biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-akkwist pubbliku tagħhom”, li fih
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Parlament
Ewropew, lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u lill-Bank Ċentrali Ewropew

7.14. Kien ġie implimentat proporzjon akbar ta’ rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-

istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-UE milli ta' dawk indirizzati lill-Kummissjoni. Listituzzjonijiet u l-korpi tal-UE kienu implimentaw bis-sħiħ 36 (80 %) mill45 rakkomandazzjoni indirizzati lilhom; kienu implimentaw 5 oħra (11 %) fil-biċċa lkbira mill-aspetti (ara l-Kaxxa 7.7). L-erba' rakkomandazzjonijiet li jifdal (9 %) kienu
ġew implimentati f’xi wħud mill-aspetti. L-Anness 7.2 juri l-istatus ta’ implimentazzjoni
tar-rakkomandazzjonijiet f’aktar dettall, u jipprovdi deskrizzjonijiet qosra tat-titjib u ddgħufijiet li jifdal li jolqtu r-rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati biss f’xi wħud
mill-aspetti.
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Kaxxa 7.7
Implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li għamilna fl-awditi talprestazzjoni li wettaqna fl-2016 indirizzati lil entitajiet awditjati
minbarra l-Kummissjoni

9%
11 %

80 %

Implimentati bis-sħiħ
Implimentati f’xi wħud mill-aspetti
Sors: il-QEA.

Implimentati fil-biċċa l-kbira mill-aspetti
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Konklużjoni
7.15. Il-biċċa l-kbira mir-rakkomandazzjonijiet li għamilna fl-awditi tal-prestazzjoni

ġew implimentati. Ir-rata ta’ implimentazzjoni mill-Kummissjoni hija aktar baxxa minn
dik ta’ entitajiet awditjati minbarra l-Kummissjoni. Hemm lok għal iktar progress firrigward tar-rakkomandazzjonijiet li ma ġewx implimentati u ta’ dawk li ma ġewx
implimentati bis-sħiħ.
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Annessi
Anness 7.1 — Status dettaljat tar-rakkomandazzjonijiet li saru fl-2016, għal kull rapport – il-Kummissjoni
Ewropea
SR

RS Nru 1/2016

Titlu tar-rapport

Is-sistema talKummissjoni għallkejl tal-prestazzjoni
fir-rigward talintrojtu tal-bdiewa
hija mfassla tajjeb u
bbażata fuq data
soda?

Nru

1

2 (l-ewwel
inċiż)

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

92

Il-Kummissjoni tejbet il-mod li bih
tiġbor l-istatistika sabiex din tal-aħħar
tirrifletti aħjar l-istandards ta’
għajxien tal-bdiewa u tipprovdi
informazzjoni aħjar dwar l-introjtu
tagħhom mill-biedja. Madankollu, listatistika tal-Kummissjoni għadha ma
tipprovdix l-informazzjoni dwar lintrojtu disponibbli tal-bdiewa li tkun
meħtieġa biex isir tqabbil ma’ introjti
disponibbli f’setturi ekonomiċi oħra
sabiex jiġi ġustifikat l-appoġġ għallintrojtu tal-UE lill-bdiewa.

94

Il-Kummissjoni emendat irRegolament dwar il-Kontijiet
Ekonomiċi għall-Agrikoltura (KEA)
sabiex tallinjah mal-istandards għall-

Mhux
implimentata

256

SR

Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)
kontijiet nazzjonali stabbiliti fisSistema Ewropea tal-Kontijiet
(ESA 2010). Filwaqt li limplimentazzjoni ta’ din il-bidla kienet
ġeneralment faċli, f’xi pajjiżi hija
kellha ftit jew l-ebda impatt fuq listima tal-introjtu tal-bdiewa. IlKummissjoni għadha ma bdietx
tinvestiga kif għandha tivvaluta lfatturi li l-Qorti kienet identifikat
bħala li għandhom influwenza
sinifikanti fuq l-introjtu tal-bdiewa.
Barra minn hekk, il-Kummissjoni
għadha ma pproponietx regolament li
permezz tiegħu l-ġbir tad-data fuq ilprezzijiet tal-artijiet u fuq il-kirjiet isir
rekwiżit legali.

2 (it-tieni
inċiż)

94

2 (it-tielet
inċiż)

94

Il-Kummissjoni iddeċidiet li l-ġbir taddata fuq livell reġjonali għandu jkun
rekwiżit legali, iżda għadha ma ħarġitx
l-att emendatorju korrispondenti taħt
ir-Regolament KEA.
X

Mhux
implimentata
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SR

Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

2 (ir-raba’
inċiż)

94

3

95

4

5

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)
Il-Kummissjoni bdiet tiġbed lattenzjoni għan-nuqqas ta’
komparabbiltà tal-indikaturi talintrojtu bbażati fuq il-KEA fl-Istati
Membri kollha. Madankollu, lindikaturi tal-introjtu bbażati fuq ilKEA għadhom mhux qed jintużaw
korrettament.

X

96

Il-Kummissjoni kisbet u ppubblikat linventarji tal-metodi applikati minn
24 Stat Membru għall-kumpilazzjoni
tal-KEA, kif ukoll ir-rapporti tal-kwalità
relatati, iżda għad trid twettaq
valutazzjoni tal-kwalità tal-KEA għallUE kollha.

98

Il-Kummissjoni wettqet kontrolli fuq
il-post fi tliet Stati Membri u ħeġġet
lill-Istati Membri kollha biex jagħmlu
użu aħjar mill-potenzjal tas-sistema.
Hija ħadet ukoll azzjoni biex ittejjeb
id-data tal-FADN. Madankollu lKummissjoni ma ftehmitx, mal-Istati
Membri li nżaru, dwar skedi ta’ żmien

Mhux
implimentata

258

SR

Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)
ċari biex jiġu indirizzati d-dgħufijiet
identifikati. Il-preċiżjoni statistika talistħarriġiet għadha mhix magħrufa,
billi għad iridu joħorġu r-riżultati ta’
studju li tnieda fl-2018.

6 (l-ewwel
inċiż)

100

Il-Kummissjoni ppreżentat proposta
leġiżlattiva għall-PAK ġdida ta’ wara l2020. Taħt il-proposta, se jiġi mfassal
pjan strateġiku tal-PAK għal kull Stat
Membru. Kull pjan se jkollu objettivi
operazzjonali, linji bażi, stadji
importanti u miri. Sa issa għadu ma
ġie stabbilit l-ebda minn dawn, billi
għad iridu jiġu stabbiliti l-pjanijiet
strateġiċi tal-PAK u tasal lapprovazzjoni tagħhom millKummissjoni. Sa issa, għadu mhux ċar
kif il-Kummissjoni tkun tista’ tiżgura
illi l-pjanijiet huma ambizzjużi flobjettivi tagħhom, għaliex irregolament propost ma jiddikjarax li
trid tiġi ppreżentata evidenza tassitwazzjoni bażi sabiex il-Kummissjoni
tkun tista’ tivvaluta kemm huma
ambizzjużi l-miri. Barra minn hekk, ir-

Mhux
implimentata

259

SR

Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)
regolament ma jistipulax xi miri
kwantifikati fil-livell tal-UE.

RS Nru 2/2016

Ir-Rapport 2014
dwar is-segwitu tarRapporti Speċjali talQorti Ewropea talAwdituri

6 (it-tieni
inċiż)

100

X

6 (it-tielet
inċiż)

100

X
Il-Kummissjoni bdiet eżerċizzji ta’
rendikont biannwali fl-2016, fejn idDĠ jiġu mistiedna jikkomunikaw u
janalizzaw ir-rakkomandazzjonijiet
miftuħa tagħhom, ir-risposti relatati, lazzjonijiet, il-ġustifikazzjonijiet, id-dati
tal-ikkompletar, u d-dokumenti ta’
sostenn. L-analiżi tarrakkomandazzjonijiet miftuħa,
madankollu, tista' tittejjeb biex
jintwera l-ammont ta’ progress
f’waqtu li jkun sar fuq azzjonijiet
korrettivi, filwaqt li r-risposti jistgħu
jinkludu aktar fatti u referenzi aktar
ċari għad-dokumenti ta’ sostenn. Qed
tiġi diskussa bażi ta' data ġdida.

29 (a)

29 (b)

X

Mhux
implimentata
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SR

Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

29 (c)

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti
X

Il-Kummissjoni introduċiet ilkategorija “implimentata
parzjalment” u qiegħda timmonitorja
r-rakkomandazzjonijiet miftuħa.
Madankollu, l-analiżi turi li l-kategorija
“implimentata parzjalment” ma
tintużax b’mod komprensiv u
konsistenti. Bosta
rakkomandazzjonijiet fl-istadju inizjali
(jiġifieri aċċettati) jistgħu jingħaddu
f’din il-kategorija, li ma tiġix
immonitorjata separatament.

29 (d)

RS Nru 3/2016

Il-ġlieda kontra lewtrofikazzjoni filBaħar Baltiku:
tinħtieġ azzjoni
ulterjuri u aktar
effettiva

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

1 (a)

117

X

1 (b)

117

X

2 (a)

121

X

2 (b)

121

X

2 (c)

121

X

2 (d)

121

X

3

125

X

Mhux
implimentata
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SR

Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

RS Nru 4/2016

Jeħtieġ li l-Istitut
Ewropew talInnovazzjoni u tTeknoloġija
jimmodifika lmekkaniżmi
operazzjonali tiegħu
u l-elementi tattfassil tiegħu biex
jikseb l-impatt
mistenni

1

106

X

1

112

X

2

113

X

3

114

X

4

116

X

5

117

X

6

118

X

RS Nru 5/2016

Il-Kummissjoni
żgurat limplimentazzjoni
effettiva tadDirettiva dwar isServizzi?

7

119

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Il-Kummissjoni stabbiliet proċeduri
biex tniedi proċeduri ta’ ksur mingħajr
ma użat il-mekkaniżmu tal-EU Pilot
bil-għan li tħaffef il-proċess kollu fejn

Mhux
implimentata

262

SR

Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)
dan ikun xieraq. Il-Kummissjoni ma
qablitx li taqsam informazzjoni dwar
kwistjonijiet li jkunu ġew riżolti
permezz tal-EU Pilot.

8

RS Nru 6/2016

Programmi ta’
qerda, kontroll u
monitoraġġ għattrażżin tal-mard talannimali

120

X
Għalkemm il-Kummissjoni għamlet
sforzi biex tistabbilixxi sistema li
tiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni
epidemjoloġika, attwalment din hija
limitata. Dan għaliex is-sistema ADIS
għadha mhux funzjonali. Se jkun
meħtieġ li jiġi eżaminat sa liema punt
l-ADIS se ġġib valur miżjud f’termini
tal-għoti ta’ informazzjoni
epidemjoloġika aktar dettaljata u laġġornar aktar faċli tagħha bilWAHIS+.

72 (a)

72 (b)

X

72 (c)

X

72 (d)

X

Mhux
implimentata
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SR

RS Nru 8/2016

Titlu tar-rapport

It-trasport
ferrovjarju talmerkanzija fl-UE:
għadu mhux fit-triq
it-tajba

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

1

97

X

2 (a)

97

X

2 (b)

97

X

3 (a)

97

X

3 (b)

97

X

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

97

Ġew żviluppati b’mod parzjali
matriċijiet ta’ monitoraġġ, iżda ma
ġiet stabbilita l-ebda mira
intermedjarja, u jeħtieġ li titjieb ilkwalità tad-data.

4 (b)

97

L-istħarriġ li twettaq ma jkoprix firxa
wiesgħa jew għadd sinifikanti ta’
utenti tan-network ferrovjarju, u ma
jkoprix in-network ferrovjarju kollu
kemm hu.

4 (c)

97

X

5

97

X

6 (a)

100

4 (a)

X

Mhux
implimentata

264

SR

RS Nru 10/2016

Titlu tar-rapport

Jeħtieġ li jsir aktar
titjib biex tiġi żgurata
l-implimentazzjoni
effettiva talproċedura ta' defiċit
eċċessiv

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

6 (b)

100

X

7 (a)

100

X

7 (b)

100

Il-pjanijiet ta’ direzzjoni tan-negozju u
l-istrateġiji tal-maniġers talinfrastruttura jinsabu fis-seħħ u ġew
ikkomunikati lill-Kummissjoni, iżda lproċess ta’ verifikazzjoni għadu fi
stadju bikri.

100

1

131

X

1

131

X

2

132

X

3

135

X

135

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

X

8

3

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Filwaqt li r-rapporti dwar missjonijiet
juru li l-Eurostat talab għal ċerta data
matul żjarat fuq il-post, huwa għadu
jrid jivvaluta s-sorsi tad-data u
jivverifika sew illi l-proċess ta’
kumpilazzjoni, mis-sorsi tad-data salaġġustamenti li saru u sad-data finali,

Mhux
implimentata

265

SR

Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata

huma f’konformità mal-istandards
rilevanti.
L-Eurostat irrieżamina u tejjeb ilproċeduri interni tiegħu fuq il-qafas
ta’ żmien relatat mal-pubblikazzjoni
tar-rapporti taż-żjarat. Kien hemm xi
titjib f’termini ta’ tnaqqis tal-ħin
meħud għall-pubblikazzjoni ta’ dawn
ir-rapporti, iżda l-Eurostat għadu qed
jonqos milli josserva l-linji gwida
interni tiegħu dwar il-pubblikazzjoni.

3

135

4

136

X

5

137

X

6

139

X

7 (l-ewwel
inċiż)

141

X

7 (it-tieni
inċiż)

141

X

7 (it-tielet
inċiż)

141

X

266

SR

Titlu tar-rapport

Nru

7 (ir-raba’
inċiż)

8

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

141

X

143

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Il-Kummissjoni żiedet il-fokus tagħha
fuq il-livelli tad-dejn u wriet illi lgħodod disponibbli taħt il-Patt ta’
Stabbiltà u Tkabbir riformat (PST)
jistgħu jintużaw b’mod effettiv biex
titjieb il-konformità mar-regola taddejn. Il-proċeduri ta' defiċit eċċessiv
(PDE) futuri biss se jipprovdu evidenza
dwar jekk l-aġġustamenti meħtieġa
jipprovdux proċess ta’ konvergenza
realistiku u kredibbli lejn il-konformità
mar-regola tad-dejn, b’mod
partikolari billi jieħdu
inkunsiderazzjoni l-livell inizjali taddejn. Il-Kummissjoni lanqas ma
speċifikat il-livelli annwali tad-dejn
għall-PDG konsistenti mal-miri taddefiċit fir-rakkomandazzjonijiet
tagħha tal-PDE għall-ħames Stati
Membri li kienu taħt PDE wara lpubblikazzjoni tar-RS Nru 10/2016.
Kwistjoni oħra b’impatt materjali fuq
il-PDE hija l-pandemija tal-COVID-19 u

Mhux
implimentata

267

SR

Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)
l-konsegwenzi ekonomiċi tagħha. Fl20 ta’ Marzu 2020, il-Kummissjoni
adottat Komunikazzjoni dwar lattivazzjoni tal-klawżola liberatorja
ġenerali tal-PST. L-attivazzjoni ta’ din
il-klawżola ġiet approvata mill-ministri
tal-finanzi tal-UE fit23 ta’ Marzu 2020. Din ma
tissospendix il-proċeduri tal-PST, iżda
tippermetti lill-Istati Membri biex
jitbiegħdu mir-rekwiżiti baġitarji li
normalment ikunu japplikaw.
B'riżultat ta' dan, il-Kummissjoni
ppubblikat għadd ta’ rapporti skont lArtikolu 126(3) fl-20 ta’ Mejju 2020.
Madankollu, dak iż-żmien hija ma
pproponietx lill-Kunsill li tittieħed
deċiżjoni li tqiegħed lill-Istati Membri
taħt EDP. Il-Kummissjoni spjegat illi
din id-deċiżjoni kienet dovuta għallivell eċċezzjonali ta’ inċertezza
maħluq mill-pandemija tal-COVID-19,
inkluż għat-tfassil ta’ proċess kredibbli
għall-politika fiskali.

9

145

X

Mhux
implimentata
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SR

RS Nru 11/2016

Titlu tar-rapport

"Tisħiħ tal-kapaċità
amministrattiva flEks-Repubblika
Jugoslava talMaċedonja: progress
limitat f'kuntest
diffiċli"

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata

9

145

10

147

10

147

X

11

149

X

1 (i)

68

X

1 (ii)

68

X

1 (iii)

68

X

2 (i)

69

X

2 (ii)

69

X

3

70

X

4 (i)

71

X

4 (ii)

71

5

72

X

6 (i)

73

X

6 (ii)

73

X

6 (iii)

73

X

X
X

X
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Titlu tar-rapport

Assistenza tal-UE
għat-tisħiħ talamministrazzjoni
pubblika fil-Moldova
RS Nru 13/2016

RS Nru 14/2016

Inizjattivi ta’ politika
u appoġġ finanzjarju
tal-UE għallintegrazzjoni tarRom: sar progress
sinifikanti fl-aħħar
10 snin, iżda sforzi
addizzjonali huma
meħtieġa fil-prattika

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata

6 (iv)

73

X

1

77

X

2

77

X

3

77

4

77

5

77

6

77

2 (a)

127

2 (b)

127

4

131

X

7

131

X

8 (a)

133

X

8 (b)

133

X

X
X
X
X
X
X
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RS Nru 15/2016

RS Nru 16/2016

Titlu tar-rapport

Il-Kummissjoni
mmaniġġjat b'mod
effettiv l-Għajnuna
umanitarja
pprovduta lil
popolazzjonijiet
milquta minn
kunflitti fir-Reġjun
tal-Lagi l-Kbar
Afrikani?

L-objettivi tal-UE
għall-edukazzjoni: ilprogrammi huma
allinjati iżda hemm
nuqqasijiet fil-kejl
tal-prestazzjoni

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

1

58

X

2

59

X

3

60

X

4

60

X

5

61

X

6

62

X

7

62

X

8

63

X

1

93

X

2 (l-ewwel
inċiż)

93

X

2 (it-tieni
inċiż)

93

X

4

93

X

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata
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RS Nru 17/2016

RS Nru 18/2016

Titlu tar-rapport

L-istituzzjonijiet talUE jistgħu jagħmlu
aktar biex jiffaċilitaw
l-aċċess għallakkwist pubbliku
tagħhom

Is-sistema tal-UE
għaċ-ċertifikazzjoni
ta’ bijokarburanti
sostenibbli

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

1

103

X

2

104

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

6

107

7

108

X

8

108

X

9

109

X

1 (a)

76

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata

X

Id-Direttiva dwar l-Enerġija
Rinnovabbli II (RED II) tindirizza t-tibdil
indirett fl-użu tal-art (ILUC) billi
tistabbilixxi ċerti limiti fuq ilproduzzjoni ta’ bijofjuwils b’riskju
għoli ta’ ILUC. Madankollu, ir-RED II
ma tindirizzax l-effetti soċjoekonomiċi
potenzjali b'effett negattiv, għaliex
dawn jibqgħu barra l-mandat talKummissjoni għall-valutazzjoni taliskemi volontarji. B'riżultat ta' dan, it-
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Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata

traspożizzjoni tar-RED II għadha ma
ġietx ikkompletata.
1 (b)

76

X

1 (c)

76

X

2 (a)

77

X

2 (b)

77

X

3 (a)

78

L-atti ta’ implimentazzjoni huma
intenzjonati li jiġu adottati sal31 ta’ Ġunju 2021, madankollu l”azzjoni xierqa” li għandha tittieħed
mill-Kummissjoni meta l-Istati Membri
jqajmu tħassib għadha ma ġietx
definita. Il-Kummissjoni nnifisha ma
għandhiex setgħa diretta u ċara ta'
twettiq ta' kontrolli fuq l-Istati
Membri biex tivverifika jekk loperazzjonijiet ta’ ċertifikazzjoni taliskemi humiex konformi malistandards.

3 (b)

78

Il-mudell ta’ valutazzjoni l-aktar
reċenti tal-Kummissjoni jinkludi punt li
jagħmel referenza b’mod espliċitu
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Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)
għas-sistemi għal ilmenti.
Madankollu, l-eżistenza ta’ sistema
għal ilmenti mhix indirizzata f’xi
dokument attwalment legalment
vinkolanti. Barra minn hekk, dan ilmudell huwa limitat billi ma jkopri lebda wieħed mill-elementi speċifiċi
elenkati fir-rakkomandazzjoni tagħna.

RS Nru 19/2016

L-implimentazzjoni
tal-baġit tal-UE
permezz ta'
strumenti finanzjarji
– tagħlimiet li
għandhom jinsiltu
mill-perjodu talprogramm 20072013

4

79

5

80

X

1 (a)

151

X

1 (b)

151

X

2

151

X

3

154

X

Il-Kummissjoni pprovdiet
definizzjonijiet tal-“effett ta’
ingranaġġ” fir-Regolamenti rilevanti,
kif ukoll gwida addizzjonali dwar ilkalkolu. Madankollu, l-iżolar tar-riżorsi
attirati mill-fondi tal-UE mhuwiex
indirizzat mid-definizzjonijiet u millgwida. Dan ifisser li f’ċerti każijiet il-

Mhux
implimentata
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Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata

proporzjon ta' ingranaġġ se jkompli
jiġi ddikjarat b’mod eċċessiv.

RS Nru 20/2016

Tisħiħ tal-kapaċità
amministrattiva filMontenegro: sar
progress iżda jeħtieġ
li jinkisbu riżultati

4

154

X

5

154

X

6

154

X

7

154

X

8

157

X

9

157

X

10 (a)

162

X

10 (b)

162

11 (a)

162

12

162

1

42

X

2

44

X

3 (i)

45

X

3 (ii)

45

X

X
X
X
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RS Nru 21/2016

RS Nru 22/2016

Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

aħjar f'bosta oqsma
ewlenin

4 (i)

46

X

4 (ii)

46

X

5

47

X

1

68

X

2

69

X

3

72

X

4

74

5

75

X

1 (c)

111

X

2 (a)

112

X

4

117

X

5

117

X

6

118

X

7

119

X

8

120

X

Assistenza ta' qabel
l-adeżjoni mogħtija
mill-UE għat-tisħiħ
tal-kapaċità
amministrattiva filBalkani tal-Punent:
Metaawditu
Programmi ta’
għajnuna tal-UE
għaddekummissjonar ta’
impjanti nukleari filLitwanja, fil-Bulgarija
u s-Slovakkja: seħħ xi
progress mill-2011
'il hawn, iżda sfidi
kruċjali huma
mistennija fil-ġejjieni

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

X

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata
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RS Nru 23/2016

Titlu tar-rapport

It-trasport marittimu
fl-UE: f’baħar ta’
inkwiet — sar ħafna
investiment li la
huwa effettiv u
lanqas sostenibbli

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata

Saru xi studji u ġiet stabbilita l-bażi ta'
data TENtec, għalkemm
b’informazzjoni limitata dwar ilkapaċità tal-portijiet. Madankollu,
għad ma hemm l-ebda sistema ta’
monitoraġġ operattiva fis-seħħ għallmonitoraġġ regolari tal-kapaċità tal104 portijiet ewlenin.

1 (a)

105

1 (b)

105

1 (c)

105

2 (a)

110

X

2 (b)

110

X

2 (c)

110

3 (a)

110

X

3 (b)

110

X

4 (a)

110

4 (b)

110

X
Hemm xogħol li għadu għaddej fuq laħħar aġġornament fid-DIP, iżda lpjan għadu ma ġiex żviluppat.

X

X
X
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RS Nru 24/2016

Titlu tar-rapport

Jeħtieġ li jsiru aktar
sforzi biex tiżdied issensibilizzazzjoni u
tiġi infurzata lkonformità marregoli dwar lgħajnuna mill-Istat
fil-politika ta'
koeżjoni

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata

5 (a)

114

5 (b)

114

X

5 (c)

114

X

7 (a)

114

7 (b)

114

1

117

X

2 (a)

120

X

2 (b)

120

X

2 (c)

120

X

3 (a)

122

X

4 (a)

124

X

4 (b)

124

4 (c)

124

4 (d)

124

X

4 (e)

124

X

5 (a)

130

X

X
X

X
X

X
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RS Nru 25/2016

Titlu tar-rapport

Is-Sistema ta’
Identifikazzjoni talIrqajja’ tal-Art:
għodda utli għaddeterminazzjoni taleliġibbiltà ta’ art
agrikola – iżda lġestjoni tagħha tista’
tittejjeb aktar

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

5 (b)

130

X

2

76

X

4

78

X

5

80

X

6

80

X

1

RS Nru 26/2016

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

74

Il-Kummissjoni kkunsidrat lintroduzzjoni ta’ indikatur ibbażat fuq
ir-rata ta’ nuqqas ta' konformità fissett ta’ indikaturi għall-PAK ta’ wara l2020. Madankollu, għadha ma
żviluppatx sett ta’ indikaturi biex
tivvaluta l-prestazzjoni talkundizzjonalità.

75

Il-Kummissjoni tejbet il-kondiviżjoni
ta’ informazzjoni dwar ksur relatat
mal-kundizzjonalità bejn iddipartimenti. Id-DĠ ENV attwalment
qiegħed janalizza r-riżultati talistatistika tad-DĠ AGRI; jekk ikun

Iż-żieda fl-effettività
tal-kundizzjonalità u
l-ksib ta'
simplifikazzjoni
għadhom diffikultużi
2

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Mhux
implimentata
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Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata

meħtieġ, iż-żewġ DĠ se janalizzaw
b’mod konġunt l-għeruq potenzjali ta’
dak li jikkawża kwalunkwe ksur
sistemiku sabiex jipproponu
soluzzjonijiet.
3

76

4

77

5

6

X
X

78

Kienet ġiet żviluppata u applikata
metodoloġija biex jitkejlu l-ispejjeż
tal-kundizzjonalità. Madankollu, listudju biex jitkejlu l-ispejjeż kien
eżerċizzju ta’ darba: ma ntużax biex
jitnaqqsu l-ispejjeż talimplimentazzjoni tal-kundizzjonalità
jew biex jiġi vvalutat jekk l-ispejjeż
imġarrba kinux proporzjonati għarriżultati miksuba.

79

Il-proposta għall-PAK ta’ wara l2020 tistabbilixxi rekwiżiti ġeneriċi
minimi għall-penali. Is-sistema ta’
kontroll u tas-sanzjonijiet tibqa’ listess u, sabiex tiġi żgurata
applikazzjoni aktar armonizzata tal-
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Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)
penali fil-livell tal-UE, għad hemm
ħtieġa ta’ kjarifika tal-kunċetti ta’
severità, firxa, permanenza,
riokkorrenza u intenzjoni. Il-kwistjoni
dwar jekk tali applikazzjoni
armonizzata ta’ penali hix se tkun
parti mir-regoli ta’ implimentazzjoni
jew tal-atti delegati għadha miftuħa.

RS Nru 27/2016

Il-governanza filKummissjoni
Ewropea — l-aħjar
prattika?

1

66

2 (a)

66

X

2 (b)

66

X

2 (c)

66

X

2 (d)

66

X

2 (e)

66

2 (f)

66

X

X
Il-Kummissjoni ssimplifikat linformazzjoni mogħtija dwar il-livell
ta’ żbalji fl-AMPR. Attwalment il-QEA
qiegħda twettaq awditu li se jeżamina
l-affidabbiltà tar-rati ta' żball
ipprovduti mill-Kummissjoni fil-qasam
tal-Koeżjoni.

Mhux
implimentata
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RS Nru 28/2016

Titlu tar-rapport

L-indirizzar ta’
theddid
transkonfinali serju
għas-saħħa fl-UE:
ittieħdu passi
importanti iżda
jeħtieġ li jsir aktar

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

2 (g)

66

X

2 (h)

66

X

1 (a)

118

X

1 (b)

118

X

1 (c)

118

X

1 (d)

118

X

2 (a)

119

X

2 (b)

119

X

3 (a)

120

X

3 (b)

120

X

3 (c)

120

X

4 (a)

121

X

4 (b)

121

X

4 (c)

121

X

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata
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RS Nru 30/2016

RS Nru 31/2016

Titlu tar-rapport

L-effettività talappoġġ tal-UE lissetturi prijoritarji filHonduras

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

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

1 (a)

64

X

1 (b)

64

X

1 (c)

64

X

2 (a)

65

X

2 (b)

65

X

2 (c)

65

X

3

66

X

4

67

X

1

95

X

2 (a)

95

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Il-Kummissjoni tirrapporta, ta’ kull
sena, informazzjoni konsolidata dwar
il-progress li jkun sar lejn il-mira
kumplessiva ta’ 20 % fir-rapport
annwali dwar il-ġestjoni u lprestazzjoni tagħha, fid-Dikjarazzjoni
tal-Estimi u fil-Ħarsa Ġenerali lejn ilPrestazzjoni tal-Programmi. Din linformazzjoni hija riflessa wkoll f’xi
RAA. Madankollu, il-Kummissjoni ma
tinkludix informazzjoni komprensiva

Mhux
implimentata
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Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata

dwar il-progress li jkun sar lejn il-miri
speċifiċi għall-azzjoni klimatika firrapporti annwali tal-attività kollha
rilevanti.
2 (c)

3

4

95

X

96

Il-Kummissjoni ffinanzjat studju estern
dwar il-ħtiġijiet ta’ finanzjament biex
tipprovdi rieżaminar tal-arranġamenti
attwali għall-integrazzjoni tal-azzjoni
klimatika u s-segwitu tal-infiq relatat
mal-klima. L-evalwazzjonijiet talKummissjoni jiddiskutu l-ħtiġijiet ta’
finanzjament għall-ilħuq tal-mira talintegrazzjoni tal-azzjoni klimatika, iżda
mhux il-ħtiġijiet tat-tibdil fil-klima.

100

Fil-proposta għall-PAK ta’ wara l-2020,
ir-rata tal-koeffiċjent ġiet imnaqqsa
minn 100 % għal 40 % għallpagamenti minħabba restrizzjonijiet
naturali jew restrizzjonijiet oħra
speċifiċi għall-qasam. Ir-rata talkoeffiċjent proposta ta’ 100 % għallimpenji ambjentali u klimatiċi kollha
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Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata

mhix konformi mal-prinċipju ta’
kawtela.
5

102

X

6 (a)

103

X

6 (b)

103

6 (c)

103

7 (a)

109

7 (b)

109

Il-Kummissjoni inkludiet l-indikaturi
tar-riżultati relatati mal-klima filproposti għall-PAK ta’ wara l-2020 u lFEŻR/il-FK ta’ wara l-2020. Dawn loqsma jkopru aktar minn 70 % talkontribuzzjoni mistennija għall-infiq
fuq il-klima fil-baġit totali tal-UE għallperjodu 2012-2027. Madankollu, għad
iridu jiġu stabbiliti indikaturi relatati
mal-klima fl-oqsma kollha li
jikkontribwixxu għall-ilħuq talobjettivi klimatiċi (bl-eċċezzjoni talPAK u l-FEŻR/il-FK, li għalihom jeżistu
proposti).
X
X
Il-Kummissjoni pproponiet żieda filmira għall-integrazzjoni tal-azzjoni
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Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)
klimatika fil-PAK ta’ wara l-2020. Hija
pproponiet ukoll tisħiħ tar-rekwiżiti
relatati mal-klima permezz ta’
kundizzjonalità mtejba. Minkejja limpenn b’saħħtu tal-Kummissjoni biex
tindirizza t-tibdil fil-klima, f’dan listadju għadu mhux ċar jekk dan
huwiex se jwassal għal iżjed infiq fuq
l-azzjoni klimatika.

RS Nru 33/2016

Mekkaniżmu talUnjoni għallProtezzjoni Ċivili: ilkoordinazzjoni tarreazzjonijiet għal
diżastri li seħħew
barra mit-territorju
tal-UE kienet
effettiva f'termini
ġenerali

1 (a)

74

X

1 (b)

74

X

1 (c)

74

X

1 (d)

74

X

2 (a)

74

X

2 (b)

74

X

2 (c)

74

X

2 (d)

74

X

3 (a)

74

X

3 (b)

74

X

Mhux
implimentata
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SR

RS Nru 34/2016

Titlu tar-rapport

Il-Ġlieda kontra lĦela tal-Ikel:
opportunità għall-UE
sabiex ittejjeb leffiċjenza fir-riżorsi
tal-katina talprovvista tal-ikel

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

3 (c)

74

X

3 (d)

74

X

4

74

X

5 (a)

74

X

5 (b)

74

X

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

L-estensjoni tal-mandat talPjattaforma tal-UE dwar it-Telf u lĦela tal-Ikel u l-prijorità l-ġdida
mħabbra għal Patt Ekoloġiku
Ewropew huma indikattivi talimportanza tal-ġlieda kontra l-ħela
tal-ikel fil-politika tal-UE. Għad irid jiġi
żviluppat pjan ta' azzjoni ġdid, filwaqt
li wħud mill-azzjonijiet tal-Pjan ta'
Azzjoni għall-Ekonomija Ċirkolari
għadhom għaddejjin u issa mistennija
jiġu finalizzati fl-2021.

1

84

2 (a)

86

X

2 (b)

86

X

Mhux
implimentata
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SR

Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

86

L-EFSA hija involuta fil-ħidma bażi għal
gwida futura u l-prattiki ta’ skambju
tal-Istati Membri rigward irridistribuzzjoni tal-ikel żejjed. Parti
mill-gwida li qiegħda tiġi mħejjija issa
għandha data ta’ kkompletar
aġġornata, il-31 ta’ Diċembru 2021.

3 (a)

87

Il-gwida tal-UE dwar id-donazzjoni talikel ġiet ippubblikata f’Ottubru 2017.
Jidher illi waqfu l-immappjar u lanaliżi tal-politika u tal-qafas
regolatorju fl-Istati Membri, u dan
iqajjem dubji dwar id-data ta’
kkompletar li ġiet aġġornata għat30 ta’ Ġunju 2020.

3 (b)

87

3 (c)

87

X

3 (d)

87

X

2 (c)

Mhux
implimentata

X
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SR

RS Nru 35/2016

RS Nru 36/2016

Titlu tar-rapport

L-użu tal-appoġġ
baġitarju biex
tittejjeb ilmobilizzazzjoni taddħul domestiku flAfrika sub-Saħarjana

Valutazzjoni talarranġamenti għallgħeluq talprogrammi talkoeżjoni u taliżvilupp rurali għall2007-2013

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

1 (a)

70

X

1 (b)

70

X

2 (a)

72

X

2 (b)

72

X

3

73

X

4

74

X

5

75

X

6

76

X

1

118

2

127

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata

X
Fil-proposta tal-Kummissjoni għallperjodu ta’ wara l-2020, ġie introdott
mekkaniżmu ġdid għar-rieżaminar talprestazzjoni. Huwa jippermetti lillKummissjoni tivvaluta jekk il-miri talprogramm intlaħqux u, jekk ikun
meħtieġ, timponi korrezzjonijiet
finanzjarji għal prestazzjoni
insuffiċjenti. Għall-FAEŻR, ilKummissjoni ma tikkalkulax ir-rata ta'
riskju residwu fil-livell tal-programm
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SR

Titlu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa lkbira millaspetti

Implimentata f’xi wħud millaspetti (sommarju qasir tat-titjib
u d-dgħufijiet li jifdal)
billi tieħu inkunsiderazzjoni lkorrezzjonijiet finanzjarji li jkunu
rriżultaw mill-awditi tal-konformità.
Għalhekk ma hemm l-ebda
aċċertament li r-rata ta' żball li jkun
fadal għal programm ma tkunx taqbeż
il-livell ta' materjalità.

127

Ma hemm l-ebda rapport speċifiku
previst dwar ir-riżultati miksuba u leżitu finali tal-għeluq għall-perjodu ta'
programmazzjoni fl-intier tiegħu.

4

131

Ġie miksub xi titjib biex jonqos ittrikkib tal-perjodi ta’ eliġibbiltà;
madankollu, parti minn dan it-trikkib
se jkompli. Rigward il-Koeżjoni, ma
hemmx rekwiżiti għall-Istati Membri
biex jippreżentaw id-dokumenti ta'
għeluq kollha sa mhux aktar tard minn
sitt xhur wara d-data finali ta’
eliġibbiltà.

6

133

X

7

141

X

3

Mhux
implimentata
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Anness 7.2 — Status dettaljat tar-rakkomandazzjonijiet li saru fl-2016, għal kull rapport – entitajiet
awditjati oħra
RS

Titolu tar-rapport

RS Nru 4/2016

Jeħtieġ li l-Istitut
Ewropew talInnovazzjoni u tTeknoloġija
jimmodifika lmekkaniżmi
operazzjonali tiegħu u
elementi tat-tfassil
tiegħu biex jikseb limpatt mistenni

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa l-kbira
mill-aspetti

Implimentata f’xi wħud mill-aspetti
(sommarju qasir tat-titjib u ddgħufijiet li jifdal)

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)
2

107

X

3

108

X

4

109

X

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)

RS Nru 7/2016

Kif is-Servizz Ewropew
għall-Azzjoni Esterna
jimmaniġġja l-binjiet
tiegħu madwar iddinja

1

68

2

68

3

70

4

71

X
X
X
Ġew konklużi xi pattijiet biex jiġu
nnegozjati mill-ġdid il-ftehimiet għallkirjiet u l-kundizzjonijiet midDelegazzjonijiet tal-UE u r-residenzi u,
b’mod ġenerali, il-kundizzjonijiet tjiebu
meta mqabbla ma’ ħames snin ilu. Fil-

Mhux
implimentata
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RS

Titolu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa l-kbira
mill-aspetti

Implimentata f’xi wħud mill-aspetti
(sommarju qasir tat-titjib u ddgħufijiet li jifdal)
baġit tiegħu, is-SEAE żamm iż-żieda finnefqa relatata mal-bini taħt kontroll.
Madankollu, għad ma hemmx fis-seħħ
ħarsa ġenerali lejn il-portafoll (tabella
operattiva) biex jiġu mmonitorjati r-rati
tas-suq tad-Delegazzjonijiet tal-UE u tarresidenzi. Huwa meħtieġ sforz speċifiku
biex jiġu koperti mill-inqas il-50 ftehim laktar għaljin fis-seħħ għall-uffiċċji tadDelegazzjonijiet tal-UE u r-residenzi.

5

71

Ġew żviluppati l-istandards tal-kejl li
jridu jiġu applikati mid-Delegazzjonijiet
tal-UE, u ġew organizzati sessjonijet ta’
informazzjoni għall-persunal tadDelegazzjonijiet. Is-software għallġestjoni tal-bini Immogest ġie aġġornat
b’data minn kejl mill-ġdid. Madankollu,
dan is-software għad għandu bżonn
titjib kbir biex ikun jista’ jissodisfa lħtiġijiet kollha, bħall-inklużjoni ta’ aktar
informazzjoni dwar l-ispejjeż/il-kera talbini, il-kategorizzazzjoni tal-ispazju li
jista’ jintuża (skont it-tip ta’ użu), u linformazzjoni dwar il-kolokazzjoni tassuperfiċje u l-kirjiet. L-interfaċċi ta’
Immogest ma’ bażijiet ta' data oħra

Mhux
implimentata

292

RS

Titolu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa l-kbira
mill-aspetti

Implimentata f’xi wħud mill-aspetti
(sommarju qasir tat-titjib u ddgħufijiet li jifdal)
jeħtieġ li jiġu mtejba biex jitnaqqas ilbżonn li data impurtata minn sistemi
oħra tiddaħħal manwalment.

6

7

72

72

X
Mill-2015 sal-2019, aħna nosservaw li sSEAE tejjeb il-prijoritizzazzjoni taxxogħlijiet li għandhom
jitwettqu/pattijiet li jridu jiġu konklużi
fis-sentejn li ġejjin. Is-SEAE għad irid
itejjeb l-ippjanar għall-bini fuq terminu
medju tiegħu. Anke jekk is-SEAE jqis li
pjan kontinwu għal seba' snin ikopri
qafas ta’ żmien twil ħafna, jenħtieġ li
jitfassal pjan li jkopri mill-inqas bejn
tlieta sa erba' snin u li limplimentazzjoni tiegħu tiġi
mmonitorjata b’enfasi speċifika fuq irriżultati, l-ispejjeż u t-twaqqit tiegħu.
Tali ppjanar fuq terminu medju huwa
essenzjali biex tiġi appoġġata b’mod
iktar konkret l-istrateġija dwar il-bini tasSEAE. Jenħtieġ li ż-żewġ dokumenti
ewlenin dwar l-ippjanar (l-istrateġija
dwar il-bini u l-ippjanar fuq terminu
medju) jkunu allinjati aħjar.

Mhux
implimentata

293

RS

Titolu tar-rapport

Nru

8

Paragrafu
tal-RS

72

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa l-kbira
mill-aspetti

Implimentata f’xi wħud mill-aspetti
(sommarju qasir tat-titjib u ddgħufijiet li jifdal)
Madwar 50 % tal-kuntratti ta’ kiri issa
għandhom opzjoni ta’ xiri. It-titjib talinformazzjoni fil-fajls tal-bini u filprospettar tas-suq kellu impatt pożittiv
fuq id-deċiżjonijiet dwar jekk bini
għandux jinxtara jew jinkera.
Madankollu, għad ma hemmx fis-seħħ
ħarsa ġenerali lejn il-portafoll u analiżi
tal-opportunitajiet għall-kiri jew għaxxiri, mibdija mis-servizzi ċentrali u
mmaniġġjati ċentralment. Jenħtieġ li jiġi
żviluppat metodu biex jitwettqu
analiżijiet ekonomiċi xierqa tal-għażliet
tax-xiri minflok tal-kiri li jkun ibbażat fuq
indikaturi xierqa, bħal pereżempju lvalur preżenti nett. Jenħtieġ li l-istess
indikatur jiġi applikat għall-għażliet
kollha; f’każ ta’ xiri, jenħtieġ li l-valur
residwu (tas-suq) tal-assi wara ċ-ċiklu
tal-ħajja tiegħu jiġi stmat u inkorporat
fil-kalkolu.

Mhux
implimentata
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RS

Titolu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa l-kbira
mill-aspetti

Implimentata f’xi wħud mill-aspetti
(sommarju qasir tat-titjib u ddgħufijiet li jifdal)

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

RS Nru 12/2016

“L-użu li l-aġenziji
jagħmlu minn
għotjiet: mhuwiex
dejjem xieraq u mhux
dejjem jista' jintwera
li huwa effettiv”

1

53

X

2

54

X

4

56

X

5

57

X
L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

1

53

X

2

54

X

4

56

X

5

57

X
L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)

1

53

X

2

54

X

5

57

X

Mhux
implimentata
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RS

Titolu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa l-kbira
mill-aspetti

Implimentata f’xi wħud mill-aspetti
(sommarju qasir tat-titjib u ddgħufijiet li jifdal)

Mhux
implimentata

L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni
Ewropea (FRONTEX)
1

53

X

2

54

X

3

55

X

4

56

X

5

57

X
Il-Parlament Ewropew

RS Nru 17/2016

L-istituzzjonijiet tal-UE
jistgħu jagħmlu aktar
biex jiffaċilitaw laċċess għall-akkwist
pubbliku tagħhom

1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X
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RS

Titolu tar-rapport

Nru

Paragrafu
tal-RS

Implimentata
bis-sħiħ

Implimentata
fil-biċċa l-kbira
mill-aspetti

Implimentata f’xi wħud mill-aspetti
(sommarju qasir tat-titjib u ddgħufijiet li jifdal)

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X
Il-Bank Ċentrali Ewropew

1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X

Mhux
implimentata
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Appendiċi
Approċċ u metodoloġija tal-awditjar
(1) Il-metodoloġija li nużaw għall-awditjar tal-prestazzjoni hija deskritta fil-Manwal
għall-Awditu tal-Prestazzjoni, li huwa disponibbli fuq is-sit web tagħna. Fl-awditi li
nwettqu, aħna nsegwu l-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi talAwditjar (ISSAIs) dwar l-awditi tal-prestazzjoni.

PARTI 1 – Kapitolu 1: Qafas tal-prestazzjoni
(2) Kull sena, aħna neżaminaw aspett differenti tal-qafas tal-prestazzjoni. Is-suġġett li
għażilna għar-rapport ta’ din is-sena huwa r-rappurtar ta’ livell għoli dwar ilprestazzjoni mwettaq mill-Kummissjoni permezz tar-rapport annwali dwar ilġestjoni u l-prestazzjoni (AMPR) u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi. Aħna
eżaminajna jekk il-Kummissjoni għandhiex proċess robust għall-produzzjoni ta’
dawn ir-rapporti u jekk dawn jagħtux ħarsa ġenerali ċara, komprensiva u
bbilanċjata lejn il-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq tal-UE.
(3) Sabiex inwieġbu dawn il-mistoqsijiet aħna rrieżaminajna, fost affarijiet oħra:
(a) l-AMPR għall-2019 u dawk għas-snin preċedenti;
(b) id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz ta’ Baġit 2021 u dawk għassnin preċedenti;
(c) ir-rapporti annwali tal-attività tad-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u lIżvilupp Rurali (DĠ AGRI) u d-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u
Urbana (DĠ REGIO) għall-2019 u dawk għas-snin preċedenti;
(d) is-settijiet ta’ struzzjonijiet u mudelli, kemm dawk l-aktar reċenti kif ukoll
dawk preċedenti, għat-tħejjija tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi u tarrapporti annwali tal-attività.
(4) Bħala parti mill-awditu, aħna wettaqna żjarat tal-awditjar fil-Kummissjoni (isSegretarjat Ġenerali, u d-Direttorat Ġenerali għall-Baġit (DĠ BUDG), id-DĠ AGRI u
d-DĠ REGIO), sabiex neżaminaw u niddiskutu t-tfassil u l-funzjonament talproċeduri għall-:
(a) ġbir ta’ data dwar il-prestazzjoni mill-Istati Membri u l-verifikazzjoni talkwalità u l-affidabbiltà tagħha;
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(b) abbozzar, reviżjoni u adozzjoni tar-rapporti annwali tal-attività, iddikjarazzjonijiet tal-programmi u l-AMPR.

PARTI 2 – Kapitoli 2 sa 6: Prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq tal-UE
(5) Fil-Kapitoli 2 sa 6, aħna nkopru r-riżultati li nkisbu mill-programmi tal-UE taħt lIntestaturi 1a, 1b, 2, 3 u 4 tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2014-2020. Liskop tagħna kien li nistabbilixxu kemm hemm informazzjoni rilevanti u
disponibbli dwar il-prestazzjoni u, fuq il-bażi ta’ din l-informazzjoni, li nivvalutaw
kemm il-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq tal-UE kienet fil-fatt tajba.
Il-kampjun tagħna
(6) Hemm 58 programm ta’ nfiq taħt il-QFP 2014-2020. Għall-valutazzjoni li
wettaqna, aħna ħadna kampjun ta’ disgħa minnhom (ara t-Tabella 1). Għażilna
żewġ programmi għal kull intestatura tal-QFP (bl-eċċezzjoni tal-Intestatura 3 talQFP, li hija l-iżgħar, fejn għaliha għażilna programm wieħed biss). Għażilna minn
fost l-akbar erba’ programmi (skont il-baġit) taħt kull intestatura tal-QFP. Fejn kien
possibbli, aħna għażilna pari ta’ programmi relatati mill-qrib (l-Intestaturi 1b,
2 u 3), li setgħu jkunu mistennija jipproduċu xi wħud mir-riżultati tagħhom b’mod
konġunt. Meħudin flimkien, id-disa’ programmi ta’ nfiq li koprejna
jirrappreżentaw 74 % tal-pagamenti kollha li saru sa tmiem l-2019 meta mqabbla
mal-impenji taħt il-QFP attwali.

Tabella 1 – Il-kampjun tagħna tal-programmi ta’ nfiq għall-Kapitoli 2 sa 6
Kapitolu

Intestatura tal-QFP

Programm ta’ nfiq magħżul

2

1a: Kompetittività għattkabbir u l-impjiegi

Orizzont 2020;
Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi

3

1b: Koeżjoni ekonomika,
soċjali u territorjali

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali;
Fond ta’ Koeżjoni

4

2: Tkabbir sostenibbli:
riżorsi naturali

Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija;
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali

5

3: Sigurtà u ċittadinanza

Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni

6

4: Ewropa Globali

Strument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp;
Strument Ewropew ta’ Viċinat

Sors: il-QEA.

(7) Kull programm ta’ nfiq għandu bejn objettiv wieħed u 20 objettiv (ġenerali u/jew
speċifiku). Aħna eżaminajna l-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq bi tqabbil ma’
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għażla ta’ dawn l-objettivi (ara l-Annessi 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 u 6.1). Koprejna lobjettivi ġenerali kollha kif ukoll għażla ta’ objettivi speċifiċi magħżula għallmaterjalità u r-rabtiet tagħhom ma’ objettiv ġenerali u ma’ objettivi ta’ livell ogħla
tal-UE.
Rieżaminar
(8) Aħna bbażajna l-valutazzjoni li wettaqna fuq l-informazzjoni maħruġa millKummissjoni dwar il-prestazzjoni, inklużi:
(a) l-AMPR għall-2019;
(b) id-dikjarazzjonijiet tal-programmi rilevanti għall-Abbozz ta’ Baġit 2021,
(c) ir-Rapporti Annwali tal-Attività 2019 tad-direttorati ġenerali rilevanti;
(d) l-evalwazzjonijiet relatati mal-prestazzjoni tal-programmi taħt il-QFP attwali u
dak preċedenti;
(e) diversi rapporti dwar il-prestazzjoni speċifiċi għall-programmi.
(9) Issupplimentajna din l-informazzjoni b’sejbiet reċenti mix-xogħol tal-awditjar li
wettaqna u r-rieżaminar tagħna stess. Aħna ma kellniex ir-riżultati tagħna stess
disponibbli fir-rigward tal-objettivi tal-programmi kollha magħżula.
(10) Iċċekkjajna l-informazzjoni, ipprovduta mill-Kummissjoni, dwar il-prestazzjoni biex
nivverifikaw il-plawżibbiltà u l-konsistenza tagħha mas-sejbiet tagħna, iżda ma
awditjajniex l-affidabbiltà tagħha.
(11) Aħna ffukajna fuq l-informazzjoni l-aktar reċenti relatata mal-aħħar verżjonijiet
tal-programmi ta’ nfiq tal-UE taħt il-QFP 2014-2020. Minħabba li l-evalwazzjonijiet
ex post ta’ dawn il-programmi mhux se jitħejjew qabel ma jkun għadda żmien
konsiderevoli minn fuq tmiem il-perjodu tal-QFP attwali, u minħabba li levalwazzjonijiet interim mhumiex disponibbli għall-programmi kollha, spiss kellna
nirreferu għal informazzjoni dwar il-prestazzjoni għall-programmi predeċessuri
taħt il-QFP 2007-2013. Meta għamilna dan, aħna ħadna inkunsiderazzjoni l-firxa
tal-bidliet fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-programmi bejn iż-żewġ perjodi.
Analiżi tal-indikaturi
(12) Bħala parti mill-valutazzjoni li wettaqna fir-rigward tal-prestazzjoni, aħna
analizzajna l-informazzjoni mill-indikaturi tal-prestazzjoni, li ġiet ippreżentata fiddikjarazzjonijiet tal-programmi rilevanti għall-Abbozz ta’ Baġit 2021. Għamilna
wkoll paragun ma’ dikjarazzjonijiet tal-programmi preċedenti.
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(13) Id-9 programmi fil-kampjun tagħna huma koperti minn total ta’ 262 indikatur, li
huma aktar milli hemm fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi nfushom. Ir-raġuni hija
li l-indikaturi fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi spiss jikkonsistu f’żewġ
subindikaturi jew aktar, li kull wieħed għandu linji bażi, miri u settijiet separati talvaluri reali miksuba. Aħna għaddejna kull wieħed minn dawn is-subindikaturi
bħala indikatur separat.
(14) L-indikaturi kollha kklassifikajniehom bħala indikaturi tal-input, tal-output, tarriżultat jew tal-impatt. Għalkemm dan huwa wkoll skont il-leġiżlazzjoni għal xi
programmi, il-Kummissjoni ma kklassifikatx l-indikaturi kollha tagħha b’dan ilmod. F’xi każijiet, il-klassifikazzjoni tagħna, li aħna bbażajna fuq il-linji gwida għal
regolamentazzjoni aħjar maħruġa mill-Kummissjoni, tista’ tkun differenti minn dik
li tinsab fil-leġiżlazzjoni.
(15) L-analiżi tagħna tal-indikaturi inkludiet kalkolu tal-progress lejn il-mira li nkiseb sa
issa, bl-użu tal-linja bażi rilevanti f’kull każ (ara t-Tabella 2). Dan kien possibbli biss
meta d-data kwantifikata kienet disponibbli għal-linja bażi, għall-mira, u għallvaluri reali l-aktar reċenti.

Tabella 2 – Kalkolu tal-progress lejn il-mira (mil-linja bażi)
Linja bażi
20

Valur reali laktar reċenti
40

Mira
70

Kalkolu
(40-20)/(70-20)

Progress lejn ilmira
40 %

Sors: il-QEA.

(16) Barra minn hekk, aħna vvalutajna jekk kull indikatur kienx “fit-triq it-tajba” biex
jilħaq il-mira tiegħu u nippreżentaw grafikament din l-informazzjoni f’ħarsiet
ġenerali lejn l-indikaturi (ara t-Tabella 3).

Tabella 3 – Rappreżentazzjoni grafika tal-analiżi ta’ jekk l-indikaturi
humiex “fit-triq it-tajba”
Simbolu

Tifsira

Kummenti

“fit-triq it-tajba”

Abbażi tad-data disponibbli, l-indikatur
x’aktarx se jilħaq il-mira tiegħu fil-ħin.

“fit-triq it-tajba”;
l-ebda mira
kwantifikata

Abbażi tad-data disponibbli, l-indikatur
x’aktarx se jilħaq il-mira tiegħu fil-ħin.
Il-mira mhijiex kwantifikata, iżda hija
suffiċjentement speċifika biex tiġi vvalutata
l-probabbiltà li din tinlaħaq.
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Simbolu

Tifsira

Kummenti

“mhux fit-triq ittajba”

Abbażi tad-data disponibbli, l-indikatur
x’aktarx MHUWIEX se jilħaq il-mira tiegħu
fil-ħin.

“mhux fit-triq ittajba”;
l-ebda mira
kwantifikata

Abbażi tad-data disponibbli, l-indikatur
x’aktarx MHUWIEX se jilħaq il-mira tiegħu
fil-ħin.
Il-mira mhijiex kwantifikata, iżda hija
suffiċjentement speċifika biex tiġi vvalutata
l-probabbiltà li din tinlaħaq.

Mhuwiex ċar

Abbażi tad-data disponibbli mhuwiex
possibbli li jiġi ddikjarat b’mod kunfidenti li
l-indikatur x’aktarx se jilħaq, jew le, il-mira
tiegħu.

Mhuwiex ċar;
l-ebda mira
kwantifikata

Abbażi tad-data disponibbli mhuwiex
possibbli li jiġi ddikjarat b’mod kunfidenti li
l-indikatur x’aktarx se jilħaq, jew le, il-mira
tiegħu.
Ma hemm l-ebda mira kwantifikata.

Sors: il-QEA.

(17) It-Tabella 4 tagħti eżempji ta’ kif ivvalutajna jekk indikatur partikolari kienx “fittriq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu, u tispjega l-kriterji tagħna. Aħna ma
applikajniex dawn il-kriterji awtomatikament, iżda eżaminajna l-indikaturi wieħed
wieħed, abbażi tal-informazzjoni disponibbli, flimkien mal-ġudizzju professjonali.

Tabella 4 – Eżempji tal-valutazzjonijiet li wettaqna ta’ jekk l-indikaturi
humiex “fit-triq it-tajba”
Informazzjoni fiddikjarazzjonijiet talprogrammi
Linja bażi (2013): 50
Mira (2023): 150
Stadju
importanti (2018): 100
Il-valur l-aktar reċenti:
(2018): 90
Il-valuri preċedenti:
(2017): 80; (2016): 70

Il-valutazzjoni
li wettaqna

MHUX FITTRIQ IT-TAJBA

Kriterji u raġunament
Kriterju: Jekk ikun hemm stadju
importanti għas-sena li għaliha aħna
jkollna d-data l-aktar reċenti, lindikatur ikun fit-triq it-tajba jekk listadju importanti jkun intlaħaq.
Raġunament: L-istadju importanti ma
jkunx intlaħaq.
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Informazzjoni fiddikjarazzjonijiet talprogrammi

Linja bażi (2013): 50
Mira (2023): 150
Stadju
importanti (2019): 100
Il-valur l-aktar reċenti:
(2018): 90
Il-valuri preċedenti:
(2017): 80; (2016): 70

Linja bażi (2013): 50
Mira (2023): 150
Stadju importanti: l-ebda
wieħed
Il-valur l-aktar reċenti:
(2018): 80
Il-valuri preċedenti:
(2017): 75; (2016):
70, (2015): 60; (2014):
55

Linja bażi (2013): 50
Mira (2023): 150
Stadju importanti: l-ebda
wieħed
Il-valur l-aktar reċenti:
(2018): 80
Il-valuri preċedenti:
(2017): 63; (2016):
55, (2015): 52; (2014):
51

Il-valutazzjoni
li wettaqna

FIT-TRIQ ITTAJBA

Kriterji u raġunament
Kriterju: Jekk ma jkun hemm l-ebda
stadju importanti għas-sena li għaliha
aħna jkollna d-data l-aktar reċenti,
iżda hemm stadju importanti għal sena
oħra, l-indikatur ikun “fit-triq it-tajba”
jekk il-progress li nkiseb sa issa kien
konformi ma’ dan l-istadju importanti.
Raġunament: Minħabba l-progress
kostanti lejn il-mira matul ilperjodu 2016-2018, il-mira għall-2019
x’aktarx se tintlaħaq.

MHUX FITTRIQ IT-TAJBA

Kriterju: Jekk ma jkun hemm l-ebda
stadju importanti, l-indikatur ikun “fittriq it-tajba” jekk il-progress li nkiseb
sa issa kien ġeneralment konformi ma’
progressjoni lineari mil-linja bażi lejn ilmira, jew jekk il-valuri reali sal-ġurnata
tal-lum juru profil ta’ progress aktar
“esponenzjali”, b’bidu bil-mod u
b’aċċellerazzjoni fis-snin ta’ wara.
Raġunament: Il-progress lejn il-mira
huwa ta’ 30 %, sinifikattivament taħt
il-valur lineari ta’ 50 % li jista’ jkun
mistenni f’nofs l-implimentazzjoni, u lvaluri reali sal-ġurnata tal-lum ma juru
l-ebda aċċellerazzjoni.

FIT-TRIQ ITTAJBA

Kriterju: Jekk ma jkun hemm l-ebda
stadju importanti, l-indikatur ikun “fittriq it-tajba” jekk il-progress li nkiseb
sa issa kien ġeneralment konformi ma’
progressjoni lineari mil-linja bażi lejn ilmira, jew jekk il-valuri reali sal-ġurnata
tal-lum juru profil ta’ progress aktar
“esponenzjali”, b’bidu bil-mod u
b’aċċellerazzjoni fis-snin ta’ wara.
Raġunament: Il-progress lejn il-mira
huwa ta’ 30 %, sinifikattivament taħt
il-valur lineari ta’ 50 % li jista’ jkun
mistenni f’nofs l-implimentazzjoni.
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Informazzjoni fiddikjarazzjonijiet talprogrammi

Il-valutazzjoni
li wettaqna

Kriterji u raġunament
Madankollu, il-valuri reali rreġistrati
sal-ġurnata tal-lum juru aċċellerazzjoni
ċara li, jekk tinżamm, x’aktarx li l-mira
se tintlaħaq.

Linja bażi (2013): 50
Mira (2023): żieda
Stadju importanti: l-ebda
wieħed
Il-valur l-aktar reċenti:
(2018): 60
Il-valuri preċedenti:
(2017): 56; (2016):
55, (2015): 52; (2014):
51
Linja bażi (2013): 50
Mira (2023): żamma
Stadju importanti: l-ebda
wieħed
Il-valur l-aktar reċenti:
(2018): 40
Il-valuri preċedenti:
(2017): 46; (2016):
49, (2015): 52; (2014):
51

Linja bażi (2013): 50
Mira (2023): 150
Stadju importanti: lebda wieħed
Il-valuri l-aktar reċenti:
(2018): 90

Kriterju: Jekk il-mira ma tkunx
kwantifikata, l-indikatur ikun “fit-triq
it-tajba” jekk it-termini tal-mira jkunu
ntlaħqu sa issa, jew x’aktarx se
jintlaħqu.

FIT-TRIQ ITTAJBA;
Raġunament: Il-mira mhux
L-EBDA MIRA
KWANTIFIKATA kwantifikata hija li jkun hemm “żieda”
u li l-valuri kollha rreġistrati salġurnata tal-lum ikunu ogħla mil-linja
bażi, u b’hekk jintlaħqu t-termini talmira.

MHUX FITTRIQ IT-TAJBA

MHUWIEX
ĊAR;
L-EBDA MIRA
KWANTIFIKATA

Kriterju: Jekk il-mira ma tkunx
kwantifikata, l-indikatur ikun “fit-triq
it-tajba” jekk it-termini tal-mira jkunu
ntlaħqu, jew x’aktarx se jintlaħqu.
Raġunament: Il-mira hija ż-“żamma”,
jiġifieri l-indikatur ikun laħaq il-linja
bażi, iżda l-valur reali l-aktar reċenti
huwa 20 % taħt il-linja bażi.
Kriterju: Jekk ma jkun hemm l-ebda
stadju importanti, l-indikatur ikun “fittriq it-tajba” jekk il-progress li nkiseb
sa issa kien ġeneralment konformi ma’
progressjoni lineari mil-linja bażi lejn ilmira, jew jekk il-valuri reali sal-ġurnata
tal-lum juru profil ta’ progress aktar
“esponenzjali”, b’bidu bil-mod u
b’aċċellerazzjoni fis-snin ta’ wara.
Raġunament: Il-progress lejn il-mira
huwa ta’ 40 %, 10 punti perċentwali
taħt il-valur lineari ta’ 50 % li jista’ jkun
mistenni f’nofs l-implimentazzjoni. Ma
hemm l-ebda data oħra disponibbli
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Informazzjoni fiddikjarazzjonijiet talprogrammi

Il-valutazzjoni
li wettaqna

Kriterji u raġunament
biex turi jekk il-progress lejn il-mira
kienx lineari jew aktar esponenzjali.

Linja bażi (2013): 50
Mira: mhux iddefinita
Stadju importanti: l-ebda
wieħed
Il-valur l-aktar
reċenti (2018): 90
Linja bażi (2013): 50
Mira (2023): 150
Stadju importanti (2019):
100
Il-valur l-aktar reċenti: lebda data

MHUWIEX
ĊAR;
L-EBDA MIRA
KWANTIFIKATA

Raġunament: Jekk ma jkun hemm lebda mira, huwa impossibbli li jiġi
vvalutat jekk l-indikatur huwiex “fittriq it-tajba”.

MHUWIEX ĊAR

Raġunament: Jekk ma jkun hemm lebda data dwar il-progress lejn il-mira,
huwa impossibbli li jiġi vvalutat jekk lindikatur huwiex “fit-triq it-tajba”.

Sors: il-QEA.

(18) L-analiżi li wettaqna fir-rigward tal-indikaturi hija bbażata fuq data pprovduta millKummissjoni u li aħna ma awditjajniex. Il-valutazzjoni li wettaqna ta’ jekk lindikaturi humiex “fit-triq it-tajba” hija relatata mal-analiżi tagħna tal-probabbiltà
li indikatur partikolari se jilħaq il-mira tiegħu. Madankollu, l-analiżi ma tinkludix irrilevanza tal-indikatur fir-rigward tal-objettivi u l-azzjonijiet tal-programm, lanqas
il-livell ta’ ambizzjoni tal-mira. Pereżempju, indikatur jista’ ma jintlaqatx millazzjonijiet implimentati taħt il-programm, jew jista’ ma jkunx rilevanti għallobjettiv tal-programm – u l-mira tiegħu tista’ ma tirriflettix ambizzjoni adegwata.
Għalhekk, l-indikaturi waħedhom mhux neċessarjament jirriflettu l-ilħuq talobjettivi tal-programmi. Analiżi sħiħa tal-prestazzjoni tal-programmi tinvolvi lanalizzar ta’ data dwar l-indikaturi flimkien ma’ informazzjoni kwantitattiva u
kwalitattiva oħra.
(19) Minkejja dan, aħna nqisu li l-indikaturi ġeneralment jipprovdu fehim approfondit
dwar ċerti aspetti tal-prestazzjoni tal-programmi. Fil-Kapitoli 2 sa 6, ir-rapport
jippreżenta ħarsiet ġenerali grafiċi lejn l-indikaturi. Barra minn hekk, il-Kapitolu 1
u, fejn rilevanti, it-test li jakkumpanja l-ħarsiet ġenerali lejn l-indikaturi
jippreżentaw il-limitazzjonijiet tal-valur informattiv tal-indikaturi.
Ittestjar tal-prestazzjoni fuq it-tranżazzjonijiet
(20) Parti oħra mill-awditu tagħna kienet li nivvalutaw il-prestazzjoni tal-programmi
billi nużaw kampjun ta’ tranżazzjonijiet ittestjati matul ix-xogħol tagħna fuq iddikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni. Aħna vverifikajna jekk dawn it-tranżazzjonijiet
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kinux konformi mal-objettivi rilevanti tal-programmi u jekk kinux qed jilħqu jew
x’aktarx se jilħqu kwalunkwe mira tal-prestazzjoni.

PARTI 3 – Kapitolu 7 – Segwitu għar-rakkomandazzjonijiet
(21) Is-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tar-rapporti speċjali tagħna huwa kompitu
rikorrenti. Fil-Kapitolu 7, nanalizzaw sa liema punt ġew implimentati rrakkomandazzjonijiet li konna għamilna f’rapporti speċjali ppubblikati fl-2016.
Aħna nikklassifikaw ir-rakkomandazzjonijiet bħala li ġew implimentati bis-sħiħ, filbiċċa l-kbira mill-aspetti, f’xi wħud mill-aspetti jew li ma ġewx implimentati.
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Risposti tal-Istituzzjonijiet għarRapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri
dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE –
Status fi tmiem l-2019
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Werrej
Paġna

Kapitolu 1 Qafas tal-prestazzjoni
Risposti tal-Kummissjoni Ewropea

308

Kapitolu 2 Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi
Risposti tal-Kummissjoni Ewropea

317

Kapitolu 3 Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali
Risposti tal-Kummissjoni Ewropea

325

Kapitolu 4 Riżorsi naturali
Risposti tal-Kummissjoni Ewropea

332

Kapitolu 5 Sigurtà u Ċittadinanza
Risposti tal-Kummissjoni Ewropea

343

Kapitolu 6 Ewropa Globali
Risposti tal-Kummissjoni Ewropea

353

Kapitolu 7 Segwitu għar-rakkomandazzjonijiet
Risposti tal-Kummissjoni Ewropea

360
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI EWROPEA TALAWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UE – STATUS FI TMIEM L2019
“KAPITOLU 1 – QAFAS TA’ PRESTAZZJONI”

INTRODUZZJONI
Il-Kummissjoni tagħti l-ogħla prijorità lill-prestazzjoni tal-infiq tal-UE u hija impenjata li tippreżenta
informazzjoni ta’ kwalità għolja dwar il-prestazzjoni. Il-Kummissjoni hi sodisfatta bil-ħidma tal-QEA
dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE u r-rikonoxximent tagħha tat-titjib li għamlet il-Kummissjoni firrappurtar tagħha dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE. Il-Kummissjoni se tkompli tirfina s-sistema filfutur, inkluż billi timplimenta r-rakkomandazzjonijiet fl-oqsma għal titjib identifikati mill-QEA f’dan
ir-rapport. Il-qafas tal-prestazzjoni msaħħaħ u ssimplifikat għall-qafas finanzjarju pluriennali għallperjodu 2021–2027 jirrappreżenta opportunità ewlenija biex jinkiseb aktar progress ibbażat fuq illezzjonijiet meħuda.
Fost l-eżempji ewlenin ta’ titjib li sar f’dawn l-aħħar snin insibu l-preżentazzjoni tal-informazzjoni
dwar il-prestazzjoni f’dokument aktar sintetiku u faċli biex jinqara (Ħarsa Ġenerali lejn il-Prestazzjoni
tal-Programm, PPO); l-integrazzjoni tal-PPO bħala anness tar-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u lPrestazzjoni (AMPR), biex b’hekk jintrabtu l-proċeduri baġitarji u ta’ kwittanza; il-valutazzjoni
sistematika tal-prestazzjoni tal-programmi fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi u l-PPO; u l-fatt li rrapporti saru aktar ibbilanċjati, u dan jenfasizza kemm is-suċċessi kif ukoll l-oqsma fejn jista’ jsir
titjib.
Il-Kapitoli 2 sa 6 ta’ dan ir-rapport jippreżentaw il-valutazzjoni tal-QEA tal-prestazzjoni tad-disa’
programmi ta’ nfiq magħżula fi tmiem l-2019. Il-Kummissjoni tqis li l-programmi qed
jikkontribwixxu b’mod qawwi għat-twettiq tal-prijoritajiet u l-objettivi tal-UE. L-informazzjoni
kwalitattiva u kwantitattiva disponibbli dwar il-prestazzjoni fi tmiem l-2019 turi li l-programmi
mexjin sew lejn il-miri stabbiliti fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni. L-implimentazzjoni qed
taċċellera, b’mod partikolari għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, li l-miri għalihom
huma stabbiliti sal-2023. Konklużjonijiet definittivi fir-rigward tal-prestazzjoni tal-programmi se
jkunu possibbli biss wara l-għeluq tal-programmi, abbażi tal-evalwazzjonijiet finali.
1.3 Il-Kummissjoni tippubblika ħafna rapporti li jkopru l-prestazzjoni b’mod ġenerali. Il-biċċa l-kbira
tar-rapporti speċifiċi fil-figura 1.1 jiffukaw fuq il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE.
L-ewwel punt – it-Taqsima 1 tar-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni tipprovdi ħarsa
ġenerali ta’ livell għoli lejn il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE, b’enfasi fuq il-programmi ewlenin.
Din is-sena, ir-rapport huwa ssupplimentat b’informazzjoni aktar dettaljata dwar il-prestazzjoni
programm bi programm fil-“Ħarsa ġenerali lejn il-prestazzjoni tal-programmi” (Anness 1). Il-ħarsa
ġenerali tiġbor fil-qosor il-messaġġi ewlenin tal-prestazzjoni mid-dikjarazzjonijiet tal-programmi li
jakkumpanjaw l-abbozz tal-proposta tal-Abbozz tal-Baġit 2021.
L-ewwel punt— it-Taqsima 2 dwar il-kontroll intern u l-ġestjoni finanzjarja tirrapporta dwar l-azzjoni
tal-Kummissjoni fl-iżgurar tal-ġestjoni finanzjarja tajba tal-baġit tal-UE.
It-tieni punt — Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi jirrapportaw dwar il-prestazzjoni tal-programmi ta’
nfiq bl-użu kemm ta’ informazzjoni kwantitattiva mill-indikaturi tal-prestazzjoni, kif ukoll
informazzjoni kwalitattiva. L-informazzjoni kwalitattiva hija essenzjali biex tinftiehem il-prestazzjoni
tal-programm, fost l-oħrajn: il-kuntest politiku u ekonomiku, fejn il-programm jinsab fiċ-ċiklu tal-
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programm, u l-identifikazzjoni tal-elementi barra l-kontroll tal-Kummissjoni, li għandhom impatt fuq
il-prestazzjoni tal-programm.
1.4 Rigward l-Anness 1.1 dwar is-segwitu tar-rakkomandazzjoni 5 maħruġa fl-2016, mill-2017 isservizzi ċentrali inkludew fl-istruzzjonijiet għar-Rapporti Annwali tal-Attività (RAA) l-obbligu għasservizzi tagħha li jiżvelaw is-sorsi tad-data kollha dwar il-prestazzjoni u li jagħmlu valutazzjoni talaffidabbiltà ta’ din id-data. Id-data meqjusa bħala mhux affidabbli jenħtieġ li tiġi skartata, ħlief jekk
is-servizzi jqisuha bħala meħtieġa biex jipprovdu xi elementi kuntestwali. F’każijiet bħal dawn, għal
raġunijiet ta’ trasparenza, is-servizzi jenħtieġ li jintroduċu dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà
fir-rigward tal-kwalità ta’ din id-data dwar il-prestazzjoni. Fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet talprogrammi, il-Kummissjoni hija impenjata li tagħmel aktar titjib kif imsemmi fit-tweġibiet talKummissjoni għal dan ir-rapport.
Rigward l-Anness 1.1 dwar is-segwitu tar-rakkomandazzjoni 6 maħruġa fl-2016, il-Kummissjoni
aċċettat parzjalment ir-rakkomandazzjoni, minkejja li l-preżenza ġenerali tagħha fuq il-web
reċentement kienet ġiet organizzata mill-ġdid fi struttura ta’ portal, inklużi paġni web li fihom
informazzjoni dwar il-prestazzjoni.
Il-Kummissjoni implimentat titjib speċifiku għall-preżentazzjoni online tal-informazzjoni dwar ilprestazzjoni 1. Dan it-titjib kien jikkonċerna oqsma bħar-riorganizzazzjoni tal-kontenut għal aċċess
aktar faċli għall-utent għal dokumenti relatati mal-prestazzjoni u r-riżultati, deskrizzjonijiet aħjar ta’
dokumenti strateġiċi u ta’ rappurtar, funzjoni aħjar ta’ tiftix għal listi twal ta’ dokumenti ta’
prestazzjoni, kif ukoll titjib fl-arkitettura tal-informazzjoni, it-tikketti, u l-links.
L-azzjonijiet meħuda jirriflettu użu sensibbli u responsabbli tar-riżorsi, filwaqt li jitqies id-daqs taludjenza fil-mira għall-informazzjoni dwar il-prestazzjoni. Il-preżenza tal-Kummissjoni fuq l-internet
u l-informazzjoni pprovduta online qed jevolvu kontinwament, abbażi tal-ittestjar, il-ħtiġijiet talutenti, l-għanijiet organizzattivi u t-teknoloġija.
PROĊESS GĦALL-PRODUZZJONI TAR-RAPPORTI DWAR IL-PRESTAZZJONI TALLIVELL GĦOLI
1.7 It-tielet inċiż — Id-dikjarazzjonijiet tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2014, ippubblikati fl2013, ma koprewx il-prestazzjoni tal-programmi 2007–2013 minħabba l-bidla minn dikjarazzjonijiet
ta’ attività (li jkopru l-perjodu 2007–2013) għad-dikjarazzjonijiet tal-programmi (li jkopru l-perjodu
2014–2020).
1.11 Iċ-ċirkulari tal-baġit tipprovdi lid-Direttorati Ġenerali bi spjegazzjonijiet dettaljati fir-rigward talpassi operazzjonali għall-abbozzar tal-PPO (taqsima 4.12). Kif imsemmi fil-paragrafu 1.6, il-PPO
jipprovdi sommarju tal-informazzjoni pprovduta fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi, li għalihom iċċirkulari tal-baġit tagħti struzzjonijiet dettaljati. Barra minn hekk, is-servizzi ċentrali jiddiskutu ttħejjija tal-PPO mas-servizzi tal-Kummissjoni fis-seduti ta’ smigħ tal-baġit għat-tħejjija tal-Abbozz
tal-Baġit.
1.12 Il-kriterji tal-għażla għall-indikaturi ppreżentati fil-PPO huma stabbiliti b’mod ċar fin-nota
metodoloġika:
•
•
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Id-differenza fil-progress bejn il-lista sħiħa ta’ indikaturi mid-dikjarazzjonijiet tal-programmi u dawk
l-indikaturi magħżula fil-PPO tvarja bejn il-programmi (minn differenzi negattivi għal dawk pożittivi
f’xi każijiet).
Il-PPO jinkludi biss indikaturi li għalihom id-data meħtieġa hija disponibbli biex jiġi kkalkulat ilprogress tagħhom lejn il-mira. Dan ir-rekwiżit jispjega parti mid-differenza fil-kalkolu tas-sehem talindikaturi li huma “fit-triq it-tajba” bejn id-dikjarazzjonijiet tal-programmi u l-PPO.
1.14 Il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-importanza ta’ informazzjoni soda u affidabbli dwar ilprestazzjoni u hija impenjata li tippreżenta informazzjoni ta’ kwalità għolja dwar il-prestazzjoni.
Filwaqt li l-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tikkontrolla jew tiggarantixxi b’mod sħiħ laffidabbiltà tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni, hija ħadet passi biex ittaffi r-riskji relatati.
1.15 Id-Data ppreżentata fir-rapporti differenti dwar il-prestazzjoni hija bbażata fuq l-aħħar
informazzjoni disponibbli fil-ħin tar-rapportar. Meta jsiru disponibbli ċifri aġġornati, li jirriflettu fost
l-oħrajn dewmien fil-ġbir tad-data fl-Istati Membri jew minn partijiet terzi oħra, dawn iċ-ċifri jiġu
rrappurtati fis-sett li jmiss ta’ dikjarazzjonijiet tal-programmi. Dawn l-aġġornamenti huma
karatteristika inerenti tal-ġbir tad-data f’ambjent kumpless u li jevolvi malajr.
1.17 Abbażi tal-Artikoli 20-22 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 dwar id-Dispożizzjonijiet
Komuni, ir-riżerva għall-prestazzjoni kienet tapplika għall-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp
Rurali (FAEŻR) bl-istess mod bħal għall-Fondi SIE l-oħra.
Id-DĠ AGRI poġġa enfasi fuq l-iżgurar tar-robustezza u l-affidabbiltà tal-valuri importanti u tarrapportar relatat. Sena qabel l-analiżi tal-prestazzjoni, il-proċess ġie spjegat fil-Kumitat għall-Iżvilupp
Rurali. Barra minn hekk, fi djalogu mill-qrib mal-Istati Membri, id-DĠ AGRI wettaq kontroll birreqqa tal-indikaturi tal-qafas tal-prestazzjoni u r-rappurtar tagħhom.
1.18 L-ewwel punt — L-awditjar twettaq fi stadju bikri tal-implimentazzjoni tal-Qafas komuni ta’
monitoraġġ u evalwazzjoni (CMEF). Wara awditu ta’ segwitu, is-Servizz tal-Awditjar Intern
irrikonoxxa l-ħidma wiesgħa li saret mid-DĠ AGRI dwar it-tħejjija tal-PAK 2021–2027 u l-Qafas ta’
Monitoraġġ u Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni (PMEF) relatat b’effetti konsegwenzjali pożittivi fuq ilmonitoraġġ u r-rappurtar attwali tal-PAK 2014–2020.
It-tieni punt — Il-Kummissjoni tindika li bi tweġiba għat-tliet rakkomandazzjonijiet maħruġa millIAS fir-rapport tal-awditjar tiegħu dwar il-monitoraġġ tal-prestazzjoni, id-Direttorati Ġenerali
awditjati ħejjew pjan ta’ azzjoni, li ġie aċċettat mis-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni fit-2
ta’ Marzu 2020.
Żewġ rakkomandazzjonijiet għad-Direttorat Ġenerali REGIO (waħda importanti ħafna u waħda
importanti) kienu diġà ġew irrappurtati bħala implimentati lis-Servizz tal-Awditjar Intern f’Lulju 2020
u t-tielet waħda (importanti ħafna) se tiġi implimentata bis-sħiħ sal-aħħar tal-2022, kif ippjanat filpjan ta’ azzjoni.
1.19 Evalwazzjoni ex-ante (jew valutazzjoni tal-impatt) tappoġġa programmi u strumenti finanzjarji
ġodda filwaqt li evalwazzjoni retrospettiva (ex post) tivvaluta l-funzjonament tal-programmi u listrumenti eżistenti (skont il-linji gwida u s-sett ta’ għodod għal Regolamentazzjoni aħjar — Għodda
# 10 u l-Għodda # 43). L-evalwazzjoni hija valutazzjoni bbażata fuq l-evidenza tal-punt sa fejn
intervent eżistenti huwa effettiv, effiċjenti, rilevanti fid-dawl tal-ħtiġijiet attwali, koerenti kemm
internament kif ukoll ma’ interventi oħra tal-UE u kiseb valur miżjud tal-UE. L-evalwazzjonijiet ex
ante u ex post jivvalutaw l-aktar impatti sinifikanti. Il-punt sa fejn l-impatt tal-azzjonijiet ta’ politika
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jista’ jiġi vvalutat jiddependi fuq iż-żmien u n-natura tal-evalwazzjonijiet kif stabbilit fil-bażi legali u
spiss fuq id-data pprovduta mill-Istati Membri u sħab jew organizzazzjonijiet oħra.
1.22 Il-Kummissjoni hija impenjata li tippreżenta informazzjoni ta’ kwalità għolja dwar ilprestazzjoni, li tingħata attenzjoni sinifikanti fl-istruzzjonijiet u t-tħejjija tar-rapporti dwar ilprestazzjoni. Filwaqt li l-Kummissjoni hija u se tibqa’ tiddependi fuq l-Istati Membri u partijiet oħra
għall-għoti ta’ informazzjoni affidabbli u f’waqtha dwar il-prestazzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni
huma mitluba jiżguraw li kwalunkwe tħassib dwar l-affidabbiltà jiġi rrappurtat b’mod trasparenti.
1.23 Id-data li titqies bħala mhux affidabbli mhijiex inkluża fl-AMPR. Fir-rigward taddikjarazzjonijiet tal-programmi, il-Kummissjoni hija meħtieġa tirrapporta dwar l-indikaturi talprestazzjoni kollha definiti fil-leġiżlazzjoni tal-programm. Huwa mistenni li s-sorsi tad-data jiġu
identifikati u li kwalunkwe tħassib dwar l-affidabbiltà jiġi indikat, rekwiżit li fil-futur se jkun kopert
b’mod aktar espliċitu fl-istruzzjonijiet permanenti għaċ-ċirkolari tal-baġit.

IL-KWALITÀ TAR-RAPPORTI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-LIVELL GĦOLI
1.24 L-indikaturi tal-prestazzjoni inklużi fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi huma definiti filleġiżlazzjoni sottostanti. Hemm aspetti tal-prestazzjoni tal-programm li l-indikaturi ma jistgħux
jaqbdu, jew jaqbdu parzjalment, minħabba l-limitazzjonijiet inerenti tagħhom. Madankollu, ilKummissjoni tqis b’mod ġenerali li l-indikaturi kollha huma rilevanti għall-valutazzjoni talprestazzjoni tal-programmi.
Ir-Regolament (UE) 2018/1046 (ir-Regolament Finanzjarju) jitlob lill-Kummissjoni biex tirrapporta
fid-dikjarazzjonijiet tal-programm dwar l-indikaturi kollha stipulati fil-bażijiet legali tal-programmi
ta’ nfiq kif miftiehem mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill ibbażati fuq proposti magħmula millKummissjoni.
1.25 Fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi u l-PPO għall-Abbozz tal-Baġit 2021, il-Kummissjoni
kompliet ittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni, pereżempju:
•
•

fil-kalkolu tal-progress lejn il-mira fil-PPO, permezz tal-inklużjoni ta’ linji bażi (fejn rilevanti);
kif ukoll
l-użu ta’ approċċ aktar konsistenti fl-użu tal-formuli.

Il-Kummissjoni tinnota li irid jittieħed kont tal-kunsiderazzjonijiet tal-fattibbiltà u tal-kostijiet kif
ukoll il-fatt li teħtieġ impenn korrispondenti, b’mod partikolari, tal-Istati Membri u tal-benefiċjarji, li
jippreżentaw data ta’ kwalità għolja fil-ħin.
L-ewwel punt — L-indikaturi tal-output għandhom rabta diretta mal-intervent, u għalhekk huma
kruċjali għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-programm.
It-taħlita xierqa ta’ tipi ta’ indikaturi (output tal-input, riżultat, impatt) tiddependi fuq il-karatteristiċi
tal-programm.
It-tieni punt — Aktar informazzjoni dwar il-prestazzjoni ssir disponibbli lejn tmiem iċ-ċiklu tal-QFP
2014–2020, speċjalment għall-indikaturi tar-riżultati u tal-impatt. Il-fatt li d-disponibbiltà talinformazzjoni dwar il-prestazzjoni hija aktar limitata matul l-ewwel snin jirrifletti t-taħlita ta’ tipi
differenti ta’ indikaturi tal-prestazzjoni. Mhux l-indikaturi kollha jirċievu aġġornamenti annwali
minħabba l-ġbir tad-data jew kwistjonijiet strutturali oħra. Din hija speċifiċità ta’ dawn l-indikaturi,
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aktar milli kwistjoni ta’ kwalità. Għall-Abbozz ta’ Baġit 2021, 1 % biss tal-indikaturi ma għandhomx
data disponibbli u 6 % tal-indikaturi għandhom informazzjoni li għandha aktar minn sentejn.
It-tielet punt – Il-Kummissjoni tqis li hemm għadd ta’ miri kwalitattivi li jistgħu jissarrfu f’miri
kwantitattivi. Dan sar, pereżempju, fil-PPO għall-indikaturi tal-FAEG. Dan l-approċċ jirriżulta
f’perċentwal aktar baxx ta’ indikaturi li għalihom mhuwiex possibbli li jiġi kkalkulat il-progress lejn
il-mira.
Ir-raba’ punt – Għal xi programmi, eż. taħt ġestjoni kondiviża, ir-reviżjoni tal-miri hija proċess
normali, bħala rispons għaċ-ċirkostanzi soċjoekonomiċi li qed jevolvu fl-Istati Membri, jew għallbidliet fl-allokazzjoni finanzjarja.
Fir-rigward tat-Tabella 1.6, il-bażi ġuridika ta’ Orizzont 2020 2 tispeċifika, għall-ewwel darba fi
programm ta’ Riċerka u Innovazzjoni, lista ta’ Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni obbligatorji għallużu fis-sistema ta’ evalwazzjoni u monitoraġġ tiegħu. Fl-2015, sena wara l-bidu tal-programm u fi
sforz biex tkun trasparenti kemm jista’ jkun, il-Kummissjoni ppubblikat ħarsa ġenerali komprensiva 3
tal-indikaturi kollha tal-Orizzont 2020. Hija ppreżentat definizzjonijiet, tip u sors ta’ data meħtieġa
għall-kalkolu tagħhom, il-valuri bażi fejn disponibbli u l-miri stabbiliti sa tmiem l-Orizzont 2020 li
jirreferu wkoll għall-intervall latenti bejn tmiem il-programm u t-twassil tal-outputs u r-riżultati talproġetti.
Il-metodoloġija biex jiġu stmati l-linji bażi u l-miri għall-indikaturi tal-prestazzjoni għall-QFP 2021–
2027 se tiġi ppubblikata flimkien mal-lista ta’ indikaturi ġodda.
1.26 Il-Kummissjoni tqis li dawn l-għanijiet huma relatati ma’ xulxin u komplementari. Pereżempju,
l-objettivi relatati mal-klima stabbiliti fil-livell internazzjonali huma riflessi b’mod xieraq filprijoritajiet politiċi tal-Unjoni u fl-objettivi tal-programmi ta’ nfiq.
1.27 Il-Kummissjoni għandha impenn fit-tul lejn il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u aktar
reċentement għall-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs). L-ugwaljanza bejn
is-sessi hija appoġġata minn varjetà ta’ linji ta’ politika u strumenti tal-UE, filwaqt li 45 minn 60
programm ta’ nfiq fil-perjodu ta’ programmazzjoni attwali jikkontribwixxu għall-SDGs. Iddikjarazzjonijiet tal-programmi għandhom żewġ taqsimiet iddedikati għar-rappurtar dwar ilkontribuzzjoni tal-programmi lejn dawn il-prijoritajiet.
Il-Kummissjoni qiegħda kontinwament tistinka biex issaħħaħ ir-rappurtar tagħha. Għall-Abbozz ta’
Baġit 2021, it-taqsima tal-SDGs kompliet tissaħħaħ biex tippreżenta eżempji illustrattivi dwar kif kull
programm jikkontribwixxi għall-SDGs rilevanti u turi l-koerenza politika bejn it-tfassil tal-baġit talUE u l-SDGs.
Barra minn hekk, kif imħabbar fl-Istrateġija tal-Kummissjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, ilKummissjoni bħalissa qed taħdem fuq l-iżvilupp ta’ sistema li ssegwi n-nefqa relatata mal-ugwaljanza
bejn is-sessi fil-livell tal-programm.
Minbarra d-dikjarazzjonijiet tal-programmi u l-AMPR, il-Kummissjoni tirrapporta dwar dawn ilprijoritajiet ukoll f’pubblikazzjonijiet oħra (eż. ir-Rapport ta’ Monitoraġġ tal-Eurostat dwar l-SDGs,
inkluż l-SDG 5 dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi).
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1.28 Il-Kummissjoni hi sodisfatta bil-valutazzjoni pożittiva tal-QEA dwar l-inklużjoni tal-PPO bħala
anness tal-AMPR. Il-Kummissjoni tqis li dan it-titjib jappoġġja r-rabta bejn il-proċeduri ta’ kwittanza
u dawk baġitarji.
1.30 L-ewwel punt – Il-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja tajba (effettività, effiċjenza u ekonomija)
huma aspetti importanti tal-ġestjoni finanzjarja fil-Kummissjoni. Dan huwa rifless b’mod ġenerali
kemm fit-Taqsima 1 kif ukoll fit-Taqsima 2 tar-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni
għall-baġit tal-UE.
L-effettività tħares lejn il-livell ta’ kisba tal-objettivi tal-programm u għalhekk hija koperta b’mod
aktar prominenti fir-rapporti dwar il-prestazzjoni. L-informazzjoni dwar l-ekonomija u l-effiċjenza
tal-programmi mhijiex disponibbli fuq bażi annwali. Dawn l-aspetti jirriżultaw fil-biċċa l-kbira millqafas regolatorju u tipikament jitkejlu fuq medda itwal ta’ żmien.
1.32 L-impatt ta’ fatturi esterni jiddependi fuq il-karatteristiċi tal-programm ta’ nfiq tal-UE.
Pereżempju, Orizzont 2020 jopera f’ambjent ġeneralment stabbli u huwa inqas affettwat minn fatturi
esterni minn programmi oħra. Madankollu, fir-rigward ta’ kriżijiet bħall-pandemija tal-COVID-19, irriċerka u l-innovazzjoni kienu fost l-ewwel oqsma ta’ politika mistennija li jirreaġixxu b’approċċ
komprensiv. Kif iddikjarat fid-dikjarazzjoni tal-programm għall-Abbozz ta’ Baġit 2021, Orizzont
2020 wera l-kapaċità tiegħu li jirreaġixxi malajr għall-kriżi pandemika billi jimmobilizza total ta’
aktar minn EUR 1 biljun għall-iżvilupp ta’ dijanjostika, trattamenti u vaċċini.
1.34 Il-Kummissjoni hija sodisfatta bil-konklużjoni pożittiva tal-QEA fir-rigward tal-introduzzjoni
sistematika tat-taqsimiet tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni, u se tkompli tfittex aktar titjib fir-rappurtar
dwar il-prestazzjoni fis-snin li ġejjin.
1.35 Il-Kummissjoni tinnota li, skont il-programm ikkonċernat, jista’ jkun aktar rilevanti li t-taqsima
tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni tiġi ffokata fuq il-programm kollu kemm hu jew fuq ċerti linji jew
pilastri ta’ programm, li jiġbru flimkien għadd ta’ objettivi speċifiċi.
Fil-każ ta’ Orizzont 2020, it-taqsima tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-programm
għall-Abbozz tal-Baġit 2021 tiġbor l-analiżi tal-prestazzjoni tal-programm skont il-pilastru (xjenza
eċċellenti, tmexxija industrijali, sfidi tas-soċjetà). Tippreżenta wkoll indikaturi u, skont iddisponibbiltà tad-data, il-progress meta mqabbel mal-miri u l-istadji importanti fit-18-il objettiv
speċifiku kollha kemm huma.
Id-dikjarazzjoni tal-programm tal-FAEG għall-Abbozz tal-Baġit tal-2021 tipprovdi informazzjoni
kwalitattiva għat-tliet objettivi ġenerali kollha u għall-objettivi speċifiċi 1, 2, 3 u 8, kif ukoll
informazzjoni kwantitattiva għall-objettivi speċifiċi kollha.
Id-dikjarazzjoni tal-programm tal-ENI għall-Abbozz tal-Baġit 2021, tinkludi analiżi tal-aħħar data talindikatur tal-prestazzjoni fit-taqsima li tikkorrispondi għal kull objettiv speċifiku. Il-Kummissjoni
tippubblika wkoll informazzjoni komprensiva dwar il-prestazzjoni permezz tar-rapport annwali
tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-UE għall-finanzjament tal-azzjoni esterna.
1.36 B’mod ġenerali, il-Kummissjoni tqis li l-informazzjoni ppreżentata fid-dikjarazzjonijiet talprogrammi u l-PPO tirrifletti b’mod adegwat l-istruzzjonijiet għat-taqsimiet tal-prestazzjoni. Abbażi
tat-tagħlimiet meħuda mill-ewwel eżerċizzju ta’ din is-sena, il-Kummissjoni se tfittex li ttejjeb aktar
ir-rappurtar, inkluż dwar l-isfidi tal-implimentazzjoni, fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi u l-PPO tassena d-dieħla. Dan jikkonċerna kemm il-kwistjoni li tiġi pprovduta analiżi fil-fond tal-prestazzjoni,
b’valutazzjoni ċara u konċiża, kif ukoll is-simplifikazzjoni tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni fittaqsimiet kollha tal-implimentazzjoni u tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni.
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1.39 Il-Kummissjoni tilqa’ l-konklużjoni tal-QEA li r-rappurtar tagħha sar aktar ibbilanċjat. IlKummissjoni tqis li l-AMPR u l-Ħarsa Ġenerali tal-Prestazzjoni tal-Programm, li issa hija parti
integrali mill-AMPR, jippreżentaw stampa bbilanċjata tal-prestazzjoni fil-programmi kollha,
b’eżempji ta’ oqsma ta’ politika fejn jista’ jsir aktar titjib, anke f’termini ta’ tagħlimiet meħuda filproposti tal-Kummissjoni għall-ġenerazzjoni ta’ programmi li jmiss.
Kaxxa 1.5 - Eżempji ta’ rappurtar ibbilanċjat fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi u l-PPO
Fil-każ ta’ Orizzont 2020, id-dikjarazzjoni tal-programm tirreferi għall-isfidi li l-programm għadu qed
jiffaċċja, bħall-ħtieġa li titjieb f’termini ta’ innovazzjoni li toħloq is-suq, li jingħalaq id-distakk flinnovazzjoni u tingħata spinta lit-tmexxija industrijali. Barra minn hekk, l-investiment għall-azzjoni
klimatika għadu ma laħaqx il-mira tiegħu.
KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET
1.40 Il-Kummissjoni hija sodisfatta bil-konklużjoni tal-QEA li r-rappurtar tagħha tal-prestazzjoni qed
ikompli jitjieb. Dan jinkludi l-ħolqien u l-integrazzjoni sussegwenti tal-PPO fl-AMPR, l-introduzzjoni
ta’ taqsimiet tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi u fil-PPO, u l-fatt li
r-rapporti qed isiru aktar ibbilanċjati, inklużi kemm l-aspetti pożittivi kif ukoll dawk negattivi.
Il-Kummissjoni se tfittex aktar titjib fir-rapporti tas-sena d-dieħla. Fl-ewwel snin tal-perjodu l-ġdid
tal-QFP, il-Kummissjoni se tirrapporta dwar l-indikaturi l-aktar rilevanti tal-perjodu 2014–2020 fiddikjarazzjonijiet tal-programmi u l-PPOs, flimkien ma’ informazzjoni sħiħa dwar il-programmi 2021–
2027, u l-AMPR se jinkludi informazzjoni fil-qosor.
1.42 Il-Kummissjoni se tkompli tiddependi fuq l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni pprovduta millIstati Membri u sħab jew organizzazzjonijiet oħra u għalhekk mhijiex f’pożizzjoni li tikkontrolla jew
tiggarantixxi b’mod sħiħ l-affidabbiltà tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni. Madankollu, ilKummissjoni taqbel dwar l-importanza li tittejjeb b’mod kostanti l-kwalità tal-informazzjoni dwar ilprestazzjoni inkluża fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi u fl-AMPR. Il-Kummissjoni hija impenjata li
tippreżenta informazzjoni ta’ kwalità għolja dwar il-prestazzjoni, li tingħata attenzjoni sinifikanti flistruzzjonijiet u t-tħejjija tar-rapporti dwar il-prestazzjoni.
1.43. Ir-Regolament Finanzjarju jirrikjedi li l-Kummissjoni tirrapporta dwar l-indikaturi kollha
stabbiliti fil-bażijiet ġuridiċi tal-programmi ta’ nfiq.
Mhux l-indikaturi kollha jirċievu aġġornamenti annwali minħabba l-ġbir tad-data jew raġunijiet
strutturali oħra. Din hija speċifiċità ta’ dawn l-indikaturi, aktar milli kwistjoni ta’ kwalità. Aktar
informazzjoni dwar il-prestazzjoni ssir disponibbli lejn tmiem iċ-ċiklu tal-QFP 2014–2020,
speċjalment għall-indikaturi tar-riżultati u tal-impatt.
Din is-sena l-Kummissjoni kompliet ittejjeb il-kwalità tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni,
pereżempju fil-kalkolu tal-progress lejn il-mira fil-PPO, permezz tal-inklużjoni ta’ linji bażi (fejn
rilevanti), u approċċ aktar konsistenti fl-użu tal-formuli.
Il-Kummissjoni tinnota li irid jittieħed kont tal-kunsiderazzjonijiet tal-fattibbiltà u tal-kostijiet kif
ukoll il-fatt li teħtieġ impenn korrispondenti, b’mod partikolari, tal-Istati Membri u tal-benefiċjarji, li
jippreżentaw data ta’ kwalità għolja fil-ħin.
1.45 Il-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja soda (l-effettività, l-effiċjenza u l-ekonomija) huma koperti
kemm fit-Taqsima 1 kif ukoll fit-Taqsima 2 tar-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni
għall-baġit tal-UE.
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L-effettività tħares lejn il-livell ta’ kisba tal-objettivi tal-programm u għalhekk hija koperta b’mod
aktar prominenti fir-rapporti dwar il-prestazzjoni. L-informazzjoni dwar l-ekonomija u l-effiċjenza
tal-programmi mhijiex disponibbli fuq bażi annwali. Dawn l-aspetti jirriżultaw fil-biċċa l-kbira millqafas regolatorju u tipikament jitkejlu fuq medda itwal ta’ żmien.
L-objettiv tar-rappurtar annwali dwar il-prestazzjoni mhuwiex li jipprovdi valutazzjoni komprensiva u
dettaljata ta’ kull wieħed mill-objettivi u l-fatturi li jinfluwenzaw il-programm, iżda pjuttost li
jipprovdi indikazzjoni tal-prestazzjoni tal-programm kollu kemm hu, bi twissija f’każ li ċerti aspetti
jirrikjedu attenzjoni speċjali. F’dan il-kuntest, l-analiżi tal-fatturi esterni fir-rappurtar annwali jenħtieġ
li tkun proporzjonata.
Madankollu, il-Kummissjoni tirrikonoxxi r-rwol li għandhom fatturi esterni fl-influwenzar talprestazzjoni ġenerali tal-programm. Tirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-analiżi kwantitattiva tkun
ikkomplementata bil-valutazzjoni ta’ aspetti kwalitattivi ewlenin, skont il-karatteristiċi tal-programm
ikkonċernat. B’dan il-ħsieb, il-Kummissjoni se timmira li tinkludi analiżi aktar sistematika tal-fatturi
esterni fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi għaċ-ċiklu ta’ rappurtar li jmiss.
1.46 Il-Kummissjoni tilqa’ r-rikonoxximent tal-QEA li t-taqsimiet il-ġodda tal-valutazzjoni talprestazzjoni fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi u l-PPO jikkostitwixxu pass pożittiv sinifikanti ‘l
quddiem lejn rappurtar aktar ċar, trasparenti u komprensiv dwar il-prestazzjoni. Il-Kummissjoni hija
impenjata li kontinwament ittejjeb il-kwalità tar-rappurtar tagħha. It-tagħlimiet meħuda minn din issena se jippermettu lill-Kummissjoni ttejjeb din it-taqsima fis-snin li ġejjin.
1.47 Il-Kummissjoni tilqa’ l-konklużjoni tal-QEA li r-rappurtar tagħha sar aktar ibbilanċjat. IlKummissjoni se tkompli tfittex titjib fir-rapporti tas-sena d-dieħla u se tadatta ċ-ċirkolari tal-baġit
abbażi tat-tagħlimiet meħuda minn din is-sena.
Rakkomandazzjoni 1: Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 1.
Il-Kummissjoni biħsiebha tkompli tipprovdi informazzjoni dwar it-tlestija tal-programmi 2014–2020,
filwaqt li tqis is-sena li għaliha huma stabbiliti l-miri finali tal-programmi (f’ħafna każijiet: 2023). Ilbiċċa l-kbira tal-pagamenti għat-tlestija tal-programmi 2014–2020 se jkunu saru sa dak iż-żmien. IlKummissjoni se twaqqaf ir-rapportar hekk kif l-informazzjoni relatata ma tibqax utli. Il-Kummissjoni
se tirrapporta wkoll dwar ir-riżultati tal-evalwazzjonijiet finali tal-programmi 2014–2020.
Rakkomandazzjoni 2: Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 2.
Il-Kummissjoni hija impenjata li tippreżenta informazzjoni ta’ kwalità għolja dwar il-prestazzjoni, li
tingħata attenzjoni sinifikanti fl-istruzzjonijiet u t-tħejjija tar-rapporti dwar il-prestazzjoni. IlKummissjoni hija lesta li ssaħħaħ l-affidabbiltà u l-kwalità tal-informazzjoni pprovduta, fejn possibbli
u li tindika b’mod ċar kwalunkwe kwistjoni relatata mal-affidabbiltà tal-informazzjoni ppreżentata
fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi u fl-AMPR. Il-QFP 2021–27 se jippermetti lill-Kummissjoni
tkompli tagħmel progress f’dan ir-rigward. Madankollu, mhijiex f’pożizzjoni li tikkontrolla jew
tiggarantixxi b’mod sħiħ l-affidabbiltà tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni pprovduta minn oħrajn.
Rakkomandazzjoni 3: Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 3.
Il-Kummissjoni tinnota l-importanza tal-iskrutinju tal-RSB biex tittejjeb il-kwalità talevalwazzjonijiet magħżula, u r-rwol sinifikanti li d-disseminazzjoni tat-tagħlimiet meħuda milliskrutinju tal-RSB għandha għall-evalwazzjonijiet kollha, biex jiġu evitati nuqqasijiet possibbli fittfassil metodoloġiku inizjali. Il-Kummissjoni se tappoġġa din id-disseminazzjoni billi tkompli
torganizza taħriġ u tipprovdi gwida interna, flimkien mal-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni tal-RSB
stess.
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Rakkomandazzjoni 4: Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 4.
Il-Kummissjoni se ttejjeb it-trasparenza u l-kwalità tar-rappurtar dwar il-prestazzjoni għall-indikaturi
tal-QFP 2021–27 li fost l-oħrajn tinforma dwar is-sorsi tad-data sottostanti u l-metodoloġija użata
biex tiddefinixxi l-miri. Din l-informazzjoni se tiġi inkluża fis-sett ta’ dokumenti għall-Abbozz talBaġit 2022.
Rakkomandazzjoni 5: Il-Kummissjoni tibqa’ impenjata li tippreżenta informazzjoni ta’ kwalità
għolja dwar il-prestazzjoni. Se tkompli tfittex aktar titjib fis-snin li ġejjin permezz tal-istruzzjonijiet u
t-tħejjija tar-rapporti dwar il-prestazzjoni.
a) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 5(a).
L-informazzjoni dwar l-ekonomija u l-effiċjenza tal-programmi mhijiex disponibbli fuq bażi annwali.
Dawn l-aspetti jirriżultaw fil-biċċa l-kbira mill-qafas regolatorju u tipikament jitkejlu fuq medda itwal
ta’ żmien.
Il-Kummissjoni se ssaħħaħ ir-rappurtar dwar l-effiċjenza u l-ekonomija, meta l-informazzjoni ssir
disponibbli. Tali informazzjoni hija inkluża, pereżempju, kemm fit-Taqsima 1 kif ukoll fit-Taqsima 2
tar-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni għall-baġit tal-UE.
b) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 5 (b).
Il-Kummissjoni tirrikonoxxi r-rwol li għandhom fatturi esterni fl-influwenzar tal-prestazzjoni ġenerali
tal-programm. Tirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-analiżi kwantitattiva tkun ikkomplementata bilvalutazzjoni ta’ aspetti kwalitattivi ewlenin, inklużi fatturi esterni, skont il-karatteristiċi tal-programm
ikkonċernat.
L-għan tar-rappurtar annwali dwar il-prestazzjoni huwa li jipprovdi indikazzjoni tal-prestazzjoni talprogramm kollu kemm hu. Bħala parti minn dan, il-Kummissjoni se timmira li tinkludi fiddikjarazzjonijiet tal-programmi għaċ-ċiklu ta’ rappurtar li jmiss analiżi aktar sistematika tal-fatturi
esterni sinifikanti li jistgħu jaffettwaw il-prestazzjoni tal-programmi, sal-punt li din tkun rilevanti u ddata tkun disponibbli.
c) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 5(c).
Il-Kummissjoni tipprovdi valutazzjonijiet tal-prestazzjoni tal-programmi fid-dikjarazzjonijiet talprogrammi u l-PPOs.
Barra minn hekk, fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022, il-Kummissjoni
biħsiebha tirrapporta b’mod sistematiku dwar jekk l-indikaturi tal-prestazzjoni humiex fit-triq it-tajba
biex jilħqu l-miri tagħhom.
d) Il-Kummissjoni taċċetta r-Rakkomandazzjoni 5 (d).
Il-Kummissjoni hija impenjata li ttejjeb b’mod kostanti l-kwalità tar-rappurtar dwar il-prestazzjoni.
Din is-sena (Abbozz ta’ Baġit 2021) kienet l-ewwel darba li d-dikjarazzjonijiet tal-programmi u l-PPO
kienu jinkludu taqsima speċifika dwar il-valutazzjoni tal-prestazzjoni. Abbażi tat-tagħlimiet meħuda
minn din is-sena, il-Kummissjoni se tipprovdi struzzjonijiet aktar speċifiċi u tinkludi prattiki tajba fiċċirkolari tal-baġit għas-snin ta’ wara, sabiex ittejjeb aktar il-kwalità tat-taqsima tal-valutazzjoni talprestazzjoni.
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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-2019
“IL-KAPITOLU 2 “KOMPETITTIVITÀ GĦAT-TKABBIR U L-IMPJIEGI”
INTRODUZZJONI ORIZZONT 2020
Għal aktar minn 35 sena, l-intervent tal-UE permezz ta’ Programmi Qafas ta’ Innovazzjoni u tarRiċerka suċċessivi tal-UE daħal fis-seħħ meta kien hemm bżonn li jsir aktar fuq skala tal-UE milliskali nazzjonali jew reġjonali biss. Dawn jippermettu l-kondiviżjoni tar-riskji u l-evitar tadduplikazzjoni tal-isforzi fost il-pajjiżi billi jiġbru flimkien u jingranaw ir-riżorsi lejn massa kritika.
Dan biex jinkisbu objettivi komuni aħjar, aktar malajr jew b’mod aktar effiċjenti. Huma jiffukaw fuq
l-appoġġ għall-kollaborazzjoni u l-kompetizzjoni bbażata fuq l-eċċellenza fil-pajjiżi kollha - biex
jingħelbu limiti ġeografiċi, settorjali jew dixxiplinarji.
Il-proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni huma sforzi fit-tul, ibbażati fuq proċessi multipli ta’ prova u
żbalji, u jiġġeneraw riżultati konkreti ta’ spiss biss wara 15-20 sena, li spiss jiddevjaw mill-ideat u laspettattivi inizjali. Il-prestazzjoni ta’ dawn l-investimenti għandha għalhekk titkejjel b’mod u bi
żmien li ma jiskoraġġix ir-riċerka mhux orjentata, it-teħid ta’ riskji u l-imġiba innovattiva. L-analiżi
tal-indikaturi dwar l-outputs, ir-riżultati jew l-impatti ta’ dawn l-investimenti għalhekk trid tiġi
kuntestwalizzata b’informazzjoni kwalitattiva.
Orizzont 2020 huwa programm attraenti u bi prestazzjoni tajba, allinjat tajjeb internament u rilevanti
ħafna għall-ħtiġijiet u l-isfidi identifikati, li jwassal għal valur miżjud distint tal-UE permezz ta’
azzjonijiet kollaborattivi u ta’ mobbiltà bbażati fuq l-eċċellenza u transfruntiera. Minħabba l-attraenza
u l-attrazzjoni tiegħu lill-komunità xjentifika, il-programm ibati minn abbonament żejjed.
Orizzont Ewropa għandu l-għan li jissimplifika aktar billi jiddependi aktar fuq finanzjament b’somma
f’daqqa li jintroduċi xenarju razzjonalizzat u aktar faċli biex jinftiehem ta’ sħubijiet Ewropej li
jinvolvu l-Istati Membri, l-industrija, is-soċjetà ċivili u l-fondazzjonijiet ta’ finanzjament. Ir-regoli
proposti tal-politika ta’ Koeżjoni taħt il-QFP il-ġdid jipprevedu regoli speċifiċi dwar it-trasferiment
ta’ fondi bejn il-programmi ta’ finanzjament tal-UE u b’hekk jissaħħu s-sinerġiji bejn, fost l-oħrajn,
Orizzont Ewropa u l-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni. Fl-aħħar nett, Orizzont Ewropa se jkollu qafas
ġdid ta’ monitoraġġ tal-impatt u ta’ rappurtar ibbażat fuq Perkorsi Ewlenin tal-Impatt iddefiniti b’mod
ċar u sett rivedut ta’ indikaturi, metodoloġiji u valuri bażi xierqa.
ORIZZONT 2020
2.12 Il-Kummissjoni tinnota li l-indikaturi magħżula huma indikaturi tal-kuntest u għalhekk
indikattivi biss tal-impatt indirett tal-programm fuq l-objettiv ġenerali u ma jkejlux l-eżitu ta’ Orizzont
2020 bħala tali. Il-Kummissjoni tinnota r-rilevanza ta’ Orizzont 2020 biex tintlaħaq il-mira tar-riċerka
u l-iżvilupp tal-Ewropa 2020. Hija tfakkar, madankollu, li H2020 jirrappreżenta inqas minn 10 % talinvestimenti pubbliċi ġenerali fir-riċerka u l-iżvilupp fl-UE. Għalhekk, il-kisba ta’ din il-mira tkun
teħtieġ, l-ewwel u qabel kollox, investimenti pubbliċi u privati msaħħa fil-livell nazzjonali u reġjonali.
Figura 2.4 - Il-Kummissjoni tqis li b’mod ġenerali l-indikaturi tal-prestazzjoni kollha inklużi fiddikjarazzjonijiet tal-programmi huma rilevanti għall-objettivi tal-programm.
L-istabbiliment ta’ miri fil-bidu tal-perjodu tal-QFP għandu r-riskju inerenti li, matul il-ħajja talprogramm, il-miri jsiru aktar faċli jew aktar diffiċli biex jintlaħqu. Dan jista’ jkun minħabba fatturi
taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni, l-Istati Membri, sħab u organizzazzjonijiet oħra, jew
minħabba fatturi esterni.
L-indikaturi waħedhom mhux neċessarjament jirriflettu l-kisba tal-objettivi tal-programm.
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Għalhekk il-fatt li indikatur huwa (jew mhuwiex) “fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu ma
jfissirx neċessarjament li l-programm innifsu jinsab (jew mhuwiex) “fit-triq it-tajba” biex jilħaq lobjettivi tiegħu.
Jenħtieġ li d-data tal-indikaturi dejjem tiġi analizzata flimkien ma’ informazzjoni kwantitattiva u
kwalitattiva oħra sabiex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-programm.
Figura 2.5 - Il-Kummissjoni tinnota li t-tliet indikaturi magħżula huma indikattivi biss tal-impatt
indirett tal-programm fuq l-objettiv ġenerali.
2.13 Il-Kummissjoni se tivvaluta l-valuri fil-mira tal-indikaturi meta mqabbla mal-kisbiet ftit snin
wara l-2020, meta l-biċċa l-kbira tal-azzjonijiet iffinanzjati jkunu tlestew. Skont l-indikatur, ir-riżultati
interim tal-proġetti mhux dejjem jiġu rrappurtati kif suppost jew fil-ħin u għalhekk ma jgħoddux
kontra l-istadji importanti jew il-miri stabbiliti.
2.14 Il-Kummissjoni tinnota li s-simplifikazzjoni u d-delega tal-kompiti ta’ implimentazzjoni lillaġenziji eżekuttivi kkontribwixxew għal żieda fl-effiċjenza tal-programm.
Kaxxa 2.1 - Il-fehma tagħna dwar il-miżuri ta’ simplifikazzjoni ta’ Orizzont 2020
Fil-fehma tal-Kummissjoni, is-sejbiet pożittivi fir-rapport tal-QEA huma xhieda tal-isforzi kontinwi
ta’ simplifikazzjoni tal-Kummissjoni. Flimkien mar-rakkomandazzjoni tal-QEA biex isir aktar
simplifikazzjoni, il-Kummissjoni waqqfet eżerċizzju pilota ta’ somma f’daqqa ta’ Orizzont 2020 u
organizzat kampanji ta’ komunikazzjoni f’diversi formati u kontenut li jimmiraw udjenzi speċifiċi
bħal SMEs u parteċipanti ġodda li jidhru li huma aktar suxxettibbli għal żbalji meta jiġu ppreżentati ttalb tal-kostijiet. Orizzont Ewropa, il-Programm Qafas il-ġdid għall-perjodu 2021-27, se jmur lil hinn
b’inizjattivi ġodda bħal, pereżempju, aċċettazzjoni usa’ ta’ prattiki ta’ kontabbiltà tal-ispejjeż użati
b’mod komuni u użu akbar ta’ forom simplifikati ta’ għotjiet ibbażati fuq l-esperjenza u t-tagħlimiet
meħuda mill-eżerċizzju pilota ta’ somma f’daqqa ta’ Orizzont 2020. Fl-istess ħin, il-kontinwità u lkonsistenza għall-benefiċjarji huma żgurati billi jinżamm il-prinċipju tas-sett uniku ta’ regoli u lmudell ta’ finanzjament ta’ Orizzont 2020 ippruvat.
2.15 Il-Kummissjoni taqbel mal-fehma li l-enfasi qawwija tal-programm fuq ir-riċerka u linnovazzjoni kollaborattiva u transfruntiera tipprovdi valur miżjud distint tal-UE.
2.16 Il-Kummissjoni rrappurtat regolarment dwar id-diffikultajiet, u opportunitajiet mitlufa, involuti
f’din is-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni jiddispjaċiha dwar ir-rata baxxa ta’ suċċess għall-proposti li hija
dovuta, parzjalment, għat-tnaqqis fl-investimenti pubbliċi nazzjonali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni
f’għadd ta’ Stati Membri. Fl-istess ħin, is-sottoskrizzjoni żejda u l-kompetizzjoni qawwija għallgħotjiet hija mod kif tinkiseb l-eċċellenza, filwaqt li tiġi żgurata l-kwalità għolja tal-proġetti
magħżula, u prova tal-attraenza tal-Programm.
2.17 Is-Siġill ta’ Eċċellenza kien l-ewwel tentattiv biex jinħolqu sinerġiji konkreti bejn Orizzont 2020
u l-Fondi 1. Il-Kummissjoni tfakkar li r-rikonoxximent tas-“Siġill ta’ Eċċellenza” huwa fiddiskrezzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali. Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda dritt, u l-ebda
intenzjoni, li tinforza dan ir-rikonoxximent, għalkemm tuża kull opportunità biex tippromwovi l-użu
tiegħu. Filwaqt li l-inizjattiva kellha ċertu livell ta’ suċċess, il-Kummissjoni taċċetta li l-impatt kien
1
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limitat. Madankollu, se tiffaċilita s-sinerġiji bejn Orizzont Ewropa u l-Fondi, soġġett għarRegolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni futur.
2.18 Il-Kummissjoni taqbel mal-fehma li l-istruttura ta’ tliet pilastri tal-programm tibbenefika lkoerenza bejn l-azzjonijiet fi ħdan il-programm. Il-kwistjonijiet identifikati fl-evalwazzjoni interim ta’
Orizzont 2020 wasslu, b’mod partikolari, għal xenarju razzjonalizzat u aktar faċli biex jinftiehem ta’
Orizzont Ewropa ta’ Sħubijiet Ewropej, bl-involviment tal-Istati Membri, l-industrija, is-soċjetà ċivili
u l-fondazzjonijiet ta’ finanzjament 2. Barra minn hekk, ir-regoli proposti tal-politika ta’ Koeżjoni taħt
il-QFP il-ġdid jipprevedu regoli speċifiċi għat-trasferiment ta’ fondi bejn il-programmi u l-istrumenti
ta’ finanzjament tal-UE (pereżempju mill-FEŻR jew l-FSE+ għal Orizzont Ewropa u viċi versa), u
b’hekk jissaħħu s-sinerġiji bejn il-programmi tal-UE.
2.19 Bil-konklużjoni ta’ frazzjoni żgħira biss tal-proġetti ta’ Orizzont 2020, f’dan l-istadju huwa
diffiċli li tiġi ppreżentata informazzjoni komprensiva dwar l-effettività tal-Programm. Dan se jseħħ
progressivament fis-snin li ġejjin. Il-Kummissjoni tinnota li l-output limitat disponibbli ta’ Orizzont
2020 diġà jindika progress lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-programm. Valutazzjoni aktar kompluta taleffettività se ssir skont l-evalwazzjoni ex post ta’ Orizzont 2020, ippjanata għall-2023, li se tinkludi leffetti fit-tul tal-FP7 preċedenti tiegħu, abbażi ta’ analiżi kwantitattiva u kwalitattiva.
2.25 Il-Kummissjoni taqbel li l-mira stabbilita għall-għadd ta’ applikazzjonijiet għal privattivi,
ibbażata fuq data interim tal-FP7, setgħet ġiet stmata b’mod eċċessiv. Għalkemm l-indikatur dwar lgħadd ta’ privattivi mogħtija huwa kejl aħjar għall-prestazzjoni, id-data kompluta dwar Orizzont 2020
se ssir disponibbli biss diversi snin wara t-tlestija tiegħu. Pereżempju, il-proċedura għall-għoti ta’
privattivi Ewropea tieħu madwar tlieta sa ħames snin mid-data li fiha tiġi ppreżentata l-applikazzjoni.
Għaddejja ħidma biex jitjieb il-ġbir tad-data għal Orizzont Ewropa, abbażi tal-iżviluppi tal-IT u
approċċ imsaħħaħ għar-rappurtar dwar id-disseminazzjoni u l-isfruttament.
2.26 Il-Kummissjoni tfakkar li fin-nuqqas ta’ kwalunkwe data rilevanti, l-istabbiliment ta’ valur filmira jew stadji importanti għal dan l-indikatur ma kienx possibbli. Madankollu, billi tiġbor b’mod
sistematiku d-data rilevanti, il-Kummissjoni se tkun f’pożizzjoni li tistabbilixxi stadji importanti u
valur fil-mira xierqa għal Orizzont Ewropa.
2.27 Il-Kummissjoni tinnota li l-azzjonijiet taħt it-tmexxija industrijali huma kkaratterizzati minn
orjentazzjoni tajba tas-suq u huma popolari fost l-applikanti, inklużi l-SMEs. Fir-rigward tal-SMEs, ilKummissjoni tfakkar li s-sehem tal-finanzjament ta’ Orizzont 2020 allokat għall-SMEs laħaq l24,74 % sa tmiem l-2019, u qabeż il-mira ta’ 20 % stabbilita għas-sena 2020 u huwa
konsiderevolment ogħla mis-sehem rispettiv tal-FP7 ta’ 17 %. L-ostakli fil-fażi tal-applikazzjoni ma
waqqfux din iż-żieda sinifikanti fir-rati ta’ parteċipazzjoni tal-SMEs attribwiti għall-isforzi
konsiderevoli biex jiġu attirati l-SMEs lejn il-programm u s-simplifikazzjonijiet li saru biex tiġi
ffaċilitata l-parteċipazzjoni tagħhom. Il-Kummissjoni hija konxja tal-piżijiet li għadhom jeżistu li
jiffaċċjaw l-SMEs fl-implimentazzjoni tal-proġetti u tindirizza dawn il-kwistjonijiet kontinwament
billi torganizza kampanji ta’ komunikazzjoni mmirati.
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2.28 Il-Kummissjoni tinnota li proġetti fuq skala kbira ffinanzjati mill-azzjonijiet ta’ tmexxija
industrijali jġibu valur miżjud distint tal-UE.
2.29 Il-Kummissjoni tikkonferma li l-miri huma stabbiliti għall-pilastru kollu tal-Isfidi Soċjetali u lkisba tagħhom tista’ tiġi vvalutata biss mat-tlestija tal-azzjonijiet kollha ffinanzjati taħt dan il-pilastru.
Il-preżentazzjoni tal-valuri attwali għal kull objettiv speċifiku individwali saret biss għal skopijiet ta’
informazzjoni. Il-Kummissjoni se tikkunsidra kif tista’ ttejjeb din il-preżentazzjoni fil-futur.
2.33 Il-Kummissjoni tilqa’ l-osservazzjoni li l-proġetti kollha vvalutati jissodisfaw l-objettiv talprogramm u l-programm ta’ ħidma applikabbli. Minbarra r-rappurtar skont l-objettiv speċifiku, ilKummissjoni qed tiżviluppa sistema ta’ rapportar tal-portafoll definita mill-utent fejn il-proġetti huma
raggruppati skont ir-rilevanza tal-portafoll tagħhom u r-riżultati aggregati u l-output huma ppreżentati
skont dan. B’dan il-mod, il-Kummissjoni se tkun f’pożizzjoni li tirrapporta b’mod xieraq dwar ilkontribuzzjoni tal-Unjoni mhux biss għal kull wieħed mill-objettivi speċifiċi tal-programm iżda wkoll
għal oqsma ta’ riċerka li jkopru aktar minn objettiv speċifiku wieħed.
2.34 Il-proġetti ta’ Riċerka u Innovazzjoni fil-biċċa l-kbira tal-każijiet jiksbu l-outputs u r-riżultati
mistennija. Madankollu, dawn huma, min-natura tagħhom, riskjużi u inċerti. Hemm proċess ta’
monitoraġġ tal-proġetti fis-seħħ biex jivvaluta l-progress tal-proġetti u biex jieħu azzjoni xierqa jekk
ikun meħtieġ. Madankollu, mhux dejjem possibbli li wieħed jiggarantixxi bil-quddiem li jistgħu
jinkisbu objettivi xjentifiċi u teknoloġiċi.
2.35 Il-Kummissjoni tilqa’ r-rikonoxximent tal-QEA li fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni hemm,
min-natura tagħha, dewmien konsiderevoli bejn il-finanzjament tal-proġetti, it-twassil tar-riżultati u levalwazzjoni tal-impatt. Il-valuri fil-mira tal-indikaturi jistgħu jiġu vvalutati biss ftit snin wara l-2020,
wara t-tlestija tal-biċċa l-kbira tal-azzjonijiet iffinanzjati. L-evalwazzjoni ex-post ta’ Orizzont 2020,
ippjanata għall-2023, se twettaq valutazzjoni sħiħa tal-prestazzjoni tal-programm inkluża analiżi taleffetti fit-tul tal-FP7. Filwaqt li l-Kummissjoni taċċetta l-limitazzjonijiet osservati ta’ xi indikaturi talprestazzjoni, tixtieq tfakkar li d-data interim u r-riżultati dwar l-implimentazzjoni u l-prestazzjoni talprogramm huma disponibbli online u aġġornati kważi fil-ħin reali flimkien ma’ analiżijiet perjodiċi
ppubblikati ta’ aspetti ewlenin ta’ Orizzont 2020.
2.36 Il-Kummissjoni tilqa’ l-konklużjoni tal-QEA li ma hemm l-ebda indikazzjoni li l-prestazzjoni
tinsab f’riskju u li l-eżempji ta’ proġetti ta’ suċċess huma abbundanti. Huwa jaqbel ukoll mal-fehma
tal-QEA li l-baġit ta’ Orizzont 2020 mhuwiex biżżejjed biex ikopri s-sottoskrizzjoni żejda. Fl-istess
ħin, is-sottoskrizzjoni żejda u l-kompetizzjoni qawwija għall-għotjiet hija mod kif tinkiseb leċċellenza, filwaqt li tiġi żgurata l-kwalità għolja tal-proġetti magħżula, u prova tal-attraenza talprogramm. Fir-rigward tal-effiċjenza tal-programm, il-Kummissjoni tfakkar li s-simplifikazzjoni u ddelega tal-kompiti ta’ implimentazzjoni lill-aġenziji eżekuttivi kkontribwixxew għal żieda fleffiċjenza tal-programm.
2.37 Il-Kummissjoni tilqa’ l-konklużjonijiet tal-QEA rigward ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur
miżjud tal-UE tal-programm. Fir-rigward tal-koerenza, il-kwistjonijiet identifikati fl-evalwazzjoni
interim ta’ Orizzont 2020 wasslu, b’mod partikolari, għal xenarju razzjonalizzat u aktar faċli biex
jinftiehem ta’ Orizzont Ewropa, li jinvolvi l-Istati Membri, l-industrija, is-soċjetà ċivili u lfondazzjonijiet ta’ finanzjament. Barra minn hekk, ir-regoli proposti tal-politika ta’ Koeżjoni taħt il-
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QFP il-ġdid jipprevedu regoli speċifiċi dwar it-trasferiment ta’ fondi bejn il-programmi u l-istrumenti
ta’ finanzjament tal-UE u b’hekk jissaħħu s-sinerġiji bejn il-programmi tal-UE.
2.38 Ir-rapport Annwali ta’ Ġestjoni u Prestazzjoni hu sommarju ta’ rapport ta’ livell għoli ta’ kif ilbaġit tal-UE appoġġja l-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea u r-riżultati ewlenin miksuba bil-baġit
tal-UE. Fl-isforz tagħha biex ittejjeb il-preżentazzjoni tal-prestazzjoni relatata mal-programmi ta’ nfiq
tal-UE, il-Kummissjoni tippreżenta fl-anness il-Ħarsa Ġenerali tal-Prestazzjoni tal-Programm, li
tiġbor fil-qosor il-messaġġi ewlenin dwar il-prestazzjoni mid-dikjarazzjoni tal-programm. Dan talaħħar jippreżenta informazzjoni aktar dettaljata dwar il-prestazzjoni.
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INTRODUZZJONI GĦAL FOND EWROPEW GĦALL-INVESTIMENTI STRATEĠIĊI
L-istimolu tal-investiment u l-ħolqien tal-impjiegi huwa wieħed mill-prijoritajiet ewlenin talKummissjoni hija tal-Kummissjoni. L-UE ilha tbati minn livelli konsistentement baxxi fl-investiment
mill-kriżi ekonomika u finanzjarja globali ’l hawn. B’mod partikolari, sal-2014 l-investiment kien
waqa’ b’mod sinifikanti taħt il-medja storika fit-tul tiegħu. B’reazzjoni għal-livelli baxxi ta’
investiment, f’Novembru 2014 il-Kummissjoni nediet il-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa.
Il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) huwa strument immexxi mid-domanda li joffri
appoġġ ripagabbli lir-riċevituri finali. Konsegwentement, il-prestazzjoni tagħha tiddependi ħafna fuq
il-kundizzjonijiet tas-suq u l-fallimenti eżistenti tas-suq relatati mal-finanzjament tal-investiment.
Għalhekk, il-prestazzjoni tal-FEIS titkejjel permezz ta’ valutazzjoni tal-kisba tal-objettivi u l-miri
ewlenin tiegħu kif previst mir-Regolament dwar il-FEIS.
Sa Lulju 2020, il-FEIS għen biex jiġi indirizzat b’suċċess il-vojt fl-investimenti billi ġew mobilizzati
EUR 524,4 biljun ta’ investiment fl-UE 3. Għalhekk, abbażi tal-proġetti approvati, il-FEIS qabeż ilmira qabel tmiem il-perjodu ta’ investiment tiegħu. Il-FEIS laħaq ukoll l-objettivi ewlenin l-oħra
kollha. Huwa appoġġa investimenti fl-Istati Membri kollha tal-UE u fl-oqsma prijoritarji kollha. IlFEIS żied l-aċċess għall-finanzjament għal aktar minn 1.4 miljun SME. Barra minn hekk, aktar minn
40 % tal-investimenti taħt it-Tieqa għall-Infrastruttura u l-Innovazzjoni huma ddedikati għall-azzjoni
klimatika, biex b’hekk tintlaħaq il-mira klimatika tal-FEIS 2.0.
Il-kriżi ekonomika mingħajr preċedent ikkawżata mill-pandemija tal-COVID-19 tenfasizza limportanza tal-appoġġ tal-UE għall-finanzjament u l-investiment. Jeħtieġ li jitkomplew l-isforzi biex
l-investiment jerġa’ lura għat-tendenza sostenibbli fit-tul tiegħu u l-aktar importanti biex jiġi indirizzat
it-taqlib ekonomiku kkawżat mill-pandemija. B’hekk, il-Kummissjoni pproponiet, fost inizjattivi oħra,
li tkompli bi programm għall-appoġġ tal-investiment fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss,
jiġifieri l-Programm InvestEU.
FOND EWROPEW GĦALL-INVESTIMENTI STRATEĠIĊI
2.49 L-indikatur “Is-sehem tal-Finanzjament tal-FEIS skont l-IIW li jappoġġa l-komponenti talproġetti li jikkontribwixxu għall-azzjoni klimatika” jista’ jitqies ukoll bħala indikatur tar-riżultat
peress li jiġi kkalkulat abbażi tal-ammont tal-ispejjeż reali tal-proġett li jappoġġaw l-azzjoni
klimatika. Minħabba li taħt il-FEIS l-investiment mobilizzat huwa stmat fuq il-bażi tal-kostijiet talproġetti, l-indikatur ikejjel investiment konkret li mistenni jitwettaq f’attivitajiet ta’ azzjoni klimatika
bħala proporzjon tal-investiment totali mistenni.
Barra minn hekk, l-indikatur dwar l-għadd ta’ proġetti ppubblikati fuq il-Portal Ewropew ta’ Proġetti
ta’ Investiment (PEPI) jista’ jitqies ukoll bħala indikatur tar-riżultati. Skont ir-Regolament tal-FEIS,
jenħtieġ li l-objettiv tal-PEPI “primarjament ikun għall-fini ta’ viżibbiltà għall-investituri u għal
skopijiet ta’ informazzjoni”. Il-pubblikazzjoni ta’ proġett fuq il-Portal tipprovdi viżibbiltà lil dan ilproġett għal investituri potenzjali madwar id-dinja.
Figura 2.11 - Il-Kummissjoni tqis li b’mod ġenerali l-indikaturi tal-prestazzjoni kollha inklużi fiddikjarazzjonijiet tal-programmi huma rilevanti għall-objettivi tal-programm.
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Sors: Rapportar ta’ kull xahar tal-BEI dwar ir-riżultati tal-FEIS. L-aktar data reċenti disponibbli hija mill-15
ta’ Lulju 2020.
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L-istabbiliment ta’ miri fil-bidu tal-perjodu tal-QFP għandu r-riskju inerenti li, matul il-ħajja talprogramm, il-miri jsiru aktar faċli jew aktar diffiċli biex jintlaħqu. Dan jista’ jkun minħabba fatturi
taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni, l-Istati Membri, sħab u organizzazzjonijiet oħra, jew
minħabba fatturi esterni.
L-indikaturi waħedhom mhux neċessarjament jirriflettu l-kisba tal-objettivi tal-programm.
Għalhekk il-fatt li indikatur huwa (jew mhuwiex) “fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu ma
jfissirx neċessarjament li l-programm innifsu jinsab (jew mhuwiex) “fit-triq it-tajba” biex jilħaq lobjettivi tiegħu.
Jenħtieġ li d-data tal-indikaturi dejjem tiġi analizzata flimkien ma’ informazzjoni kwantitattiva u
kwalitattiva oħra sabiex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-programm.
2.50 Il-livell tar-riskju huwa parti mill-kriterji tal-addizzjonalità u japplika fil-livell globali talportafoll. Indikatur tar-“riskju ogħla” tal-operazzjonijiet tal-FEIS diġà huwa disponibbli fir-rapporti
tal-BEI lill-Kummissjoni f’konformità mar-regolament tal-FEIS, permezz tal-indikazzjoni tas-sehem
tal-attivitajiet speċjali tal-BEI. [Kif rikonoxxut mill-QEA fil-punti 2.57 u 2.58, il-profil tar-riskju
ogħla tal-proġetti ġie ddokumentat – fost l-oħrajn – mir-rapport 2019 tal-BEI dwar il-FEIS u levalwazzjoni indipendenti tal-Kummissjoni.
Il-FEIS huwa mmexxi mid-domanda u l-penetrazzjoni ta’ oqsma ewlenin hija ssorveljata
kontinwament. Madankollu, mhuwiex possibbli li jiġu stabbiliti miri settorjali peress li dan mhuwiex
konsistenti ma’ natura mmexxija mid-domanda tal-FEIS.
2.52 L-għan tal-indikaturi huwa li jsegwu l-progress lejn il-miri stabbiliti. Il-fatt li ntlaħqet mira ma
jfissirx li l-indikatur għandu inqas valur. Kopertura rapida madwar l-UE turi l-adozzjoni ġeografika
effiċjenti tal-programm.
2.55 L-intenzjoni tal-Metodoloġija tal-Multiplikatur tal-FEIS hija li tkejjel bis-sħiħ l-investiment
immobilizzat tal-operazzjoni minflok ma tattribwiha biss lill-FEIS.
L-Investiment Immobilizzat jirrifletti l-aħjar stima tal-investiment mistenni fl-ekonomija reali. Lammonti reali jiġu riveduti meta jitlesta l-proġett. Għalhekk, skont id-definizzjoni tiegħu, linvestiment mobilizzat ex ante huwa stima fid-data tal-approvazzjoni u mhux sovravalutazzjoni jew
sottovalutazzjoni.
Il-metodoloġiji għall-kalkolu tal-multiplikatur tal-FEIS jipprevedu li kwalunkwe għadd doppju jiġi
eliminat malli jiġi identifikat u li fl-approvazzjoni jittieħed kont biss tal-investiment inkrementali li
ġie mobilizzat. Fil-każijiet li ġew rieżaminati mill-QEA fl-awditu tal-FEIS tal-2019, ġie kkonfermat li
l-BEI aġġusta l-għadd doppju hekk kif l-informazzjoni saret disponibbli f’konformità malmetodoloġija.
2.59 Il-QEA tirreferi għas-sejba definita b’mod aktar strett bl-użu ta’ kriterji li jmorru lil hinn middispożizzjonijiet tar-Regolament dwar il-FEIS. Studji ta’ każijiet fl-evalwazzjoni tal-BEI tal-2018
ipprovdew eżempji ta’ inputs finanzjarji uniċi meta mqabbla ma’ dak li jkun disponibbli fis-suq kif
ukoll ma’ dak li l-BEI jista’ jipprovdi fin-nuqqas tal-FEIS: prodotti innovattivi bħall-kważi ekwità,
self ibridu, arranġamenti ta’ kondiviżjoni tar-riskju, u strumenti ta’ dejn b’maturitajiet twal ħafna.
2.69 Il-livell ta’ riskju huwa parti mill-kriterji ta’ addizzjonalità tal-FEIS u japplika fil-livell
kumplessiv tal-portafoll kif spjegat fit-tweġiba għall-punt 2.50. Indikatur tar-“riskju ogħla” tal-
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operazzjonijiet tal-FEIS diġà huwa disponibbli fir-rapporti tal-BEI lill-Kummissjoni permezz talindikazzjoni tas-sehem tal-attivitajiet speċjali tal-BEI.
Il-FEIS huwa mmexxi mid-domanda u l-penetrazzjoni ta’ oqsma ewlenin, filwaqt li ssorveljat
kontinwament, jibqa’ fil-biċċa l-kbira barra mill-kontroll tal-Kummissjoni u tal-BEI. Madankollu,
ġew dokumentati l-progress u firxa ta’ inizjattivi ddedikati.
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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-2019
“KAPITOLU 3 - KOEŻJONI EKONOMIKA, SOĊJALI U TERRITORJALI”
INTRODUZZJONI
Il-Kummissjoni hija sodisfatta bl-awditu tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar ir-rappurtar dwar ilprestazzjoni tal-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni. Il-fokus tal-programmi 2014–2020 fuq il-loġika talprestazzjoni u tal-intervent kif ukoll l-użu usa’ ta’ indikaturi komuni speċifiċi għall-fond meta mqabbel
mal-perjodu ta’ programmazzjoni 2007–2013 wassal għal rappurtar dwar il-prestazzjoni aktar robust u
koerenti dwar l-azzjonijiet ta’ investiment u l-outputs. L-użu aktar estensiv tal-indikaturi komuni tal-UE
għall-2014–2020 tejjeb b’mod sinifikanti l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni disponibbli fil-livell talUE. Ir-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni tal-programmi huma sors imtejjeb b’mod konsiderevoli
ta’ informazzjoni dwar il-prestazzjoni. Filwaqt li l-progress ivarja fost l-Istati Membri u l-programmi
operazzjonali, id-data dwar il-prestazzjoni li tirrifletti s-sitwazzjoni fi tmiem l-2018 turi xi kisbiet
importanti:
• appoġġ lil aktar minn 400,000 intrapriża, aktar mid-doppju meta mqabbel mal-livell ta’ tmiem l-2017;
• inħolqu aktar minn 100,000 impjieg ġdid meta mqabbel mal-40,000 sal-2017;
• aktar minn 170,000 unità domestika b’konsum imtejjeb tal-enerġija, li rdoppja l-għadd li laħaq b’mod
kumulattiv matul l-erba’ snin preċedenti;
• 27.5 miljun persuna li jibbenefikaw minn titjib fis-servizzi tas-saħħa, aktar minn 10 miljun aktar minn
tmiem l-2017.
Biex titqies il-prestazzjoni tal-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni għandhom jitqiesu diversi elementi
partikolari. Ir-riżorsi tal-FEŻR u tal-Fond ta’ Koeżjoni huma impenjati għas-snin 2014–2020, iżda lispejjeż huma eliġibbli sa tmiem l-2023. Bħala tali, il-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni għandhom perjodu
ta’ implimentazzjoni ta’ 10 snin. Dejjem ikun hemm intervall ta’ żmien għall-politiki ta’ investiment
fit-tul bejn l-ipprogrammar, l-għażla tal-operazzjonijiet, l-implimentazzjoni u r-riżultati li jridu
jimmaterjalizzaw. L-adozzjoni tardiva tal-qafas leġiżlattiv 2014–2020 għall-politika ta’ koeżjoni millkoleġiżlaturi żiedet id-dewmien fl-implimentazzjoni. L-evidenza tal-passat turi li l-biċċa l-kbira talkisbiet tanġibbli jseħħu biss fit-tieni nofs taċ-ċiklu ta’ programmazzjoni. Dan isegwi mill-qrib ilprogress tal-implimentazzjoni finanzjarja, li għandha t-tendenza li tkun kajmana fis-snin bikrin talperjodu ta’ implimentazzjoni b’aċċellerazzjoni sinifikanti aktar tard. Dan huwa kkonfermat f’għadd ta’
indikaturi tal-prestazzjoni kemm għall-FEŻR kif ukoll għall-Fond ta’ Koeżjoni, fejn valuri talindikaturi tal-2018 juru żieda qawwija meta mqabbla mal-kisbiet kumulattivi tal-2014–2017.
Is-sejbiet relatati mal-perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti li jirriflettu fuq il-programmi speċifiċi
analizzati jistgħu jindikaw kwistjonijiet li għandhom jiġu eżaminati mill-ġdid fil-perjodu 2014–2020.
Dawn mhux neċessarjament jirriflettu l-prestazzjoni tal-perjodu ta’ programmazzjoni attwali.
Filwaqt li l-objettiv strateġiku ġenerali tal-politika ta’ koeżjoni huwa li jitnaqqsu d-disparitajiet
territorjali, ekonomiċi u soċjali fi ħdan u fost l-Istati Membri, aktar minn 300 programm operazzjonali
nazzjonali u reġjonali ffinanzjati taħt il-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni qed jinvestu f’varjetà wiesgħa ta’
azzjonijiet imfassla għall-ħtiġijiet partikolari ta’ żvilupp tar-reġjuni. L-indikaturi użati biex jiġu
stabbiliti l-miri u biex tiġi rrappurtata l-prestazzjoni huma adattati għall-azzjonijiet partikolari
ffinanzjati mill-programmi operazzjonali. Fir-rappurtar ta’ livell għoli tagħha dwar il-prestazzjoni, ilKummissjoni tiffoka fuq l-indikaturi komuni li jintużaw minn diversi programmi, aggregati fil-livell
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tal-UE. L-indikaturi komuni jkopru madwar 50-60 % tal-azzjonijiet iffinanzjati. L-indikaturi speċifiċi
għall-programm, li huma ugwalment rilevanti għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-Fondi fil-livell
nazzjonali u reġjonali, filwaqt li ma jintużawx fir-rappurtar ta’ livell għoli tal-Kummissjoni, iservu biex
jimmonitorjaw il-prestazzjoni tal-programm speċifiku f’konformità mal-ħtiġijiet reġjonali speċifiċi. Ilvalutazzjoni tal-prestazzjoni tal-Kummissjoni tqis il-kisbiet tal-indikaturi kollha rrappurtati millprogrammi operazzjonali.
Fil-fehma tal-Kummissjoni, id-data ta’ monitoraġġ disponibbli tissuġġerixxi li lil hinn mill-kisbiet
tanġibbli importanti s’issa, il-progress fl-implimentazzjoni tal-Fondi juri prospetti tajbin biex jintlaħqu
l-objettivi stabbiliti. Is-sejbiet preliminari dwar l-impatti tal-interventi ffinanzjati taħt il-programmi
2014–2020, imfassla abbażi tal-aktar evalwazzjonijiet affidabbli mwettqa mill-Istati Membri 1, jindikaw
riżultati pożittivi u joffru rakkomandazzjonijiet biex jiġu żviluppati l-interventi sabiex jiġu kkonsolidati
u estiżi l-benefiċċji tagħhom.
IL-FEŻR U L-FK
3.13 Il-ħidma ta’ evalwazzjoni u awditjar imwettqa fuq perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti
tirrifletti fuq il-programmi speċifiċi analizzati. Dan mhux neċessarjament jirrifletti l-prestazzjoni talperjodu ta’ programmazzjoni attwali.
Il-punt sa fejn l-impatt tal-azzjonijiet ta’ politika jista’ jiġi vvalutat jiddependi fuq iż-żmien u n-natura
tal-evalwazzjonijiet, li huma stabbiliti fil-bażi legali u spiss fuq id-disponibbiltà u l-kwalità tad-data kif
ipprovduti mill-Istati Membri u sħab jew organizzazzjonijiet oħra. Il-valutazzjoni tal-impatt talprogrammi invarjabbilment tinvolvi kunsiderazzjonijiet importanti ta’ żmien biex l-impatti jkunu
jistgħu jimmaterjalizzaw. Skeda aktar bikrija tal-evalwazzjonijiet tinvolvi limitazzjonijiet sostanzjali
f’termini ta’ riżultati u/jew impatti li għadhom ma seħħewx.
Il-Kummissjoni tqis li ż-żmien tal-evalwazzjonijiet huwa bbilanċjat b’mod xieraq, sabiex jiġi vvalutat
kif xieraq l-impatt tal-finanzjament tal-politika ta’ koeżjoni. L-evalwazzjonijiet interim, kif previst filproposta tal-Kummissjoni dwar is-CPR wara l-2020, mhux biss jipprovdu input fit-tieni parti talperjodu ta’ programmazzjoni, iżda wkoll jinfurmaw il-valutazzjoni tal-impatt tal-proposti leġiżlattivi
għall-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss.
3.14. L-evalwazzjoni ex post tal-2007-2013 kienet limitata mill-issettjar dgħajjef tal-objettivi, mid-data
ta’ monitoraġġ u mill-evalwazzjonijiet tal-impatt nazzjonali limitati. Dawn l-elementi ġew imsaħħa
għall-perjodu 2014–2020 b’iffissar aktar ċar u aktar iffukat tal-objettivi fil-programmi, il-loġika ta’
intervent imsaħħaħ, l-użu usa’ ta’ indikaturi komuni u l-evalwazzjoni tal-impatt obbligatorja ta’ kull
assi prijoritarju mill-inqas darba matul il-perjodu ta’ programmazzjoni.
Il-politika ta’ koeżjoni ma tikkontribwixxix għall-objettivi tal-oqsma ta’ politika settorjali biss sakemm
tkun konformi mal-objettivi tagħha stess. Madankollu, l-evalwazzjoni ex post tal-2007-2013 inkludiet
fost l-oħrajn pakketti ta’ ħidma tematiċi, li eżaminaw il-kontribut tal-politika ta’ koeżjoni għas-setturi
kkonċernati. Eżaminat ukoll ir-relazzjoni bejn l-interventi tal-politika ta’ koeżjoni u l-Ewropa 2020.
3.15 Il-proposta tas-CPR għall-perjodu 2021-2027 tipprevedi evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu millKummissjoni ta’ kull fond sa tmiem l-2024.
3.16 Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 3.13.
1
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(1) Il-Kummissjoni tapprezza li l-QEA tirrikonoxxi r-rilevanza ta’ dawn il-fatturi (rata ta’
implimentazzjoni finanzjarja, progressjoni mhux lineari lejn il-miri indikaturi fil-ħin) għall-valutazzjoni
tal-prestazzjoni. Dan iwassal lill-Kummissjoni biex tirrifletti fuq il-kisbiet, b’mod partikolari l-paragrafi
dwar il-valutazzjonijiet tal-indikaturi (3.20, 3.26, 3.34, 3.42, 3.54 ta’ dan ir-rapport), b’mod aktar
pożittiv - speċjalment meta titqies ir-rata tal-progress finanzjarju tal-programmi operazzjonali.
3.19 Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 3.16 (1).
3.20 Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-biċċa l-kbira tal-indikaturi jinsabu fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri
tagħhom. Id-data tal-monitoraġġ disponibbli tissuġġerixxi li l-kisbiet tal-indikaturi jsegwu mill-qrib illivell tan-nefqa tal-operazzjonijiet kofinanzjati. Barra minn hekk, il-valuri tal-indikaturi taloperazzjonijiet magħżula juru li ħafna programmi jinsabu fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom
peress li s-sensiela ta’ proġetti meħtieġa teżisti biex jinkisbu r-riżultati miftiehma fil-ħames snin ta’
implimentazzjoni li jifdal (jiġifieri sal-2023).
Grafika 3.4:
Il-Kummissjoni tikkunsidra li b’mod ġenerali l-indikaturi tal-prestazzjoni kollha inklużi fiddikjarazzjonijiet tal-programmi huma rilevanti għall-objettivi tal-programm.
L-istabbiliment ta’ miri fil-bidu tal-perjodu tal-QFP għandu r-riskju inerenti li, matul il-ħajja talprogramm, il-miri jsiru aktar faċli jew aktar diffiċli biex jintlaħqu. Dan jista’ jkun minħabba fatturi taħt
ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni, l-Istati Membri, sħab u organizzazzjonijiet oħra, jew minħabba
fatturi esterni.
L-indikaturi waħedhom mhux neċessarjament jirriflettu l-kisba tal-objettivi tal-programm.
Għalhekk il-fatt li indikatur huwa (jew mhuwiex) “fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu ma jfissirx
neċessarjament li l-programm innifsu jinsab (jew mhuwiex) “fit-triq it-tajba” biex jilħaq l-objettivi
tiegħu.
3.21 Is-sors tad-data tal-indikatur assoċjat mal-objettivi speċifiċi huwa l-programmi operazzjonali.
Dawn il-miri tal-indikaturi, bħala parti integrali mill-programmi operazzjonali jistgħu jiġu mmodifikati
skont l-Artikolu 30 tas-CPR, wara l-approvazzjoni mill-Kummissjoni. Ir-raġunijiet ewlenin għat-tibdil
tal-miri tal-indikaturi huma (1) bidliet fl-allokazzjoni finanzjarja (2) bidliet fil-kundizzjonijiet
soċjoekonomiċi u (3) l-użu ta’ suppożizzjonijiet żbaljati meta jiġu stabbiliti l-miri inizjalment.
3.22 Il-previżjonijiet huma bbażati fuq proġetti deċiżi. Peress li l-kisba tal-miri tal-output mhijiex
lineari matul iż-żmien, l-informazzjoni dwar il-proġetti deċiżi hija sors importanti ta’ informazzjoni
dwar l-affidabbiltà tal-valuri fil-mira u l-probabbiltà li jintlaħqu l-miri.
3.26 Id-data ta’ monitoraġġ disponibbli tissuġġerixxi li r-rati ta’ kisba tal-2018 jikkorrelataw mill-qrib
mar-rata ta’ implimentazzjoni finanzjarja fi tmiem l-2018 (19 % kemm għall-FEŻR kif ukoll għall-FK)
fil-każ ta’ tliet indikaturi. Barra minn hekk, l-outputs mistennija tal-proġetti magħżula juru valuri ta’
serħan il-moħħ biex jintlaħqu l-miri.
3.28 Il-Kummissjoni tikkunsidra li hija l-pandemija tal-COVID-19 li tpoġġi f’riskju l-kisba tal-objettivi
inizjali stabbiliti mill-programmi operazzjonali. Sabiex il-politika ta’ koeżjoni tkun tista’ tirrispondi
għall-impatti negattivi immedjati tal-kriżi fuq is-settur tas-saħħa u l-ekonomija (rispons għall-kriżijiet),
il-programmi għandhom il-possibbiltà li jaġġustaw u jorjentaw mill-ġdid l-objettivi tal-programmi
tagħhom. L-objettivi stabbiliti f’termini ta’ miri ta’ indikaturi jiddependu b’mod sinifikanti fuq lammont ta’ appoġġ allokat għall-azzjonijiet rilevanti. F’każ ta’ riallokazzjonijiet finanzjarji skattati mit-
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tifqigħa tal-COVID-19 u ffaċilitati mis-CRII (+) (ir-Regolament (UE) 2020/558), il-miri tal-indikaturi
jiġu aġġustati skont dan.
3.29 Il-Kummissjoni tqis li l-kosteffettività tista’ tiġi indirizzata l-aħjar permezz tal-evalwazzjonijiet
għaliex lil hinn mit-tqabbil tal-inputs u l-outputs, it-tipi differenti ta’ azzjonijiet, il-gruppi fil-mira
differenti u l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ żvilupp tar-reġjuni kkonċernati għandhom jiġu kkunsidrati wkoll.
3.31 Il-politika ta’ koeżjoni ma tikkontribwixxix għall-objettivi tal-oqsma ta’ politika settorjali biss
sakemm tkun konformi mal-objettivi tagħha stess. L-isfidi li għad iridu jiġu indirizzati f’dawn l-oqsma
ta’ politika mhumiex attribwibbli biss għall-prestazzjoni tal-FEŻR/FK.
Fir-rigward tal-miri tal-effiċjenza fl-enerġija għall-2020, fil-Komunikazzjoni tagħha COM (2019) 285
Final, il-Kummissjoni osservat li l-miri tal-UE għall-2020 jinsabu f’riskju minħabba żieda fil-konsum
tal-enerġija f’dawn l-aħħar snin. Il-Kummissjoni rrakkomandat lill-Istati Membri kollha li lkontribuzzjonijiet tagħhom huma vvalutati bħala mhux suffiċjenti fiż-żmien tal-valutazzjoni biex
jirreveduhom u jikkunsidraw li jżidu l-livell ta’ ambizzjoni.
Fir-rigward tal-miri tal-2020 għall-enerġija rinnovabbli, il-Kummissjoni tinnota li sal-2017, nofs l-Istati
Membri kienu diġà laħqu jew kienu qrib li jilħqu l-miri tagħhom għall-2020. Għall-Istati Membri loħra, il-kisba tal-miri nazzjonali se tirrikjedi sforz ulterjuri. Il-Kummissjoni qed tissorvelja l-progress
relatat mal-iżvilupp tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u hija f’kuntatt mill-qrib mal-Istati Membri.
Bħalissa għaddejja mobilizzazzjoni tal-isforzi.
3.32 It-tibdil fil-klima huwa waħda mill-akbar sfidi tal-lum u l-UE għandha l-ambizzjoni li tindirizzah.
Fl-Istat tal-Unjoni, il-president tal-Kummissjoni ħabbar miri aktar stretti tal-emissjonijiet tas-CO2
għall-2030, li jċaqilqu l-mira minn tnaqqis ta’ 40 fil-mija meta mqabbel mal-livelli tal-1990, għal
tnaqqis ta’ mill-inqas 55 fil-mija. Biex dan iseħħ, il-Kummissjoni se tirrevedi l-leġiżlazzjoni kollha talUE relatata mal-klima u l-enerġija sas-sajf li ġej.
3.34 Id-data ta’ monitoraġġ disponibbli tissuġġerixxi li mis-sitt indikaturi li jifdal għal żewġ rati ta’
kisba tal-2018 huma konformi mar-rata ta’ implimentazzjoni finanzjarja fi tmiem l-2018 (34 % kemm
għall-FEŻR kif ukoll għall-FK). Għal żewġ indikaturi oħra sar progress sinifikanti meta mqabbel massena ta’ qabel. Għal ħamsa minn dawn is-sitt indikaturi, l-outputs mistennija ta’ proġetti magħżula juru
valuri ta’ serħan il-moħħ biex jintlaħqu l-miri.
3.36 Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 3.31.
3.37 Ara wkoll it-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 3.31.
3.38 L-istess evalwazzjoni kkonkludiet ukoll li filwaqt li tali proġetti huma primarjament rispons għallħtiġijiet ambjentali, huma jiġġeneraw benefiċċji usa’ u jaffettwaw l-iżvilupp ekonomiku u l-kwalità talħajja, billi jippermettu l-ġestjoni effiċjenti u sostenibbli tar-riżorsi naturali u jipprovdu servizzi
ambjentali bażiċi lil żoni li qabel ma kinux servuti.

Il-kaxxa 3.1 Eżempji ta’ orjentazzjoni dgħajfa tal-prestazzjoni fi proġetti jew programmi ambjentali
kofinanzjati mill-UE
Fir-rigward tal-pjanijiet ta’ ġestjoni tar-riskju ta’ għargħar, il-Kummissjoni tinnota li fil-perjodu 2014–
2020 il-FEŻR u l-FK jagħmlu kontribuzzjoni limitata għall-implimentazzjoni tagħhom.
3.40 Is-sejba tal-2018 qed tiġi sorpassata llum.
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Pereżempju, il-muniċipalità ta’ Sofia hija l-benefiċjarju ta’ żewġ miżuri taħt il-programm operazzjonali
ambjent 2014–2020 li għandhom fil-mira kwistjonijiet relatati mal-kwalità tal-arja mit-tisħin
domestiku.
3.43 Fil-perjodu 2014-2020 indikaturi tar-riżultati taħt il-programm operazzjonali tal-FEŻR u l-FK
ikejlu l-impatti soċjoekonomiċi tal-interventi, imkejla permezz ta’ indikaturi statistiċi, li għalihom linterventi kofinanzjati u l-fatturi esterni jagħmlu kontribuzzjoni. Il-Kummissjoni ma għandha l-ebda
obbligu li tiġbor informazzjoni fil-livell tal-proġett, pereżempju, dwar ir-riżultati diretti taloperazzjonijiet.
Il-proġetti tal-Infrastruttura Ewlenija tat-Trasport (TFI) huma proġetti infrastrutturali ewlenin, li jdumu
għaddejjin diversi deċennji, u s’issa l-ebda wieħed minnhom ma ġie ffinalizzat. Għall-proġetti taħt
ġestjoni diretta, il-Kummissjoni se tuża l-kejl tal-impatt u r-riżultati meta twettaq l-evalwazzjoni ex post
tal-programm. Fil-fażi attwali, fejn il-proġetti qed jintużaw, tali indikaturi ma jistgħux jintużaw għassuperviżjoni teknika tal-proġetti jew għall-iżborż f’waqtu tal-kofinanzjament tal-UE.
3.47 It-tlestija tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport hija prijorità għolja għall-Unjoni li qed tappoġġa
lill-Istati Membri f’dan il-kompitu.
Il-Kummissjoni tinnota li sar progress tajjeb lejn it-tlestija tan-netwerk ewlieni tat-TEN-T, bis-saħħa
tal-ħidma tal-Istati Membri u tal-amministraturi tal-infrastruttura, flimkien mal-appoġġ talKummissjoni. L-istabbiliment ta’ skadenza komuni tal-2030 għall-Istati Membri kollha serva biex
inħoloq momentum, li wassal biex f’ħafna każijiet l-Istati Membri ppjanaw ix-xogħlijiet tagħhom skont
dan.
Tweġiba Komuni tal-Kummissjoni għal §3.48-3.49
Il-Kummissjoni tqis li l-qafas tat-TEN-T, l-appoġġ finanzjarju tal-UE u l-interventi politiċi tiegħu kienu
muturi ewlenin li ppermettew li jitwettqu l-proġetti transfruntiera kkunsidrati fir-rapport dwar it-TFI.
Dawn il-proġetti kumplessi u ta’ sfida jeħtieġu kooperazzjoni kontinwa bejn l-Istati Membri u
involviment sinifikanti tal-koordinaturi Ewropej.
Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li ż-żminijiet twal ta’ żvilupp u implimentazzjoni huma karatteristika ta’
proġetti kbar ta’ infrastruttura, u b’mod partikolari proġetti transfruntiera. Il-Kummissjoni tenfasizza li
l-proġetti transfruntiera jinsabu fi triqithom biex jitwettqu sal-2030, fehma li hija kondiviża wkoll millIstati Membri kkonċernati. Aktar sforzi huma meħtieġa. Il-Kummissjoni se tkompli timpenja ruħha
mill-qrib mal-partijiet rilevanti. Hija ppjanat li tipproponi reviżjoni tar-Regolament TEN-T fl-2021.
Il-finanzjament tal-politika ta’ koeżjoni huwa ffukat fuq il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ żvilupp tar-reġjuni
kkonċernati, biex jikkontribwixxi bl-aħjar mod għall-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni. Skont ilKummissjoni, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat il-bilanċ xieraq bejn il-proġetti TEN-T u dawk immirati biex
jissodisfaw il-ħtiġijiet lokali u reġjonali.
Ara wkoll it-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 3.31.
3.51 Il-Kummissjoni ma tirrikonoxxix id-deskrizzjoni ta’ riskju miżjud fir-rigward ta’ tali investimenti
kofinanzjati li ma għadhomx jiġu approvati permezz ta’ proċedura ta’ proġett maġġuri. Il-proġetti
ewlenin mhumiex parti min-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar ir-regolamenti tal-politika ta’
koeżjoni 2021-2027. L-awtoritajiet tal-programm xorta se jkollhom jiżguraw li l-kriterji kollha talgħażla tal-proġetti jiġu applikati b’mod korrett u, b’mod partikolari, li l-operazzjonijiet magħżula
jippreżentaw l-aħjar relazzjoni bejn l-ammont ta’ appoġġ, l-attivitajiet imwettqa u l-ilħuq tal-objettivi.
F’xi każijiet, dan jista’ jinvolvi t-twettiq ta’ analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji f’konformità
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mal-aħjar prattika internazzjonali u r-regolamenti nazzjonali speċifiċi. Il-Kummissjoni se tkompli
tħeġġeġ lill-Istati Membri biex ikomplu jtejbu (inkluż is-simplifikazzjoni) il-valutazzjoni ekonomika
tal-proġetti sabiex ikun jista’ jiġi żgurat l-aħjar valur għall-flus.
3.52 Il-Kummissjoni ma taqbilx mal-fehmiet tal-QEA dwar is-sostenibbiltà fl-awditu tat-TFI. Il-linji
inkwistjoni huma linji mħallta (passiġġieri u merkanzija). Barra minn hekk, din il-valutazzjoni ma tqisx
biżżejjed l-effett tan-netwerk tat-“TFIs”. Fil-fatt, tali “TFIs” huma segmenti strateġiċi ta’ kurituri itwal
u t-traffiku ser joriġina wkoll lil hinn mil-lok fiżiku tal-proġett.
3.56 Is-sejbiet ta’ din l-evalwazzjoni huma relatati mal-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti u mhux
neċessarjament jirriflettu s-sitwazzjoni matul il-perjodu attwali.
F’dan iż-żmien ma hemm l-ebda evalwazzjoni disponibbli għall-perjodu ta’ programmazzjoni attwali.
3.57 Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 3.13.
Il-Kummissjoni tqis li l-elementi l-ġodda fl-approċċ għall-ipprogrammar fl-2014-2020 bħall-iffissar ta’
objettivi aktar ċari u ffukati, kundizzjonalitajiet ex-ante, rabtiet mal-governanza ekonomika tal-UE u
monitoraġġ imtejjeb ġew introdotti bil-ħsieb li tissaħħaħ l-orjentazzjoni strateġika tal-programmi.

Konklużjonijiet
3.62 Meta titqies il-kisba sottostanti tal-implimentazzjoni finanzjarja, il-Kummissjoni tqis li l-biċċa lkbira tal-indikaturi jinsabu fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom. Il-valuri tal-indikaturi taloperazzjonijiet magħżula juru li ħafna programmi jinsabu fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom
peress li s-sensiela ta’ proġetti meħtieġa teżisti biex jinkisbu r-riżultati miftiehma fil-ħames snin ta’
implimentazzjoni li jifdal.
3.63 Il-politika ta’ koeżjoni ma tikkontribwixxix għall-objettivi tal-oqsma ta’ politika settorjali biss
sakemm tkun konformi mal-objettivi tagħha stess. L-isfidi li għad iridu jiġu indirizzati f’dawn l-oqsma
ta’ politika mhumiex attribwibbli biss għall-prestazzjoni tal-FEŻR/FK.
3.65L-indikaturi rrappurtati mill-Kummissjoni jesprimu b’mod ċar il-kontribuzzjoni tal-FEŻR u tal-FK
għall-objettivi ġenerali u speċifiċi. Il-valutazzjoni tal-kontribut tal-interventi tal-politika ta’ koeżjoni
għall-objettivi ġenerali u speċifiċi, u t-tneħħija tagħhom minn fatturi esterni huwa kompitu għallevalwazzjoni.
Il-kisbiet (outputs) huma rrappurtati mill-Istati Membri għal kull programm operazzjonali fuq bażi
annwali, filwaqt li r-riżultati tal-evalwazzjoni (speċjalment dawk li jivvalutaw l-impatti) huma skarsi flewwel nofs tal-perjodu ta’ programmazzjoni, għas-sempliċi raġuni li ma jakkumulawx biżżejjed
evidenza li tifforma bażi robusta għall-evalwazzjoni.
L-indikaturi tar-riżultati saru element prominenti tal-programmi operazzjonali fil-perjodu ta’
programmazzjoni 2014-2020. Kienet waħda min-novitajiet meta mqabbla mal-perjodu 2007-2013.
Dawn jipprovdu materjal utli ħafna għall-evalwazzjonijiet, b’mod partikolari fil-livell nazzjonali.
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Sa fejn hija kkonċernata l-Pjattaforma tad-Data Miftuħa (Open Data Platform), ir-rikonoxximent
tagħha jista’ jiġi osservat fost l-oħrajn mill-ewwel premju tal-Ombudsman għal amministrazzjoni
pubblika miftuħa li qatt ingħata fl-2017.
3.66 Il-Kummissjoni qed tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-programmi operattivi u tipprovdi
assistenza lill-Istati Membri meta jkun meħtieġ. Id-data ta’ monitoraġġ disponibbli turi li r-rata talgħażla tal-proġetti hija f’livell komparabbli mal-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, li
jissuġġerixxi li l-implimentazzjoni fil-prattika miexja b’pass simili bħal fil-perjodu ta’
programmazzjoni preċedenti.
Il-Kummissjoni tinnota li l-implimentazzjoni tal-baġit qed taċċellera, kif muri pereżempju mill-baġit
emendatorju 8/2020, li jirrispondi għall-ħtiġijiet ta’ pagament addizzjonali għall-koeżjoni wara ladozzjoni tal-Inizjattiva ta’ Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus Plus (CRII +).
Il-Kummissjoni hija impenjata li tirrieżamina l-prestazzjoni u r-regolarità lejn tmiem il-perjodu ta’
programmazzjoni u li twettaq awditi regolari dwar il-legalità u r-regolarità tan-nefqa.
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI EWROPEA TALAWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UE - STATUS FI TMIEM L2019
“KAPITOLU 4 - RIŻORSI NATURALI”
INTRODUZZJONI
Sa mill-bidu tagħha fl-1962, il-politika agrikola komuni (PAK), l-eqdem politika komuni tal-UE,
evolviet b’mod kostanti biex tilħaq l-objettivi espliċiti tat-Trattat relatati mal-produttività agrikola, listandard tal-għajxien tal-komunità agrikola, l-istabbiltà tas-suq u d-disponibbiltà/il-prezz talprovvista.
L-appoġġ tal-PAK jikkontribwixxi għar-rispons tas-settur tal-biedja tal-UE għad-domanda pubblika
għas-sigurtà tal-ikel, is-sikurezza, il-kwalità u s-sostenibbiltà f’suq uniku integrat ħafna. F’kuntest ta’
pressjoni globali dejjem tikber fuq ir-riżorsi naturali, il-PAK iggarantiet is-sigurtà tal-ikel għal
popolazzjoni ta’ madwar 500 miljun ruħ u mmaniġġjat rekwiżiti komuni sostenibbli li japplikaw għal
48 % tat-territorju tal-UE.
Is-sehem tal-PAK mill-baġit globali tal-UE naqas b’mod stabbli mis-snin 1980 ‘l hawn; fil-qafas
finanzjarju pluriennali (QFP) 2014–2020, dan ammonta għal 37.6 %. Fl-istess ħin, it-tfassil talpolitika ċċaqlaq għal approċċ miftuħ u orjentat lejn is-suq fejn il-bdiewa tal-UE jistgħu jirreaġixxu
għas-sinjali tas-suq filwaqt li jittrattaw l-isfidi ta’ profittabbiltà dgħajfa u l-ispejjeż assoċjati malistandards għoljin tal-produzzjoni tal-UE.
Is-settur tal-biedja tal-UE issa jikkompeti bil-prezzijiet tas-suq dinji fil-biċċa l-kbira tas-setturi,
imexxi l-qasam f’termini ta’ diversità, sikurezza u kwalità tal-prodotti tal-ikel, u huwa l-akbar
esportatur agroalimentari fid-dinja. Bis-saħħa tal-bidliet fil-PAK, din tejbet il-produttività b’ 10 %
mill-2005 (mingħajr ma titlef żona sinifikanti tal-azjenda agrikola għall-intensifikazzjoni) u naqqset lużu tal-fertilizzanti — filwaqt li żiedet ir-rendimenti. Barra minn hekk, naqqset l-emissjonijiet talgassijiet serra (GHG) b’ 24 % mill-1990 (għalkemm mhux f’dawn l-aħħar snin). Fl-istess ħin, il-PAK
għenet biex tippreserva l-attività agrikola madwar l-UE, tevita l-abbandun tal-art u tnaqqas id-distakk
bejn l-introjtu agrikolu u l-introjtu f’setturi oħra. Madankollu, l-iżgurar ta’ provvista abbundanti u
affordabbli tal-ikel sar bi spiża u l-impatti sinifikanti fuq il-ħamrija, l-ilma, l-arja u speċjalment ilbijodiversità wasslu biex il-PAK tagħti aktar attenzjoni lill-ġestjoni tar-riżorsi naturali.
Sabiex tindirizza d-diversi sfidi fis-settur agrikolu, il-PAK tqis il-fatt li l-objettivi ekonomiċi u
ambjentali jistgħu jinkisbu biss jekk jiġu indirizzati b’mod konġunt. Il-PAK għalhekk tqis irrelazzjonijiet fuq diversi livelli bejn l-istrumenti u l-objettivi. Sabiex tivvaluta l-prestazzjoni tal-PAK
u ttejjeb l-effiċjenza tagħha, il-Kummissjoni stabbiliet qafas komuni ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni
(CMEF) għall-perjodu 2014–2020. Barra minn hekk, u biex tappoġġa l-valutazzjoni tagħha talprestazzjoni tal-PAK, il-Kummissjoni timmonitorja l-iżviluppi fis-swieq agrikoli, l-iżvilupp rurali u lużu tal-fondi tal-PAK abbażi tal-indikaturi tal-kuntest, tal-output, tar-riżultati u tal-impatti. Barra
minn hekk, l-evalwazzjoni hija għodda għall-valutazzjoni tal-impatt tal-interventi ta’ politika.
Jipprovdi evidenza għat-teħid tad-deċiżjonijiet u jtejjeb l-effettività, ir-rilevanza u l-effiċjenza talinterventi.
Il-proposta tal-Kummissjoni tal-2018 għall-PAK futura tqiegħed l-azzjoni klimatika u ambjentali filqalba tal-prijoritajiet tagħha. Barra minn hekk, il-Patt Ekoloġiku Ewropew jgħolli l-livell ta’
ambizzjoni f’dawn l-oqsma u jimmarka bidla ulterjuri lejn sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u li
ma tagħmilx ħsara lill-ambjent, fil-kuntest ta’ enfasi akbar fuq il-konsistenza u s-sinerġiji bejn ilpolitiki tal-UE.
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Il-Kummissjoni pproponiet tisħiħ ulterjuri tas-sistema ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni għall-PAK
futura, bil-għan li jintlaħaq bilanċ bejn il-benefiċċji tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni, u l-ispejjeż
assoċjati u l-piż amministrattiv.

Il-Politika Agrikola Komuni (il-PAK)
4.14 Il-punt sa fejn l-impatt tal-azzjonijiet ta’ politika jista’ jiġi vvalutat jiddependi fuq iż-żmien u nnatura tal-evalwazzjonijiet li huma stabbiliti fil-bażi legali, u spiss fuq id-disponibbiltà u l-kwalità taddata kif ipprovduti mill-Istati Membri u sħab jew organizzazzjonijiet oħra. Skeda aktar bikrija talevalwazzjonijiet tinvolvi limitazzjonijiet sostanzjali f’termini ta’ riżultati u/jew impatti li għadhom ma
mmaterjalizzawx.
Il-Kummissjoni tqis li ż-żmien tal-evalwazzjonijiet huwa bbilanċjat b’mod xieraq, sabiex jiġi vvalutat
kif xieraq l-impatt tal-finanzjament għall-iżvilupp rurali. Evalwazzjoni interim, kif previst fil-proposta
tal-Kummissjoni dwar il-PAK wara l-2020, mhux biss se tipprovdi input fit-tieni parti tal-perjodu ta’
programmazzjoni, iżda se tinforma wkoll il-valutazzjoni tal-impatt għall-proposta leġiżlattiva għallperjodu ta’ programmazzjoni li jmiss.
It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni rigward il-paragrafi 4.16 – 4.21
Meta tipproponi riformi tal-PAK, il-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanjaha tippermetti lillKummissjoni tidentifika l-oqsma li fihom hija meħtieġa azzjoni, tirriflettihom f’objettivi ta’ politika
ċari u tiżviluppa għadd ta’ “loġiki ta’ intervent” 1 li jkopru l-firxa wiesgħa ta’ interventi tal-PAK.
Kwalunkwe politika li tfittex li tindirizza d-diversi sfidi fis-settur agrikolu jeħtieġ li tqis il-fatt li lobjettivi ekonomiċi u ambjentali jistgħu jinkisbu biss jekk jiġu indirizzati b’mod konġunt. Dan ifisser
li l-politiki tal-azjendi agrikoli li jirnexxu jeħtieġ li jirriflettu r-relazzjoni b’diversi saffi bejn listrumenti u l-objettivi aktar milli japplikaw loġika ta’ intervent simplifikata. Għalhekk, l-evalwaturi
tal-politika jiżviluppaw loġiki dettaljati ta’ intervent u janalizzaw l-effettività tal-PAK fil-kisba talobjettivi tagħha.
Fir-rigward tal-perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni stabbiliet qafas komuni ta’ monitoraġġ u
evalwazzjoni (CMEF) biex tivvaluta l-prestazzjoni tal-PAK u ttejjeb l-effiċjenza tagħha. ir-riżultati
tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni:


jgħinu biex jitfasslu għanijiet ta’ politika u ta’ programmi, li mbagħad jintużaw fl-analiżi dwar kif
dawn l-għanijiet jistgħu jintlaħqu fit-tul;



jikkontribwixxu għall-kontabilità tal-infiq pubbliku, u għalhekk għandhom rwol importanti biex
iwieġbu t-tħassib u l-mistoqsijiet taċ-ċittadini fuq l-użu ta’ flus il-poplu; kif ukoll



jipprovdu bażi analitika soda għat-tfassil tal-politika fil-ġejjieni.

Biex tappoġġa l-valutazzjoni tagħha tal-prestazzjoni tal-PAK, il-Kummissjoni timmonitorja liżviluppi fis-swieq agrikoli, l-iżvilupp rurali u l-użu tal-fondi tal-PAK abbażi tal-indikaturi tal-kuntest,
tal-output, tar-riżultati u tal-impatti.
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L-evalwazzjoni tas-CMEF hija għodda għall-valutazzjoni tal-impatt tal-interventi ta’ politika.
Tipprovdi evidenza għat-teħid tad-deċiżjonijiet u jtejjeb l-effettività, ir-rilevanza u l-effiċjenza talinterventi. Hija tikkontribwixxi wkoll għal trasparenza, tagħlim u responsabbiltà mtejba.
Għad-dikjarazzjoni tal-programm, ġew definiti miri għall-indikaturi tar-riżultati relatati kemm malFAEG kif ukoll mal-FAEŻR. Xi wħud mill-miri huma kkwantifikati u oħrajn (fejn huwa aktar
rilevanti li tiġi indikata d- “direzzjoni tal-ivvjaġġar” mixtieqa), jistipulaw tendenza. Pereżempju, fiddawl tal-influwenza fuq id-dħul tal-bdiewa ta’ fatturi esterni bħan-nixfa u l-mard, il-mira għall-PAK
hija li tikkontribwixxi għal żieda fid-dħul agrikolu.
Filwaqt li l-prestazzjoni tal-politika tista’ tiġi osservata kull sena u relattivament affidabbli fil-livell
tal-output, l-influwenza qawwija ta’ fatturi esterni (bħal avvenimenti klimatiċi jew kriżijiet tas-saħħa)
issir aktar importanti meta wieħed ifittex li jkejjel ir-riżultati u, b’mod partikolari, l-impatti.
Madankollu, sakemm azzjoni tal-PAK tkun uriet li hija effettiva fil-kisba tal-objettiv tagħha, wara lprogress annwali fl-implimentazzjoni tagħha, hija stess tipprovdi indikazzjoni tajba ta’ jekk il-PAK
hijiex fit-triq it-tajba jew le. Barra minn hekk, il-miżuri tad-diversi indikaturi ma jistgħux jitqiesu
b’mod iżolat, iżda jeħtieġu interpretazzjoni fil-kuntest. Fl-aħħar mill-aħħar, l-evalwazzjonijiet se
jipprovdu l-fatti u s-sejbiet dwar il-prestazzjoni tal-PAK sa fejn ikun possibbli.
Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni hija tal-fehma li tista’ turi li l-PAK tilħaq l-objettivi
tagħha u tqis li enfasi fuq l-outputs tal-infiq ma tagħtix stampa ottimista żżejjed tal-kisbiet. Firrigward tal-eżempji kkwotati mill-QEA, ta’ min jinnota li r-rappurtar tal-Kummissjoni huwa fattwali
u jippreżenta l-aħħar informazzjoni statistika disponibbli u l-adozzjoni tal-miżuri min-naħa tal-bdiewa
mill-objettiv tal-PAK f’oqsma fejn l-azzjonijiet speċifiċi mkejla mill-indikaturi tal-output urew li
huma effettivi fil-kisba ta’ objettiv partikolari.
Biex tieħu l-eżempju ta’ azzjonijiet klimatiċi (Kaxxa 4.1, l-ewwel inċiż), qabel ma tapprova lprogrammi ta’ żvilupp rurali (PŻR), il-Kummissjoni tivvaluta l-kontribut tal-impenji ta’ ġestjoni
kontra l-miri, eż. tnaqqis fit-tul tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra. L-implimentazzjoni ta’ impenji
bħal dawn se tikkontribwixxi biex jintlaħqu dawn il-miri. Aktar ma tkun għolja l-mira, aktar ikun
għoli l-kontribut potenzjali. Xi Stati Membri diġà ppruvaw jistmaw il-firxa tal-kontribuzzjonijiet u levalwazzjonijiet ex post se jagħtu stampa aktar komprensiva.
Rigward il-broadband fiż-żoni rurali (Kaxxa 4.1, it-tieni inċiż), hemm rabta diretta ħafna bejn loperazzjonijiet iffinanzjati u l-impatt li jrid jinkiseb. Dan huwa pereżempju l-każ tal-Iżvezja u lLitwanja. Fil-Litwanja, l-aċċess għall-broadband tal-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss (NGA) fiż-żoni
rurali żdied minn 15.6 % għal 28.7 % bejn l-2015 u l-2019, filwaqt li fl-Iżvezja żdied minn 13.9 %
għal 40.9 %. Hemm diversi eżempji ta’ proġetti tal-broadband li saru possibbli permezz ta’
kontribuzzjonijiet mill-FAEŻR 2.
Huwa importanti li wieħed jinnota li r-rata ta’ eżekuzzjoni mhux neċessarjament tirrifletti l-livell ta’
avvanz tal-miżuri. Peress li hemm ħafna każijiet fejn in-nefqa tiġi ddikjarata biss wara t-tlestija talproġett, iċ-ċifri juru li l-miżura mhijiex qed tiġi implimentata filwaqt li l-implimentazzjoni għadha
għaddejja.
Figura 4.3 Il-Kummissjoni tqis li b’mod ġenerali l-indikaturi tal-prestazzjoni kollha inklużi fiddikjarazzjonijiet tal-programmi huma rilevanti għall-objettivi tal-programm.
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L-istabbiliment ta’ miri fil-bidu tal-perjodu tal-QFP għandu r-riskju inerenti li, matul il-ħajja talprogramm, il-miri jsiru aktar faċli jew aktar diffiċli biex jintlaħqu.. Dan jista’ jkun minħabba fatturi
taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni, l-Istati Membri, sħab u organizzazzjonijiet oħra, jew
minħabba fatturi esterni.
L-indikaturi waħedhom mhux neċessarjament jirriflettu l-kisba tal-objettivi tal-programm.
Għalhekk il-fatt li indikatur huwa (jew mhuwiex) “fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu ma
jfissirx neċessarjament li l-programm innifsu jinsab (jew mhuwiex) “fit-triq it-tajba” biex jilħaq lobjettivi tiegħu.
Id-data tal-indikaturi għandha dejjem tiġi analizzata flimkien ma’ informazzjoni kwantitattiva u
kwalitattiva oħra sabiex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-programm.
Kaxxa 4.1 -Eżempji ta’ rappurtar dwar il-prestazzjoni ottimist iżżejjed fl-AMPR - Ara t-tweġiba
tal-Kummissjoni fil-paragrafi 4.16–4.21.
4.21 F’awditu ta’ segwitu, is-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni rrikonoxxa l-ħidma
wiesgħa tad-DĠ AGRI biex iħejji l-PAK 2021–2027 u l-effetti kollaterali pożittivi fuq il-monitoraġġ
u r-rappurtar attwali tal-PAK 2014–2020.
It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni rigward il-paragrafi 4.23 – 4.24
Il-prestazzjoni tal-PAK tista’ tiġi osservata relattivament b’mod affidabbli fil-livell tal-indikaturi taloutput. L-influwenza ta’ fatturi esterni ssir aktar importanti meta wieħed ifittex li jkejjel ir-riżultati u,
b’mod partikolari, l-impatti fuq il-post. Dan ifisser li l-miri stabbiliti għall-indikaturi taħt l-objettiv tal“produzzjoni vijabbli tal-ikel” ma jistgħux jitqiesu b’mod iżolat, iżda jeħtieġu interpretazzjoni filkuntest. Għaldaqstant, u minħabba l-partikolaritajiet tas-settur agrikolu, il-miri fir-rapport annwali talattività u d-dikjarazzjoni tal-programm jindikaw id- “direzzjoni tal-ivvjaġġar” mixtieqa, peress li lvaluri finali se jiddependu fuq diversi fatturi oħra. L-indikaturi għandhom linji bażi u miri kwalitattivi
li jippermettu lill-Kummissjoni tivvaluta l-progress.
L-evidenza tikkonferma l-kontribut tal-PAK biex jiġi żgurat introjtu vijabbli tal-azjendi agrikoli.
Pereżempju, l-istudju ta’ appoġġ għall-evalwazzjoni dwar l-impatt tiegħu fuq il-produzzjoni vijabbli
tal-ikel isib li l-miżuri tal-PAK f’dan il-qasam għandhom rwol importanti fl-appoġġ tal-introjtu talazjendi agrikoli, anki jekk dan huwa prinċipalment xprunat minn fatturi oħra, bħall-input tax-xogħol u
l-iżviluppi fis-suq. Barra minn hekk, il-pagamenti diretti jikkontribwixxu għall-istabbiltà tal-introjtu
tal-azjendi agrikoli, kif ukoll il-miżuri tas-suq li jgħinu biex jillimitaw il-volatilità tal-prezzijiet
domestiċi - l-istudju juri li l-miżuri tal-PAK iżommu l-prezzijiet aktar stabbli fl-UE milli huma fis-suq
dinji. Il-Bank Dinji 3 sab li l-pagamenti tal- “pilastru II” (żvilupp rurali, eċċ.) jikkontribwixxu għattkabbir tal-produttività agrikola. Barra minn hekk, il-valutazzjoni tal-impatt li akkumpanjat ilproposta leġiżlattiva għall-PAK ta’ wara l-2020 turi li t-tneħħija tal-PAK tirriżulta fi tnaqqis medju ta’
18 % fid-dħul tal-azjendi agrikoli tal-UE, li jhedded il-vijabbiltà ekonomika tal-agrikoltura u lattrazzjoni taż-żoni rurali; dan juri l-importanza tal-PAK u l-miżuri tagħha ta’ appoġġ għad-dħul.
It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni rigward il-paragrafi 4.25 – 4.32
3
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Il-Bank Dinji (2017), “Thinking Common Agricultural Policy support agriculture jobs and income in the
EU” (Il-Politika Agrikola Komuni li tappoġġa l-impjiegi u d-dħul agrikoli fl-UE). Rapport ekonomiku
regolari 4. Washington DC. Il-Bank Internazzjonali għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp. Il-Bank Dinji.
http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-Bank-Report-on-the-EU.pdf
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Skont it-Trattat, objettiv ewlieni tal-PAK huwa li tappoġġa d-dħul tal-bdiewa. Dan tagħmlu billi
tappoġġja l-attività agrikola. Għalhekk, huwa raġonevoli li jiġi mmonitorjat id-dħul iġġenerat minn
tali attività. Id-data dwar l-introjtu totali tal-unitajiet domestiċi agrikoli fil-livell tal-UE hija
interessanti, iżda ma tistax tiddetermina l-ħtieġa għal appoġġ immirat speċifikament lejn l-attivitajiet
tal-biedja. L-“introjtu disponibbli tal-unitajiet domestiċi agrikoli” u “l-introjtu tal-azjenda agrikola”
huma kunċetti differenti.
Il-pagamenti diretti huma mmirati biex jappoġġaw livell ta’ introjtu vijabbli tal-azjendi agrikoli u
jikkontribwixxu de facto b’mod sinifikanti għall-istabbilizzazzjoni tal-introjtu tal-azjendi agrikoli. Ilqafas legali attwali jipprevedi diversi għodod ta’ politika biex dawn jiġu mmirati b’mod aktar preċiż
(pereżempju, il-pagament dirett medju għal kull ettaru jonqos b’żieda fid-daqs tal-azjenda agrikola,
filwaqt li l-introjtu medju għal kull ħaddiem jiżdied).
Fl-istess ħin, il-pagamenti diretti jidhru kkonċentrati minħabba li 20 % tal-benefiċjarji jirċievu 80 %
tal-appoġġ. Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li l-azjendi agrikoli professjonali tat-tip tal-familja li
jimmaniġġjaw bejn 5 u 250 ettaru jirċievu 71.5 % tal-pagamenti diretti totali. Barra minn hekk, ilproporzjon huwa riflessjoni eżatta tal-konċentrazzjoni tal-art. Fl-aħħar nett, il-proporzjon fih innifsu
mhuwiex kwistjoni — dak li jgħodd huwa t-titjib ulterjuri tad-distribuzzjoni tal-pagamenti diretti
f’termini ta’ ġustizzja, effettività u effiċjenza. Bl-inklużjoni ta’ diversi għodod ġodda biex tiġi żgurata
distribuzzjoni aktar ġusta u aktar effettiva tal-pagamenti diretti, il-proposta tal-Kummissjoni għallPAK ta’ wara l-2020 għandha l-għan li tagħmel dan.
4.26 Il-Kummissjoni tqis li, minħabba t-tkabbir qawwi fil-produttività tax-xogħol fl-agrikoltura, listabbiltà tal-proporzjon mhijiex inkonsistenti mal-għan tal-politika li jiżdied il-qligħ individwali tannies involuti fl-agrikoltura.
4.27 L-introjtu intraprenditorjali għal kull unità ta’ xogħol tal-familja huwa pprovdut biss fil-livell tassettur agrikolu u ma jistax jinqasam skont l-età.
Fir-rigward tal-introjtu disponibbli tal-unitajiet domestiċi agrikoli, ara t-tweġiba tagħna għall-4.254.32.
4.32 Il-klawżola proposta mill-Kummissjoni “bidwi ġenwin” tirrikjedi li l-Istati Membri jeskludu
mill-pagamenti diretti lil dawk l-individwi li għandhom attività agrikola iżda li ma jiddependux fuq ilbiedja biex jaqilgħu l-għajxien tagħhom (għaliex dik l-attività tifforma biss parti insinifikanti millattività ekonomika globali tagħhom).
Tabella 4.1 — Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li, fil-valutazzjoni tal-effettività tal-miżuri dwar ittrab tal-ħalib xkumat (SMP), l-evalwaturi naqsu milli jiġġudikaw kontra l-alternattivi disponibbli fiddawl tal-qafas legali.
Il-Kummissjoni tqis li l-għajnuna għall-ħżin privat appoġġat lill-operaturi ekonomiċi għal perjodu li
fih kienu qed ifittxu swieq alternattivi. Ix-xiri ta’ kwantitajiet kbar taħt intervent pubbliku għen biex
jitwaqqaf it-tnaqqis fil-prezzijiet, anki jekk dawn kienu jiżnu fuq il-bilanċ tas-suq SMP u
kkontribwew għad-dewmien fl-irkupru tal-prezzijiet. L-istokks inbiegħu lura lis-suq 2018/2019
f’perjodu relattivament qasir meta l-kundizzjonijiet tas-suq kienu permessi.
4.34 Il-Kummissjoni tirrepeti l-kumment li għamlet bi tweġiba għall-istabbilizzazzjoni tad-dħul talBdiewa (Rapport Speċjali Nru 23/2019 tal-QEA), jiġifieri li għat-tip ta’ prodott inkwistjoni ma kienx
hemm alternattivi lesti għas-suq Russu. Is-suq Russu ammonta għal 2 miljun tunnellata ta’ frott u
ħaxix, inklużi 700 000 tunnellata ta’ tuffieħ “Idared” mill-Polonja, li għalih ma kien hemm l-ebda
domanda ta’ sostituzzjoni x’imkien ieħor. F’dawn iċ-ċirkostanzi, l-aġġustament għal swieq ġodda
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kellu neċessarjament ikun gradwali, għalhekk kien hemm tnaqqis gradwali fl-appoġġ tal-UE matul ilperjodu.
Is-servizzi tal-Kummissjoni bħalissa qed jaħdmu fuq emenda legali biex jindirizzaw ir-riskju ta’
kumpens żejjed.
4.35 Il-proporzjon ta’ azjendi agrikoli li jipparteċipaw fid-diversi skemi ta’ ġestjoni tar-riskju talFAEŻR huwa sa ċertu punt iżgħar milli previst. Madankollu, il-Kummissjoni tosserva xi varjazzjoni
bejn l-għodod differenti offruti u l-interess dejjem jikber fost l-Istati Membri fit-tfassil ta’ strumenti
xierqa fil-PŻR tagħhom, b’mod partikolari fid-dawl tal-ħafna sfidi li l-bdiewa qed jiffaċċjaw illum. IlKummissjoni hija determinata li ttejjeb is-sitwazzjoni taħt il-PAK futura; għal din ir-raġuni,
ipproponiet li l-għodod għall-ġestjoni tar-riskju jsiru obbligatorji għall-Istati Membri u li jkomplu
jittejbu l-attraenza u l-versatilità tagħhom, flimkien ma’ għodod oħra tal-PAK, sabiex is-settur isir
aktar reżiljenti.
4.36 It-titjib tal-vijabbiltà tal-azjendi agrikoli jieħu ż-żmien u l-effettività tal-appoġġ ma tistax titkejjel
fuq bażi annwali. Peress li ħafna proġetti, bħall-investimenti, għandhom durata ta’ aktar minn sena u
r-riżultati jiġu rrapportati biss meta l-proġetti jiġu ffinalizzati, l-indikaturi fil-mira rilevanti
normalment jiżdiedu lejn tmiem il-perjodu ta’ programmazzjoni. Evalwazzjonijiet bikrija diġà qed
juru li l-miżuri ta’ żvilupp rurali qed ikollhom impatt pożittiv fuq l-indikaturi tal-PAK “introjtu
intraprenditorjali agrikolu” u “introjtu mill-fattur agrikolu”. Barra minn hekk, huma jsibu li l-appoġġ
għall-iżvilupp rurali jikkontribwixxi biex jagħti spinta lill-kompetittività permezz tar-ristrutturar u lmodernizzazzjoni tas-settur u billi jtejjeb ir-relazzjonijiet bejn l-azjendi agrikoli u s-suq 4.
Barra minn hekk, il-Bank Dinji 5 sab li l-pagamenti tal- “pilastru II” għandhom rwol importanti fiżżieda tal-kompetittività permezz tal-kontribut tagħhom għat-tkabbir fil-produttività agrikola.
4.38 Miżura tal-PAK jappoġġaw prattiki li huma ta’ benefiċċju għar-riżorsi naturali u għall-klima. Ilmonitoraġġ annwali tal-użu tagħhom diġà qed jipprovdi informazzjoni siewja dwar il-kapaċità talPAK li tagħti riżultati f’dawn l-oqsma. Il-benefiċċji reali għall-ambjent jistgħu jiġu vvalutati biss
b’evalwazzjonijiet u b’ċertu dewmien.
It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni rigward il-paragrafi 4.39 – 4.43
Skont il-PAK, ċerti strumenti ewlenin għandhom l-għan li jippromwovu l-użu sostenibbli tar-riżorsi
naturali f’interazzjoni ma’ strumenti oħra tal-PAK. L-effett ta’ strumenti ta’ politika individwali ma
jistax jiġi iżolat fit-tendenzi osservati li huma r-riżultat ta’ diversi fatturi.


L-istandards ta’ kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajbin (GAECs) huma parti mill“kundizzjonalità” u jirriflettu prattiki bażiċi li mhumiex appoġġati mill-finanzjament tal-PAK u
jservu bħala parti mil-linja bażi għal prattiki appoġġati aktar impenjattivi. L-Istati Membri
għandhom grad ta’ flessibbiltà biex jistabbilixxu standards nazzjonali tal-KAAT, sabiex iqisu lħtiġijiet u s-sitwazzjonijiet nazzjonali, iżda hemm qafas komuni obbligatorju tal-UE li jappoġġa
kundizzjonijiet ekwi.



“Ekoloġizzazzjoni” hija l-komponent ambjentali u klimatiku tal-pagamenti diretti, li jirremunera
l-provvista mill-bdiewa ta’ beni pubbliċi abbażi ta’ rekwiżiti speċifiċi. Aktar ma tkun kbira ż-żona
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Rapport tal-Helpdesk tal-Evalwazzjoni — Sinteżi tar-rapport fil-qosor tal-komponenti tal-evalwazzjoni talKapitolu msaħħa tal-AIRS 2019 tas-7 ta’ Diċembru 2019u Studju ta’ appoġġ għall-Evalwazzjoni tal-impatt
tal-miżuri tal-PAK lejn l-objettiv ġenerali “produzzjoni vijabbli tal-ikel”
Ara n-nota 3 f’qiegħ il-paġna
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koperta mir-rekwiżiti tal-ekoloġizzazzjoni, akbar ikun il-kontribut għall-objettiv ambjentali u
klimatiku. L-ekoloġizzazzjoni mhux neċessarjament tibdel il-prattiki tal-bdiewa meta dawn diġà
jikkorrispondu għal livell suffiċjenti ta’ ambizzjoni, iżda fejn il-prattiki mhumiex fil-livell
meħtieġ, ir-rekwiżiti tal-ekoloġizzazzjoni jobbligaw lill-bdiewa jadattawhom. Fil-każijiet kollha,
l-ekoloġizzazzjoni tipprevjeni intensifikazzjoni ulterjuri lil hinn minn punt stabbilit fil-livell talUE.


Il-miżuri agroambjentali klimatiċi jikkontribwixxu għall-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u
jistgħu jibnu fuq sett wiesa’ ta’ eżempji tajbin implimentati. Fl-2014–2020, aktar minn 17 % talerja agrikola utilizzata tal-UE kienet taħt prattiki ta’ ġestjoni tal-azjendi agrikoli li huma ta’
benefiċċju għall-bijodiversità. Dawn jinkludu prattiki appoġġati taħt miżuri agroambjentali
klimatiċi, għall-biedja organika u Natura 2000. Abbażi tal-qafas tal-FAEŻR, il-programmi talIstati Membri jipprovdu “menu” ta’ impenji agroambjentali klimatiċi li minnhom il-maniġers talart jistgħu jagħżlu dawk l-aktar adattati għall-kundizzjonijiet speċifiċi tagħhom, minn impenji
usa’ aktar faċli biex jiġu ssodisfati għal impenji mmirati ħafna applikati f’żoni limitati. Dawn limpenji kollha jinvolvu prattiki agrikoli ambjentalment ambizzjużi li dejjem imorru lil hinn mirrekwiżiti tal-kundizzjonalità, u b’hekk jipprovdu beni pubbliċi ambjentali addizzjonali. L-istess
approċċ japplika fis-settur tal-forestrija, għalkemm sa ċertu punt aktar limitat u sal-lum b’użu
ħafna aktar baxx mill-benefiċjarji potenzjali, minħabba n-natura tas-settur.

Il-proposta tal-Kummissjoni għall-PAK ta’ wara l-2020 hija ambizzjuża fir-rigward tal-għanijiet talUE relatati mal-ambjent u l-klima. L- “arkitettura ekoloġika” tal-PAK futura se żżomm il-prattiki
kollha attwali ta’ ekoloġizzazzjoni taħt arranġamenti ta’ kundizzjonalità msaħħa. L-għodod talPilastru II bħall-impenji agroambjentali klimatiċi, l-investimenti mhux produttivi u l-iskambju ta’
għarfien/informazzjoni se jinżammu u jissaħħu. Barra minn hekk, il-PAK il-ġdida se jkollha għodda
ġdida fil-forma ta’ prattiki ta’ finanzjament tal-ekoskemi li huma ta’ benefiċċju għall-ambjent u lklima. Fl-aħħar nett, enfasi fuq il-prestazzjoni u l-ippjanar strateġiku għaż-żewġ pilastri se tkun
essenzjali għat-twettiq b’saħħtu tal-objettivi ambjentali klimatiċi.
It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni rigward il-paragrafi 4.44 – 4.48
L-istudju ta’ appoġġ għall-evalwazzjoni tal-2018 dwar l-impatt tal-PAK fuq it-tibdil fil-klima 6
jikkonkludi li l-PAK għandha strumenti effettivi biex tindirizza l-ħtiġijiet klimatiċi, iżda l-impatt
tagħhom huwa diffiċli biex jitkejjel peress li huwa influwenzat minn taħlita ta’ fatturi.
Il- “ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-azzjoni klimatika” hija waħda mit-tliet objettivi ewlenin
tal-PAK. L-użu tal-art u l-prattiki tal-ġestjoni tal-art li ma jagħmlux ħsara lill-klima, u l-finanzjament
ta’ investimenti li ma jagħmlux ħsara lill-klima huma appoġġati permezz ta’ taħlita ta’ strumenti
obbligatorji u volontarji tal-PAK. Mill-1990, l-emissjonijiet fl-agrikoltura tnaqqsu b’ 20 % u l-PAK
ikkontribwiet għal dan. Madankollu, huwa minnu li l-emissjonijiet ilhom stabbli għal ftit snin issa, li
jista’ jkun minħabba li:
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L-agrikoltura hija settur li fih it-tnaqqis tal-emissjonijiet mhux tas-CO2 huwa ta’ sfida kbira 7 u li
għandu potenzjal ta’ mitigazzjoni aktar baxx minn setturi oħra 8 minħabba n-natura bijoloġika talemissjonijiet u l-funzjonijiet multipli tas-settur (is-sigurtà tal-ikel, l-impjiegi u l-introjtu, eċċ.); kif
ukoll
Studju ta’ evalwazzjoni tal-impatt tal-PAK fuq it-tibdil fil-klima u l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’
serra, 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0015
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economic-assessmentghg-mitigation-policy-options-eu-agriculture-ecampa-2
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Il-politiki tal-UE ma jistabbilixxux miri speċifiċi għas-settur. Huwa f’idejn kull Stat Membru li
jifformula, abbażi tal-kosteffettività tal-azzjonijiet u l-potenzjal ta’ mitigazzjoni, kif u f’liema
settur (i) se jaħdem biex inaqqas l-emissjonijiet. Peress li l-agrikoltura għandha potenzjal aktar
baxx li tnaqqas l-emissjonijiet, l-Istati Membri setgħu l-ewwel iddeċidew li jindirizzaw
kwistjonijiet f’setturi oħra.

Dan l-aħħar, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni 9, li tipproponi mira għall-UE kollha għall-2030
li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’mill-inqas 55 % mil-livelli tal-1990. Lagrikoltura u l-forestrija se jkollhom rwol kruċjali fil-kisba tan-newtralità klimatika mill-UE sal-2050.
L-agrikoltura hija parti mill-istrateġija fit-tul tal-UE għall-2050, li hija l-bażi għall-Patt Ekoloġiku.
Huwa integrat bis-sħiħ fil-pjanijiet nazzjonali għall-enerġija u l-klima (NECPs), fl-istrateġiji fit-tul
tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) u fil-pjanijiet
strateġiċi tal-PAK. Jekk irridu niksbu n-newtralità klimatika sal-2050, is-settur jeħtieġ li jagħmel
sehmu u jikkontribwixxi għaż-żieda fl-ambizzjoni klimatika għall-2030.
F’konformità mal-Komunikazzjoni 10, il-Kummissjoni qed tippjana wkoll li tniedi serje ta’
reviżjonijiet tal-istrumenti leġiżlattivi ewlenin biex tintlaħaq il-mira l-ġdida. Il-pjanijiet strateġiċi talPAK li għandhom jiġu żviluppati mill-Istati Membri huma opportunità ewlenija biex jiġu diretti aktar
riżorsi biex jinkiseb tnaqqis sostenibbli fl-emissjonijiet fl-agrikoltura, filwaqt li jissaħħu ssostenibbiltà u r-reżiljenza ekonomika u ambjentali tagħha.
Il-Patt Ekoloġiku, l-istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” u l-pjan tal-mira għall-klima għall-2030 kollha
jindikaw il-benefiċċji ta’ azzjoni f’dan is-settur, filwaqt li jnaqqsu l-emissjonijiet b’mod sinifikanti
filwaqt li jiżguraw is-sigurtà alimentari kontinwa fl-UE. L-użu effiċjenti tal-fertilizzanti, il-biedja bi
preċiżjoni, merħliet ta’ bhejjem aktar b’saħħithom u d-diġestjoni anaerobika (il-produzzjoni talbijogass u l-użu ta’ skart organiku) huma eżempji ta’ teknoloġiji eżistenti li għandhom potenzjal
sinifikanti mhux sfruttat.
Il-Kummissjoni se tfassal rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri li jenfasizzaw l-oqsma li fihom
irridu naraw azzjonijiet taħt il-pjanijiet tal-PAK, b’enfasi partikolari fuq il-miri tal-Patt Ekoloġiku.
Figura 4.9 - In-numri jindikaw b’mod ċar li l-emissjonijiet tal-agrikoltura tal-UE bejn l-2010 u l2018 ivarjaw madwar valuri simili, mingħajr żieda jew tnaqqis sinifikanti u għalhekk jibqgħu
inkonklużivi.
Ix-xejriet totali tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-UE-28 x’aktarx li jkunu aktar preċiżi mill-istimi
annwali assoluti individwali, li mhumiex indipendenti minn xulxin. Il-grupp Intergovernattiv ta’
Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC) jissuġġerixxi li l-inċertezza fix-xejriet totali tal-emissjonijiet
tal-gassijiet serra hija ta’ madwar 4-5 %.
Id-data dwar l-emissjonijiet agrikoli għall-2018 issa hija disponibbli u turi tnaqqis.
It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni rigward il-paragrafi 4.49 – 4.51
Il-FAEŻR jikkontribwixxi għal żvilupp territorjali bbilanċjat, iżda mhuwiex imfassal biex isolvi
waħdu l-problemi kollha ffaċċjati fiż-żoni rurali fl-UE.
9
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https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/communication-com2020562-steppingeurope%E2%80%99s-2030-climate-ambition-investing-climate_en
It-tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa għall-2030 — Ninvestu f’futur newtrali għall-klima għallbenefiċċju tal-poplu tagħna; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
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Ir-rapport Thinking CAP 11 tal-Bank Dinji jenfasizza li l-PAK hija assoċjata mat-tnaqqis tal-faqar u lħolqien ta’ impjiegi aħjar għall-bdiewa madwar l-UE. Huwa jikkonkludi li “l-PAK tilħaq ħafna u firxa
wiesgħa, u tista’ tkun strument b’saħħtu ta’ trasformazzjoni strutturali”. Id-distakk bejn l-introjtu
agrikolu u l-introjtu f’setturi oħra qed jagħlaq u madwar l-UE l-introjti agrikoli qed jikkonverġu. Iżżewġ pilastri tal-PAK jikkontribwixxu għal dawn il-kisbiet. Evalwazzjoni li jmiss tal-impatt tal-PAK
fuq “żvilupp territorjali bbilanċjat” (li għandha tiġi ppubblikata fl-2021) se tipprovdi għarfien
addizzjonali.
Is-CMEF fih firxa wiesgħa ta’ indikaturi biex jiġi segwit il-progress fl-objettiv ġenerali ta’ “żvilupp
territorjali bbilanċjat”; dawn jinkludu rati ta’ impjieg (mhux) u l-istruttura tal-ekonomija (ara
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-contextindicators-table_2019_en.pdf). L-istess japplika għall-proposta għall-PAK futura (l-Anness I tarRegolament propost dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK).
It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni rigward il-paragrafi 4.52 – 4.54
Il-PAK tikkontribwixxi għat-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura, b’effetti sekondarji pożittivi għallimpjiegi.
Objettivi bħat-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura u l-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali ma jistgħux
jinkisbu permezz ta’ strument ta’ appoġġ wieħed biss, iżda huma r-riżultat ta’ sinerġiji fost diversi
strumenti nazzjonali u tal-UE u l-kuntest nazzjonali jew reġjonali speċifiku. Il-PAK toffri firxa ta’
strumenti li jikkontribwixxu f’dan ir-rigward. Min-natura tal-proġetti appoġġati (b’mod partikolari filkaż ta’ LEADER), il-ħolqien tal-impjiegi jimmaterjalizza biss wara ċertu żmien. Barra minn hekk, lappoġġ tal-FAEŻR spiss ma jingħatax kreditu dirett, minkejja li joħloq il-kundizzjonijiet li fihom
jistgħu jiġu offruti l-impjiegi u l-individwi fil-mira jistgħu jeħduhom.
Studju 12 reċenti ta’ appoġġ għall-evalwazzjoni jissuġġerixxi li l-miżuri tal-PAK għall-bdiewa
żgħażagħ għandhom impatt pożittiv fuq l-impjiegi u t-tiġdid ġenerazzjonali (meta mqabbel malkontrofattwali), inkluż l-appoġġ mill-FAEG. Dawn jagħmlu differenza għall-prestazzjoni u rreżiljenza tan-negozji tal-azjendi agrikoli. Madankollu, aktar milli jħeġġu s-suċċessjoni tal-azjendi
agrikoli, huma aktar probabbli li jtejbu s-sostenibbiltà soċjoekonomika tan-negozji agrikoli wara li lbdiewa żgħażagħ ikunu ħaduhom.
Il-kuntest soċjoekonomiku fiż-żoni rurali u l-ostakli għad-dħul għall-bdiewa żgħażagħ (bħallprezzijiet tal-art u l-aċċess għall-kapital) huma deterrenti qawwija għal dawk li jidħlu ġodda li l-PAK
waħedha ma tistax tegħleb.
Il-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni għall-PAK ta’ wara l-2020 tipprevedi qafas ġdid ta’ appoġġ
għall-bdiewa żgħażagħ, b’sinerġiji akbar bejn l-appoġġ tal-pilastru I u l-pilastru II, bil-ħsieb li tiġi
żgurata l-koerenza bejn l-interventi, soluzzjonijiet immirati u mfassla apposta, u timmassimizza limplimentazzjoni kosteffikaċi tar-riżorsi kollha disponibbli b’modi li jissodisfaw bl-aħjar mod ilkundizzjonijiet lokali u l-ħtiġijiet reali. Minħabba l-influwenza tal-fatturi nazzjonali fuq it-tiġdid
ġenerazzjonali, l-Istati Membri se jkollhom jeżaminaw l-interazzjoni bejn l-istrumenti nazzjonali u linterventi tal-UE, u jiżguraw il-konsistenza.
11
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Il-Bank Dinji (2017), “Thinking Common Agricultural Policy support agriculture jobs and income in the
EU” (Il-Politika Agrikola Komuni li tappoġġa l-impjiegi u d-dħul agrikoli fl-UE). Rapport ekonomiku
regolari 4. Washington DC. Il-Bank Internazzjonali għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp. Il-Bank Dinji.
http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-Bank-Report-on-the-EU.pdf
Evalwazzjoni tal-impatt tal-PAK fuq it-tiġdid ġenerazzjonali, l-iżvilupp lokali u l-impjiegi fiż-żoni rurali,
2019
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It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni rigward il-paragrafi 4.55 – 4.57
Il-FAEŻR jipprovdi firxa wiesgħa ta’ strumenti ta’ appoġġ għal investimenti f’żoni rurali, li jkopru
tipi differenti ta’ objettivi ta’ investiment u ta’ żvilupp rurali. Mhuwiex possibbli li l-proġetti kollha
jiġu koperti b’sett limitat ta’ indikaturi. Barra minn hekk, l-effettività tal-appoġġ tista’ tiġi vvalutata
biss permezz ta’ evalwazzjonijiet, bl-użu ta’ informazzjoni addizzjonali għall-analiżi. Il-Kummissjoni
pproponiet soluzzjonijiet għal numru ta’ problemi relatati mas-sistema ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni
għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, madankollu, dejjem se jkun hemm il-ħtieġa li jinsab
bilanċ bejn il-benefiċċji ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni u l-kostijiet u l-piż amministrattiv relatati
miegħu. Fir-rigward tal-kopertura tal-broadband f’żoni rurali, ara wkoll it-tweġiba fil-Kaxxa 4.1.
4.58 Fil-kuntest tal-iżvilupp rurali, ir-riżultati mistennija u l-miri korrispondenti huma stabbiliti fillivell tal-objettivi (oqsma ta’ prijorità), mhux fil-livell ta’ miżuri individwali. Dawn jintużaw biex jiġu
stabbiliti miri operazzjonali li għandhom jintlaħqu permezz tal-implimentazzjoni ta’ għadd ta’ miżuri
ta’ appoġġ rilevanti fil-PŻR. Fid-dawl tal-għadd kbir ta’ miżuri possibbli, l-indikaturi tar-riżultati
definiti f’dak il-livell ma jkunux operazzjonali. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu
indikaturi speċifiċi għall-programm flimkien mal-indikaturi komuni, biex jimmonitorjaw kisbiet
speċifiċi taħt il-PŻR tagħhom.
KONKLUŻJONIJIET
It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni rigward il-paragrafi 4.59 – 4.60
Il-Kummissjoni tqis li r-rapport annwali tal-2019 dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni jipprovdi
informazzjoni kwantifikata adegwata dwar ir-riżultati u l-impatt tal-PAK, u jippreżenta narrattiva
bbilanċjata dwar il-kisbiet tal-politika billi jiffoka kemm fuq l-outputs kif ukoll fuq ir-riżultati.
Il-monitoraġġ kontinwu mill-Kummissjoni tal-iżviluppi fis-swieq agrikoli, l-iżvilupp rurali u l-użu talfondi tal-PAK permezz tal-kuntest, l-outputs, ir-riżultati u l-indikaturi biex tappoġġa l-valutazzjoni
tagħha tal-prestazzjoni tal-PAK jiġġenera informazzjoni li saret dejjem aktar trasparenti, faċli għallutent u f’waqtha, u pprovda bażi kemm għall-analiżi interna kif ukoll għal dik esterna tal-prestazzjoni
tal-PAK. Dan ma kienx ikun possibbli kieku l-informazzjoni ma ġietx ikkwantifikata.
Filwaqt li l-prestazzjoni tal-politika tista’ tiġi osservata kull sena u relattivament affidabbli fil-livell
tal-output, l-influwenza qawwija ta’ fatturi esterni (bħal avvenimenti klimatiċi jew kriżijiet tas-saħħa)
issir aktar importanti meta wieħed ifittex li jkejjel ir-riżultati u, b’mod partikolari, l-impatti. Minkejja
l-limitazzjonijiet li jirriżultaw, il-progress annwali fl-implimentazzjoni ta’ azzjoni tal-PAK se
jipprovdi indikazzjoni tajba dwar jekk hijiex fit-triq it-tajba biex tilħaq l-objettiv tagħha, u se
tikkontribwixxi għall-evalwazzjoni tal-effettività tagħha.
Kwalunkwe politika li tfittex li tindirizza d-diversi sfidi li jiffaċċjaw is-settur agrikolu u ż-żoni rurali
jeħtieġ li tqis il-fatt li l-objettivi ekonomiċi u ambjentali jistgħu jintlaħqu biss jekk jiġu indirizzati
b’mod konġunt. Huwa importanti li wieħed iħares lejn l-indikaturi fil-kuntest usa’ tagħhom u fid-dawl
ta’ sinerġiji/kompromessi potenzjali aktar milli f’iżolament.
Dan ifisser li politiki effettivi tal-azjendi agrikoli jeħtieġ li jirriflettu r-relazzjonijiet b’diversi saffi
bejn l-istrumenti u l-objettivi aktar milli japplikaw loġika ta’ intervent simplifikata sabiex jaqbdu
kemm it-tensjonijiet kif ukoll l-opportunitajiet maħluqa mit-tipi kollha ta’ prattiki moderni tal-biedja
f’termini ta’ effiċjenza ekonomika u ambjentali. Il-loġika ta’ intervent dettaljata tal-PAK hija riflessa
fil-valutazzjoni tal-impatt tal-2018 tal-Kummissjoni u żviluppata f’kull waħda mill-evalwazzjonijiet,
li tivvaluta fid-dettall l-effettività tal-politika fil-kisba tal-objettivi tagħha.
4.61 Ara l-ewwel paragrafu tat-tweġiba tal-Kummissjoni għall-Paragrafu 4.14.
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4.62 Fid-dawl tal-influwenza fuq id-dħul tal-bdiewa minn fatturi esterni, bħan-nixfiet jew il-mard, ilmira għall-PAK hija li tikkontribwixxi għal żieda fid-dħul agrikolu. Barra minn hekk, l-appoġġ għalliżvilupp rurali jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-kompetittività permezz tar-ristrutturar u lmodernizzazzjoni tas-settur tal-biedja tal-UE u permezz tat-titjib tar-relazzjonijiet bejn l-azjendi
agrikoli u s-suq 13.
4.63 Il-qafas attwali tal-UE dwar l-azzjoni klimatika ma jistabbilixxix miri speċifiċi għas-settur, iżda
jipprevedi miri nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet f’setturi barra mill-iskema għall-iskambju ta’
kwoti tal-emissjonijiet, inklużi l-agrikoltura, it-trasport, l-iskart u l-bini. Kull Stat Membru jiddeċiedi,
abbażi tal-kosteffettività tal-azzjonijiet u l-potenzjal ta’ mitigazzjoni, kif u f’liema settur(i) se jaħdem
biex inaqqas l-emissjonijiet. Peress li l-ispejjeż għal aktar tnaqqis fl-agrikoltura huma pjuttost għoljin
meta mqabbla ma’ setturi oħra, l-Istati Membri setgħu l-ewwel iddeċidew li jindirizzaw kwistjonijiet
f’setturi oħra. Madankollu, iż-żieda fl-ambizzjoni fil-pjan il-ġdid tal-mira klimatika għall-2030 se
teħtieġ evalwazzjoni mill-ġdid tal-qafas attwali u se twassal għal proposti li jkopru s-setturi rilevanti
f’nofs l-2021.
4.64 Hemm firxa wiesgħa ta’ informazzjoni disponibbli dwar il-PAK u r-riċerkaturi jistgħu jaċċessaw
informazzjoni aktar dettaljata dwar l-indikaturi (numerużi ħafna) tas-CMEF.
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Rapport tal-Helpdesk tal-Evalwazzjoni — Sinteżi tar-rapport fil-qosor tal-komponenti tal-evalwazzjoni talKapitolu msaħħa tal-AIRS 2019 tas-7 ta’ Diċembru 2019 u Studju ta’ appoġġ għall-Evalwazzjoni tal-impatt
tal-miżuri tal-PAK lejn l-objettiv ġenerali “produzzjoni vijabbli tal-ikel”.
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI EWROPEA TALAWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UE — STATUS FI TMIEM L2019
KAPITOLU 5 – SIGURTÀ U ĊITTADINANZA
INTRODUZZJONI
Il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) jippromwovi l-ġestjoni effiċjenti tal-flussi
migratorji u l-implimentazzjoni, it-tisħiħ u l-iżvilupp ta’ approċċ komuni tal-Unjoni għall-ażil u lmigrazzjoni. Jappoġġa azzjonijiet fir-rigward tal-ażil, inklużi r-risistemazzjoni u r-rilokazzjoni, ilmigrazzjoni legali u l-integrazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi, u l-operazzjonijiet ta’ ritorn.
Matul il-QFP attwali, il-Kummissjoni ffukat l-appoġġ taħt l-AMIF fuq l-għoti ta’ reazzjonijiet
effettivi għall-kriżi tar-refuġjati biex b’hekk tiżgura l-implimentazzjoni tal-Aġenda dwar ilMigrazzjoni. Il-mekkaniżmu flessibbli ta’ rispons għal emerġenza (“assistenza ta’ emerġenza”) ġestit
mill-Kummissjoni taħt ġestjoni diretta, huwa meqjus bħala għodda partikolarment effettiva biex jiġu
indirizzati ħtiġijiet mhux previsti. F’dan il-kuntest, prijorità importanti kienet li jinkiseb allinjament
aktar b’saħħtu tal-AMIF mal-objettivi ta’ politika u l-ħtiġijiet operazzjonali speċifiċi biex jiġu
appoġġati b’mod effettiv is-soluzzjonijiet proposti għall-kriżi tar-refuġjati u jissaħħu s-sinerġiji u lkomplementarjetà bejn l-AMIF u strumenti oħra ta’ finanzjament tal-UE (b’mod partikolari l-Fondi
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, l-Istrument ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u mal-istrumenti
tal-UE għall-għajnuna umanitarja).
Ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni tal-Fond implimentat b’ġestjoni kondiviża jsir f’intervalli regolari u
f’żewġ livelli: l-ewwel livell jikkonsisti f’data ta’ monitoraġġ, li l-Istati Membri qed jiġbru u
jissottomettu lill-Kummissjoni fir-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni tagħhom. Din id-data tkopri
l-indikaturi stabbiliti fir-Regolament li jistabbilixxi l-AMIF (ir-Regolament 516/2014). It-tieni livell
ta’ rappurtar dwar il-prestazzjoni huwa l-evalwazzjonijiet. Ir-Regolamenti eżistenti jirrikjedu li l-Istati
Membri u l-Kummissjoni jwettqu evalwazzjonijiet interim u evalwazzjonijiet ex post. Kull wieħed
minn dawn iż-żewġ settijiet ta’ data jservi skop differenti. Filwaqt li d-data ta’ monitoraġġ tipprovdi
ħarsa ġenerali lejn il-progress fl-implimentazzjoni tal-Fond, l-evalwazzjonijiet jivvalutaw l-impatt talappoġġ. L-evalwazzjoni ex post tal-Kummissjoni se tivvaluta b’mod partikolari l-impatt fuq ilġestjoni effettiva tal-flussi migratorji fl-Unjoni, l-iżvilupp tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil u ttrattament ġust u ugwali taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi. L-evalwazzjoni interim ġiet iffinalizzata f’Ġunju
2018. Minħabba l-adozzjoni tardiva tar-Regolamenti, li rriżultat fi tnedija tard tal-implimentazzjoni
tal-programm, l-evalwazzjoni interim ipprovdiet biss l-ewwel valutazzjoni tal-implimentazzjoni
bikrija tal-AMIF. L-evalwazzjoni ex post tal-Kummissjoni, li hija mistennija fi tmiem Ġunju 2024, se
tipprovdi valutazzjoni ferm aktar komprensiva tal-prestazzjoni tal-AMIF.
Il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF)
5.10 Il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni jipprovdi l-mezzi finanzjarji biex imexxi ’l
quddiem l-aġenda komprensiva tal-UE dwar il-migrazzjoni f’kuntest volatili u jippreżenta sfida għassitwazzjoni tal-migrazzjoni matul il-perjodu 2014–2019.
Figura 5.3 — L-implimentazzjoni tal-programm se ddum sa tmiem l-2022, u wara dan ilKummissjoni fl-aħħar se tivvaluta l-prestazzjoni tal-AMIF meta mqabbla mal-miri. L-Artikolu 57 tarRegolament 514/2014 jirrikjedi li l-Istati Membri jippreżentaw l-evalwazzjoni ex post tagħhom lillKummissjoni sa Diċembru 2023. Abbażi ta’ dawn ir-rapporti, il-Kummissjoni għandha tippreżenta levalwazzjoni ex post sat-30 ta’ Ġunju 2024.
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Figura 5.4 - Il-Kummissjoni tqis li b’mod ġenerali l-indikaturi tal-prestazzjoni kollha inklużi fiddikjarazzjonijiet tal-programmi huma rilevanti għall-objettivi tal-programm.
L-istabbiliment ta’ miri fil-bidu tal-perjodu tal-QFP għandu r-riskju inerenti li, matul il-ħajja talprogramm, il-miri jsiru aktar faċli jew aktar diffiċli biex jintlaħqu. Dan jista’ jkun minħabba fatturi
taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni, l-Istati Membri, sħab u organizzazzjonijiet oħra, jew
minħabba fatturi esterni.
L-indikaturi waħedhom mhux neċessarjament jirriflettu l-kisba tal-objettivi tal-programm.
Għalhekk il-fatt li indikatur huwa (jew mhuwiex) “fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu ma
jfissirx neċessarjament li l-programm innifsu jinsab (jew mhuwiex) “fit-triq it-tajba” biex jilħaq lobjettivi tiegħu.
Jenħtieġ li d-data tal-indikaturi dejjem tiġi analizzata flimkien ma’ informazzjoni kwantitattiva u
kwalitattiva oħra sabiex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-programm.
5.14 La r-Regolament 516/2014 u lanqas l-Anness IV tar-Reg. 516/2014 li jistabbilixxi l-indikaturi
komuni, ma jikklassifikaw l-indikaturi bħala indikaturi tal-output jew tar-riżultati.
5.15 Peress li l-indikaturi jintużaw biex jiġi segwit il-progress fl-implimentazzjoni tal-programmi
nazzjonali, il-miri jiġu stabbiliti fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni u ġeneralment jiġu aġġustati
’l fuq jew ’l isfel, meta jiżdied finanzjament addizzjonali mal-programmi nazzjonali. Il-qbiż tal-miri
jirrifletti fih innifsu l-potenzjal għal aktar kisbiet fl-effiċjenza.
5.16 L-awditu ta’ segwitu tal-IAS tal-2020 ikkonkluda li r- “rakkomandazzjoni ġiet implimentata
b’mod adegwat u effettiv”.
5.17 Il-miri huma stabbiliti mill-Istati Membri fil-programmi nazzjonali tagħhom fil-bidu tal-perjodu
ta’ programmazzjoni, u aġġustati meta jiġi allokat finanzjament addizzjonali għall-programmi
nazzjonali.
Fir-rigward tal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet:
-

kull programm janalizza l-ħtiġijiet fid-diversi oqsma koperti mill-programm (taqsima 2 talprogrammi approvati). Dawn il-ħtiġijiet jiffurmaw il-bażi għad-determinazzjoni tal-allokazzjoni
tal-finanzjament u konsegwentement il-livell tal-miri. Għalhekk, il-miri stabbiliti mill-Istati
Membri u approvati mill-Kummissjoni jitqiesu bħala informazzjoni rilevanti għall-valutazzjoni
tal-progress taħt l-AMIF.

-

L-evalwazzjoni interim ikkonkludiet li l-interventi appoġġati mill-AMIF kienu jikkorrispondu
għall-ħtiġijiet identifikati mill-Istati Membri (ara 5.20 u t-test fil-Kaxxa 5.1).

Ma hemm l-ebda obbligu legali għall-Istati Membri biex jiġbru u jirrappurtaw informazzjoni
kwantitattiva dwar il-ħtiġijiet totali tagħhom. Dan huwa konformi mal-impenn meħud mit-tliet
Istituzzjonijiet fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, biex, kif xieraq,
jistabbilixxu rekwiżiti ta’ rappurtar, monitoraġġ u evalwazzjoni fil-leġiżlazzjoni, filwaqt li jevitaw irregolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b’mod partikolari fuq l-Istati Membri.
5.18 - L-applikazzjonijiet kollha għall-EMAS sottomessi huma vvalutati f’konformità marRegolament Finanzjarju, skont diversi kriterji; inkluż jekk l-objettiv ġenerali (l-impatt mistenni) u rrispons għall-assistenza ta’ emerġenza humiex allinjati mal-Fond u mal-objettivi tal-politika u jekk l-
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objettivi speċifiċi stabbiliti (ir-riżultati mistennija) jikkontribwixxux għall-objettiv ġenerali. Għal kull
objettiv speċifiku, huma definiti indikaturi xierqa biex jitkejjel il-progress tal-kisbiet, inklużi: unità ta’
kejl, linja bażi u valur fil-mira, li huma mmonitorjati tul l-implimentazzjoni tal-ftehim tal-għotja,
sabiex jiġi żgurat li l-infiq isir kif ippjanat. Matul l-implimentazzjoni tal-assistenza tal-EMAS, ilKummissjoni timmonitorja l-prestazzjoni f’termini ta’ użu effettiv, kif ukoll effiċjenti tal-fondi talUE, billi tiżgura l-komplementarjetà ma’ fondi u azzjonijiet oħra tal-UE. Jenħtieġ li d-data talindikaturi dejjem tiġi analizzata flimkien ma’ informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva oħra sabiex
tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-programm.
Fir-rigward tal-AMF futura, b’segwitu għar-rakkomandazzjoni tal-QEA u dment li jiġu adottati rRegolamenti rilevanti għall-QFP 2021–2027, il-Kummissjoni se tiżviluppa kriterji għall-allokazzjoni
tal-fondi tal-EMAS sal-30 ta’ Ġunju 2021.
5.19 L-informazzjoni dwar l-ekonomija u l-effiċjenza tal-programmi mhijiex disponibbli fuq bażi
annwali. Dawn l-aspetti jirriżultaw fil-biċċa l-kbira mill-qafas regolatorju u tipikament jitkejlu fuq
medda itwal ta’ żmien.
Valutazzjoni tal-prestazzjoni aktar komprensiva tal-programmi ta’ nfiq issir fil-kuntest talevalwazzjonijiet, bl-użu tal-informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva kollha disponibbli. Linformazzjoni dwar l-effiċjenza tinġabar fil-qafas tal-evalwazzjonijiet. Ir-Regolament 514/2014
jistipula li għandhom jitwettqu żewġ evalwazzjonijiet dwar l-AMIF: evalwazzjoni interim waħda fl2017 u evalwazzjoni ex-post fi tmiem il-programm.
Ir-riżultati tal-evalwazzjoni interim tal-2017 ġew deskritti fid-dikjarazzjonijiet tal-programm talabbozz tal-baġit tal-2020.
Sal-31 ta’ Diċembru 2023, l-Istati Membri se jipprovdu rapport ta’ evalwazzjoni ex-post dwar l-effetti
tal-azzjonijiet taħt il-programmi nazzjonali tagħhom u sat-30 ta’ Ġunju 2024 il-Kummissjoni se
tippreżenta rapport ta’ evalwazzjoni ex-post dwar l-effetti tal-bażijiet ġuridiċi. L-evalwazzjoni ex post
tal-Kummissjoni se teżamina wkoll l-impatt tar-Regolamenti Speċifiċi fuq l-iżvilupp tal-ispazju ta’
libertà, sigurtà u ġustizzja f’termini tal-kontribut tagħhom għal sett magħżul ta’ objettivi.
5.20B’mod ġenerali, il-Fond iġġenera valur miżjud importanti għall-UE, minkejja d-daqs
relattivament żgħir tal-fondi meta mqabbel mal-isfidi importanti imposti mill-kriżi tal-migrazzjoni.
5.23 L-ewwel inċiż - L-AMIF jipprovdi ammont relattivament limitat ta’ finanzjament f’dan il-qasam
meta mqabbel mal-ħtiġijiet ġenerali fl-Istati Membri. Huwa ċar li l-Fond mhux se jindirizza 100 %
tal-ħtiġijiet. Madankollu, l-AMIF jista’ jipprovdi kontribut pożittiv.
Il-ħtiġijiet, li l-Istati Membri għandhom l-għan li jindirizzaw mal-Fond, huma stabbiliti fil-programm
nazzjonali (taqsima 2) fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni.
L-evalwazzjoni interim ikkonkludiet li l-interventi appoġġati mill-AMIF kienu jikkorrispondu għallħtiġijiet identifikati mill-Istati Membri (ara 5.20 u t-test fil-Kaxxa 5.1).
Barra minn hekk, l-evalwazzjoni ex post se tanalizza jekk l-effetti tal-azzjonijiet iffinanzjati millAMIF taħt il-programmi nazzjonali, fil-fatt ikkontribwewx biex jiġu indirizzati dawn il-ħtiġijiet.
It-tieni inċiż - Jekk jogħġbok ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 5.15.
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5.24 L-appoġġ permezz tal-AMIF ta kontribut deċiżiv għall-iżvilupp ta’ programmi u attivitajiet ta’
risistemazzjoni minn maġġoranza kbira tal-Istati Membri. L-għadd ta’ risistemazzjonijiet fl-UE ilu
jikber b’mod kostanti mill-2015. Anki jekk il-pandemija tal-COVID-19 waqqfet temporanjament irrisistemazzjonijiet - għalkemm l-operazzjonijiet ta’ risistemazzjoni reġgħu bdew bil-mod f’xi Stati
Membri wara s-sajf-, kollox ma’ kollox, il-Kummissjoni tqis li b’aktar minn 60 000 risistemazzjoni
kkompletati sal-2019, din il-politika tista’ titqies bħala suċċess li fuqu l-Kummissjoni se tkompli tibni
fil-futur.
5.25 L-AMIF jista’ jikkontribwixxi għall-konverġenza tar-rati ta’ rikonoxximent billi jtejjeb ilkooperazzjoni bejn l-Istati Membri. Madankollu, it-trattament tal-applikazzjonijiet għall-ażil jibqa’
kwistjoni politika li l-finanzjament waħdu mhux dejjem jista’ jirrimedja.
5.26 Skont ir-Rapport tal-EASO tal-2020 dwar ix-Xejriet tal-Ażil, ma jeżistux każijiet importanti ta’
xogħol b’lura fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-ażil fl-Istati Membri kollha. Ir-rapport jinnota
tnaqqis fix-xogħol b’lura fil-Ġermanja u li l-istokk ta’ każijiet pendenti kien konsiderevoli u qed
jikber fil-Belġju, fil-Greċja, fi Franza u fi Spanja.
Fit-23 ta’ Settembru 2020, il-Kummissjoni adottat il-Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil, wara
konsultazzjonijiet intensivi mal-Parlament Ewropew, l-Istati Membri u diversi partijiet ikkonċernati.
Il-Patt ikopri l-elementi differenti kollha meħtieġa għal approċċ Ewropew komprensiv għallmigrazzjoni.
Jipproponi proċeduri iktar effiċjenti u veloċi bl-introduzzjoni proċedura integrata fuq il-fruntiera, li
għall-ewwel darba tinkludi skrinjar ta’ qabel il-dħul li jkopri l-identifikazzjoni tal-persuni kollha li
jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE mingħajr permess, jew li jkunu ġew żbarkati wara operazzjoni ta’
tiftix u salvataġġ. Dan jinkludi wkoll kontroll tas-saħħa u tas-sigurtà, it-teħid tal-marki tas-swaba’ u
r-reġistrazzjoni fil-bażi tad-data tal-Eurodac. Wara l-iskrinjar, l-individwi jistgħu jiġu mgħoddija
għall-proċedura t-tajba, kemm jekktkun proċedura fil-fruntiera għal ċerti kategoriji ta’ applikanti kif
ukoll jekk fi proċedura regolari ta’ ażil. F’din il-proċedura fuq il-fruntiera, se jittieħdu deċiżjonijiet
rapidi dwar l-ażil jew ir-ritorn.
5.27 Il-Kummissjoni tippreżenta hawn taħt l-azzjonijiet meħuda mill-pubblikazzjoni tar-rapport talQEA 24/2019 sena ilu:
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L-EASO żied b’mod sostanzjali l-appoġġ fil-Greċja permezz tal-Pjan Operattiv iffirmat bejn lEASO u l-Greċja f’Diċembru tal-2019. Abbażi ta’ dan il-pjan, l-Aġenzija diġà qed iżżid ilpreżenza operattiva tagħha b’appoġġ għall-awtoritajiet Griegi. Il-persunal tal-EASO stazzjonat se
jirdoppja minn madwar 500 għal aktar minn 1000 matul is-sena 2020. Huma se jaħdmu biex
jappoġġaw lis-Servizz tal-Ażil Grieg, lill-Unità nazzjonali ta’ Dublin, lis-Servizz ta’ Akkoljenza u
Identifikazzjoni u lill-Awtorità tal-Appelli.

-

Fit-28 ta’ Jannar 2020, l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil (EASO) u l-gvern
Grieg iffirmaw Ftehim dwar is-Sede għall-Uffiċċju Operazzjonali tal-EASO fil-Greċja. Il-Ftehim
ta’ akkoljenza jagħti ċarezza legali u amministrattiva lill-istatus tal-EASO fil-Greċja, u jippermetti
li l-Aġenzija tkun tista’ tappoġġa aħjar lill-awtoritajiet Griegi tal-ażil u l-akkoljenza.

-

Il-Kummissjoni diġà qed tipprovdi assistenza EMAS lill-Greċja sabiex tappoġġa lis-Servizz talAżil Grieg (bħala benefiċjarju) fl-indirizzar tal-akkumulazzjoni ta’ każijiet tal-ażil u tal-attivitajiet
l-oħra li għandhom l-għan li jiżguraw proċedura tal-ażil ġusta u effiċjenti fil-Greċja. L-EASO,
skont l-aħħar Pjan Operazzjonali tiegħu, jappoġġa wkoll l-operazzjonijiet tas-Servizz tal-Ażil
Grieg.
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-

Il-programm nazzjonali Grieg (ġestjoni kondiviża) tal-AMIF qed jappoġġa wkoll l-attivitajiet u lfunzjonament tas-Servizz tal-Ażil Grieg.

-

Fir-rigward tal-Italja, il-Kummissjoni esprimiet tħassib lill-Awtorità Responsabbli tal-AMIF
rigward il-kapaċità li tipproċessa l-għadd kbir ta’ appelli u stednithom biex ikunu f’kuntatt malMinisteru tal-Ġustizzja biex jesploraw modi biex jiġi żgurat appoġġ finanzjarju fit-tul għallinterpretazzjoni fl-istadju tal-appell. F’laqgħa tal-Kumitat ta’ Monitoraġġ tal-programm
nazzjonali tal-AMIF li saret fit-9 ta’ Diċembru 2019, l-Awtorità Responsabbli tal-AMIF infurmat
lill-Kummissjoni li kienet irċeviet ir-rakkomandazzjoni tagħna b’mod pożittiv u kienet se tieħu
azzjoni f’dan is-sens mal-Ministeru tal-Ġustizzja.

-

Bħala rimarka, skont id-data tal-Eurostat, l-għadd ta’ każijiet pendenti fil-Greċja naqas bejn
Marzu u Lulju 2020: minn 112 370 każ fi tmiem Frar tal-2020 għal 83 325 fi tmiem Lulju tal2020 (l-aħħar data disponibbli). Probabbilment dan huwa relatat mal-Covid-19. Barra minn hekk,
l-għadd ta’ kawżi pendenti naqas b’mod sinifikanti fl-Italja matul l-aħħar sentejn (2): minn
152 420 fi tmiem l-2017 sa 47 020 fi tmiem l-2019).

5.28 Rigward l-integrazzjoni, fil-Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil[1], il-Kummissjoni ħabbret
l-intenzjoni tagħha li tadotta Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar l-integrazzjoni u l-inklużjoni sa tmiem l2020, li ser jipprovdi gwida strateġika u ser jistabbilixxi azzjonijiet konkreti biex titrawwem linklużjoni tal-migranti u koeżjoni soċjali usa’.
[1] Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku
u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil
COM/2020/609.
5.30 It-tieni inċiż — Filwaqt li l-integrazzjoni hija kwistjoni kumplessa fejn ħafna elementi għandhom
influwenza fuq l-eżiti tal-integrazzjoni tat-TCNs, permezz tal-AMIF, il-Kummissjoni appoġġat
approċċ olistiku għall-integrazzjoni, filwaqt li qieset varjetà ta’ aspetti li jista’ jkollhom impatt fuq ilproċess ta’ integrazzjoni. L-appoġġ ipprovdut mill-AMIF mar lil hinn mill-klassijiet tal-lingwa u lkorsijiet ċiviċi u indirizza wkoll kwistjonijiet marbuta mal-parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà u l-aċċess
għal servizzi li jista’ jkollhom impatt fuq l-integrazzjoni fit-tul tat-TCNs.
Madankollu, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li mingħajr korsijiet tal-lingwa u dawk ċiviċi, huwa
diffiċli li tinkiseb kwalunkwe integrazzjoni anke jekk biss għal żmien qasir.
It-tielet inċiż - Il-kontribuzzjoni tal-AMIF għal dan l-indikatur hija limitata ħafna, anke millperspettiva tal-baġit ġenerali tal-UE. Il-biċċa l-kbira tal-finanzjament marbut mal-impjegabbiltà ġej
mill-Fond Soċjali Ewropew. Il-bażi ġuridika tal-AMIF tippermetti biss miżuri preparatorji qabel iddħul fis-suq tax-xogħol. Għalhekk, l-evoluzzjoni tal-indikatur tal-prestazzjoni tat-TCNs fis-suq taxxogħol tiddependi fuq ħafna fatturi oħra minbarra l-kontribuzzjoni tal-AMIF għall-integrazzjoni tatTCNs; b’mod partikolari, l-evoluzzjoni ġenerali tas-sitwazzjoni ekonomika. Ir-rabta bejn it-tnejn
jenħtieġ li tiġi analizzata fid-dawl ta’ dan.
5.31 Il-pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni tal-2016 kien jinkludi azzjonijiet li għandhom jiġu
implimentati biss mill-Kummissjoni u mhux mill-Istati Membri. Dan inkluda inkoraġġiment mhux
vinkolanti biex ikun hemm iffukar fuq ċerti oqsma. Il-valutazzjoni tal-kisbiet tal-Pjan ta’ Azzjoni
mill-Kummissjoni għadha għaddejja.
5.32 Il-Kummissjoni tissorvelja t-traspożizzjoni xierqa tad-direttivi u l-applikazzjoni konkreta
tagħhom, inkluż permezz ta’ proċeduri ta’ ksur. Għal xi wħud mill-aspetti tagħha, it-traspożizzjoni
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tal-qafas tal-UE dwar il-migrazzjoni legali tista’ tvarja minn Stat Membru għal ieħor minħabba lpreżenza ta’ diversi klawżoli “fakultattivi”.
5.33 Il-fatt li l-qafas attwali tal-migrazzjoni legali kellu impatt limitat vis-à-vis l-isfidi ġenerali talmigrazzjoni li l-Ewropa qed tiffaċċja jmur lil hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-AMIF. Il-Fond
mhux biss għandu riżorsi finanzjarji relattivament limitati; il-bini ta’ politika komprensiva dwar limmigrazzjoni hija primarjament deċiżjoni politika u huwa sussegwentement biss li teħtieġ appoġġ
finanzjarju.
Barra minn hekk, ir-riżultati tal-kontroll tal-idoneità tal-2019 fir-rigward tal-impatt tal-qafas talmigrazzjoni legali tal-UE huma aktar pożittivi. Is-sejba ewlenija kienet li, b’mod ġenerali, u minkejja
xi nuqqasijiet, id-direttivi dwar il-migrazzjoni legali ġabu magħhom effetti pożittivi li ma kinux
jinkisbu mill-Istati Membri waħedhom. Il-partijiet ikkonċernati kollha, inklużi l-Istati Membri,
ikkonfermaw il-valur miżjud kontinwu tal-UE li jkun hemm qafas legali komuni tal-UE għallmigrazzjoni legali. L-effetti pożittivi ewlenin identifikati mill-evalwazzjoni huma:






livell ta’ armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet, tal-proċeduri u tad-drittijiet, li jgħin biex jinħolqu
kundizzjonijiet ekwi fl-Istati Membri kollha;
is-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi;
iċ-ċertezza u l-prevedibbiltà legali mtejba għaċ-ċittadini, għall-impjegaturi u għallamministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi;
ir-rikonoxximent imtejjeb tad-drittijiet taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi (jiġifieri d-dritt li jiġu ttrattati
fuq bażi ugwali bħaċ-ċittadini f’għadd ta’ oqsma importanti, bħall-kundizzjonijiet tax-xogħol,
bħall-aċċess għall-edukazzjoni u għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, u għad-drittijiet proċedurali);
il-mobilità mtejba fi ħdan l-UE għal ċerti kategoriji ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi (eż. ħaddiema bi
trasferiment intra-ażjendali, riċerkaturi u studenti)

5.34 Kif imħabbar fit-23 ta’ Settembru 2020 fil-Patt dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil, il-Kummissjoni
appellat lill-koleġiżlaturi biex jikkonkludu malajr in-negozjati dwar id-Direttiva dwar il-Karta Blu talUE.
5.35 Biex jinkisbu riżultati aktar miżurabbli fir-ritorn tal-migranti irregolari, f’Marzu 2017 ilKummissjoni adottat Pjan ta’ Azzjoni mġedded dwar ir-ritorn u Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni
dwar li r-ritorni jsiru aktar effettivi meta tiġi implimentata d-Direttiva dwar ir-Ritorn, biex jiġi żgurat
li l-UE tkun mgħammra biex twieġeb għal sfidi ġodda. Barra minn hekk, fit-12 ta’ Settembru 2018, ilKummissjoni ressqet proposta għal Direttiva dwar ir-Ritorn riveduta (riformulazzjoni), li tinkludi
għadd ta’ emendi mmirati, filwaqt li ma taffettwax il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva oriġinali
dwar ir-Ritorn. Id-Direttiva riveduta dwar ir-Ritorn għandha l-għan li timmassimizza l-effettività tassistema tal-UE dwar ir-ritorn u tiżgura applikazzjoni aktar konsistenti fl-Istati Membri kollha, filwaqt
li jitħarsu d-drittijiet fundamentali u l-prinċipju ta’ non-refoulement.
Il-proposta emendata għal Regolament dwar il-Proċeduri tal-Ażil adottata fit-23 ta’ Settembru 2020
bħala parti mill-Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil, issegwi din il-linja fis-sens li ssaħħaħ ilqafas legali, operattiv u istituzzjonali tas-sistema ta’ ritorn tal-UE, u tagħlaq il-lakuni fl-ażil.
Għalhekk hija tikkostitwixxi inizjattiva ġdida biex tinħoloq sistema Ewropea ta’ ritorn komuni u
effettiva, li l-proposta riformulata tad-Direttiva dwar ir-Ritorn se tibqa’ l-pedament tagħha.
Il-Kummissjoni dejjem irrakkomandat lill-Istati Membri li r-ritorni volontarji huma l-għażla
ppreferuta li tkun aktar dinjituża u kosteffikaċi. Kif imħabbar fil-Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u lAżil, is-sena d-dieħla l-Kummissjoni se tippreżenta strateġija speċifika dwar ir-ritorn volontarju u rriintegrazzjoni.
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5.38 Minkejja l-proġetti u l-inizjattivi kollha tal-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-Aġenzija Ewropea
għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) f’dawn l-aħħar snin, l-għadd assolut ta’ ritorni
effettivi qed ikompli jonqos, minkejja li l-għadd ta’ migranti obbligati li jitilqu jiżdied, għalkemm bilmod.
Fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19, il-Kummissjoni ħadmet mal-Istati Membri u ma’ pajjiżi terzi biex
tiżgura li l-prekawzjonijiet tal-Covid-19 għall-persuni rimpatrijati u għall-persunal involuti jkunu
rispettati bis-sħiħ u li l-proċeduri ta’ ritorn ikunu jistgħu jitkomplew kemm jista’ jkun. Ingħatat
prijorità speċifika lill-promozzjoni tar-ritorn volontarju.
Fis-16 ta’ April 2020, il-Kummissjoni ppreżentat gwida lill-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni
tar-regoli tal-UE dwar il-proċeduri ta’ ritorn fil-kuntest tal-pandemija tal-coronavirus. Dan iwieġeb
għat-talba mill-Istati Membri għal gwida dwar modi biex tiġi żgurata l-kontinwità tal-proċeduri u rrispett tad-drittijiet fundamentali u tal-Karta tal-UE.
Huwa ta’ importanza primarja li jintlaħaq l-għan doppju tad-Direttiva, jiġifieri li tittejjeb l-effettività
tal-proċeduri nazzjonali u li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet tal-migranti.
Il-Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil isegwi din il-linja u jġib inizjattivi ġodda biex tinħoloq
sistema Ewropea ta’ ritorn komuni u effettiva, li ssaħħaħ il-qafas legali, operattiv u istituzzjonali tassistema ta’ ritorn tal-UE, u tagħlaq il-lakuni mal-ażil. Il-proposta riformulata tad-Direttiva dwar irRitorn se tibqa’ l-pedament ta’ dak il-qafas, flimkien mal-proposta l-ġdida li temenda l-proposta tarRegolament dwar il-Proċedura tal-Ażil tal-2016.
5.39 L-AMIF ikkontribwixxa għall-implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ ritorn billi pprovda lill-Istati
Membri bl-assistenza meħtieġa f’oqsma differenti tal-politika ta’ ritorn: miż-żieda fil-kapaċità ta’
detenzjoni, it-titjib tal-kundizzjonijiet tagħha, u l-iżgurar tal-implimentazzjoni ta’ salvagwardji (eż.
assistenza legali mingħajr ħlas) sal-kopertura tal-ispejjeż tal-operazzjonijiet ta’ ritorn f’każijiet fejn ilFrontex ma setgħetx toffri appoġġ jew fejn tali assistenza ma kinitx meqjusa meħtieġa mill-Istati
Membri.
5.41 Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza wkoll li l-assistenza operazzjonali tal-Frontex lill-Istati
Membri u lill-Programmi Nazzjonali tal-AMIF qed jappoġġaw attivitajiet ta’ ritorn furzat b’mod
komplementari:



Il-Frontex tiżgura l-komplementarjetà u l-koordinazzjoni mal-appoġġ għar-ritorn iffinanzjat millAMIF billi tikkondividi mal-Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea katalgu ta’ servizzi
disponibbli fil-qasam tar-ritorn.
Ġie propost approċċ saħansitra aktar koordinat għal attivitajiet relatati mar-ritorn taħt l-istrument
finanzjarju tal-UE (AMF) li jmiss.

Il-fatt li jkollhom il-possibbiltà li jorganizzaw operazzjonijiet ta’ ritorn iffinanzjati permezz ta’
Programmi Nazzjonali tal-AMIF jagħti lill-Istati Membri l-flessibbiltà meħtieġa sabiex iwettqu ritorni
meta u fejn l-Aġenzija ma tkunx tista’ tipprovdi appoġġ jew meta l-Istati Membri jikkunsidraw li linvolviment tal-Aġenzija ma jkunx meħtieġ.
5.42 Fit-23 ta’ Settembru 2020, il-Kummissjoni adottat il-Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil,
wara konsultazzjonijiet intensivi mal-Parlament Ewropew, l-Istati Membri u diversi partijiet
ikkonċernati. Il-Patt ikopri l-elementi differenti kollha meħtieġa għal approċċ Ewropew komprensiv
għall-migrazzjoni.
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Minbarra li jipproponi proċeduri aktar effiċjenti u aktar rapidi, imsemmija fil-kumment talKummissjoni skont il-paragrafu 5.26, il-Patt huwa bbażat fuq il-prinċipju tal-kondiviżjoni ġusta tarresponsabbiltà u s-solidarjetà. L-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu għas-solidarjetà. Il-Patt
jikkunsidra s-sitwazzjonijiet differenti tal-Istati Membri u tal-pressjonijiet migratorji li jvarjaw u
jipproponi sistema ta’ kontribuzzjonijiet flessibbli mill-Istati Membri. Dawn jistgħu jvarjaw mirrilokazzjoni ta’ persuni li jfittxu ażil mill-pajjiż li jkunu daħlu minnu l-ewwel sat-teħid tarresponsabbiltà, għar-ritorn ta’ individwi mingħajr dritt li jibqgħu jew diversi forom ta’ appoġġ
operazzjonali.
Il-Patt jikkonsisti fi sħubiji mfassla apposta u ta’ benefiċċju reċiproku ma’ pajjiżi terzi. Dawn se
jgħinu biex jiġu indirizzati sfidi komuni bħall-faċilitazzjoni ta’ immigrazzjoni illegali, se jgħinu biex
jiġu żviluppati mezzi u se jindirizzaw l-implimentazzjoni effettiva tal-ftehimiet u l-arranġamenti ta’
riammissjoni.
5.43 Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-effettività tal-politiki ta’ rilokazzjoni, hotspots u ażil kienu
dipendenti fuq deċiżjonijiet politiċi/kriterji ta’ eliġibbiltà.
Il-benefiċċju ewlieni mill-AMIF fil-livell tal-UE jirriżulta mid-dimensjoni transnazzjonali ta’ ċerti
azzjonijiet, iżda wkoll mill-benefiċċju tas-solidarjetà fil-livell tal-UE, appoġġat b’mod partikolari
mill-assistenza ta’ emerġenza u l-mekkaniżmi ta’ rilokazzjoni u risistemazzjoni.
Dwar ir-rilokazzjonijiet, jekk jogħġbok ara t-tweġibiet tal-Kummissjoni (b’mod partikolari l-paragrafi
33-48) għar-Rapport Speċjali Nru 24/2019 tal-QEA “L-ażil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn tal-migranti:
wasal iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u r-riżultati”
(COM(2019) 592 final).
L-ewwel inċiż - Dan il-fattur huwa relatat ma’ deċiżjonijiet politiċi/kriterji ta’ eliġibbiltà u ma jistax
ikun relatat mal-effettività tal-Fond bħala tali.
It-tieni inċiż - Jekk jogħġbok ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-ewwel inċiż hawn fuq.
It-tielet inċiż - Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li r-rilokazzjonijiet jiddependu fuq deċiżjonijiet meħuda
mill-Istati Membri u - relatati mal-iskema tal-2015 - fuq il-kriterji ta’ eliġibbiltà rilevanti għalliskema. L-għadd ta’ rilokazzjonijiet jista’ jintuża b’mod benefiċjarju f’analiżi kwalitattiva tal-effetti
tal-AMIF, iżda jenħtieġ li ma jintużax direttament biex tiġi evalwata l-effettività tal-Fond, peress li lFond fih innifsu ma llimitax ir-rilokazzjonijiet.
Kif imsemmi mill-Kummissjoni fit-tweġiba uffiċjali għar-rapport tal-QEA 24/2019, l-iskemi ta’
rilokazzjoni rnexxielhom itaffu l-pressjoni fuq is-sistemi tal-ażil tal-Italja u tal-Greċja minn sehem
sinifikanti tal-applikazzjonijiet ta’ persuni fi bżonn ċar ta’ protezzjoni (u b’hekk itaffu wkoll ilpressjoni fit-tul assoċjata mal-integrazzjoni).
Ir-raba’ inċiż - Għalkemm il-finanzjament tal-UE kien volontarju u ad hoc, kien strumentali fl-appoġġ
tar-rilokazzjonijiet wara l-iżbarki u pprovda inċentiv importanti biex jappoġġa lill-Istati Membri taħt
pressjoni.
Fl-2018 il-koleġiżlaturi qablu li jallokaw mill-ġdid il-bqija tal-fondi mhux użati mill-iskemi ta’
rilokazzjoni temporanja għal prijoritajiet oħra ta’ migrazzjoni. Permezz tar-reviżjoni tal-programmi
nazzjonali fl-2019, dan il-finanzjament ġie riallokat b’mod partikolari għar-rilokazzjoni volontarja
(EUR 26 miljun) u r-risistemazzjoni (EUR 116 miljun), fost prijoritajiet ewlenin oħra fil-qasam talmigrazzjoni.
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5.44 Sar disponibbli biżżejjed finanzjament għall-Istati Membri mill-AMIF għar-rilokazzjoni, iżda rrilokazzjoni ma seħħitx sal-punt ippjanat. Dan ma jistax ikun marbut mal-funzjonament tal-AMIF,
iżda mal-fatt li r-rilokazzjonijiet ma ntalbux mill-Istati Membri.
KONKLUŻJONIJIET
5.45 Mill-2015 ’l hawn ġie mobilizzat finanzjament addizzjonali sostanzjali tal-AMIF biex iwieġeb
għall-kriżi tal-migrazzjoni, b’mod partikolari biex jappoġġa lill-Istati Membri l-aktar esposti. Lappoġġ tal-AMIF jeħtieġ li jitqies fl-isfond ta’ kuntest politiku estremament diffiċli u sensittiv
b’pożizzjonijiet u ħtiġijiet differenti ħafna tal-Istati Membri. Hemm limiti ċari għal dak li l-Fond jista’
jikkontribwixxi f’kuntest politiku bħal dan u bl-ammont relattivament limitat ta’ finanzjament
disponibbli, fl-isfond tal-isfidi ffaċċjati f’dan il-qasam.
L-AMIF qed jilħaq l-objettivi tiegħu filwaqt li jqis is-sitwazzjoni volatili u diffiċli tal-migrazzjoni.
5.46 Jekk jogħġbok ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 5.16 dwar l-implimentazzjoni
adegwata u effettiva tar-rakkomandazzjoni tal-awditjar.
Skont il-paragrafu 5.18, il-Kummissjoni ddeskriviet l-informazzjoni dettaljata dwar il-prestazzjoni
disponibbli għall-EMAS, minkejja l-fatt li ma żviluppatx qafas għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni.
Matul l-implimentazzjoni tal-assistenza tal-EMAS, il-Kummissjoni timmonitorja l-prestazzjoni
f’termini ta’ użu effettiv, kif ukoll effiċjenti tal-fondi tal-UE, billi tiżgura l-komplementarjetà ma’
fondi u azzjonijiet oħra tal-UE.
Fir-rigward tal-AMF futura, b’segwitu għar-rakkomandazzjoni tal-QEA u dment li jiġu adottati rRegolamenti rilevanti għall-QFP 2021–2027, il-Kummissjoni se tiżviluppa kriterji għall-allokazzjoni
tal-fondi tal-EMAS sal-30 ta’ Ġunju 2021.
5.47 Kwalunkwe nuqqas fir-rigward tal-indikaturi tal-impatt jista’ jiġi attribwit aktar għallimplimentazzjoni tal-objettivi politiċi aktar milli għall-funzjonament tal-Fond.
L-influwenza tal-kuntest politiku fuq l-indikaturi hija rikonoxxuta fil-paragrafu 5.10.
Barra minn hekk, l-informazzjoni dwar l-effiċjenza tinġabar fil-qafas tal-evalwazzjonijiet. IrRegolament 514/2014 jistipula li għandhom jitwettqu żewġ evalwazzjonijiet dwar l-AMIF:
evalwazzjoni interim waħda fl-2017 u evalwazzjoni ex-post fi tmiem il-programm.
Id-data tal-indikaturi pprovduta mill-Istati Membri tissuġġerixxi li, b’mod ġenerali, hemm progress
tajjeb lejn l-ilħuq tal-miri stabbiliti fil-programmi nazzjonali.
5.48 L-AMIF ipprovda appoġġ finanzjarju sostanzjali għar-risistemazzjoni tar-refuġjati, li għen lillIstati Membri jiżviluppaw il-kapaċitajiet ta’ risistemazzjoni tagħhom. Dan wassal għal żieda kostanti
fil-wegħdiet ta’ risistemazzjoni mill-2014. Il-mira stabbilita mill-Kummissjoni tinsab fit-triq it-tajba u
l-attivitajiet ta’ risistemazzjoni għadhom għaddejjin. Għalhekk, il-mira għadha ma ntlaħqitx.
5.49 L-evoluzzjoni tal-indikatur tal-prestazzjoni tat-TCNs fis-suq tax-xogħol tiddependi fuq ħafna
fatturi oħra - eż. l-evoluzzjoni kumplessiva tas-sitwazzjoni ekonomika - barra mill-kontribuzzjoni talAMIF, li tindirizza miżuri preparatorji qabel id-dħul fis-suq tax-xogħol.
Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-objettiv primarju tal-AMIF mhuwiex li jiġu integrati ħaddiema
b’ħiliet għolja. B’mod ġenerali, huwa minnu li r-regoli attwali tal-UE dwar il-migrazzjoni legali,
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inkluż dwar l-attrazzjoni ta’ ħaddiema b’ħiliet għolja, jenħtieġ li jittejbu. Dan huwa dak li lKummissjoni pproponiet fl-2016 bir-riforma tal-Karta Blu dwar il-ħaddiema b’ħiliet għolja, li għadha
qed tiġi nnegozjata. Fl-aħħar, kif imħabbar fil-Patt dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil, il-Kummissjoni
appellat lill-koleġiżlaturi biex jikkonkludu malajr in-negozjati dwar id-Direttiva dwar il-Karta Blu talUE. Il-Kummissjoni nediet ukoll konsultazzjoni pubblika dwar il-migrazzjoni legali u ħabbret xi
miżuri biex ittejjeb il-qafas attwali (lil hinn mill-migranti b’ħiliet għolja).
5.50 Ir-raġunijiet għall-effikaċja baxxa tar-ritorni mhumiex marbuta direttament mal-prestazzjoni talAMIF, għalkemm l-infiq mill-Fond jista’ jikkontribwixxi għall-mira korrispondenti.
Il-Patt dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil se jġib inizjattivi ġodda biex tinħoloq sistema Ewropea ta’ ritorn
komuni u effettiva, li ssaħħaħ il-qafas legali, operattiv u istituzzjonali tas-sistema ta’ ritorn tal-UE, u
tagħlaq il-lakuni mal-ażil. Il-proposta riformulata tad-Direttiva dwar ir-Ritorn se tibqa’ l-pedament ta’
dak il-qafas, flimkien mal-proposta emendata għal Regolament dwar il-Proċedura tal-Ażil.
L-iskemi ta’ rilokazzjoni ta’ Settembru 2015 rnexxielhom itaffu l-pressjoni fuq is-sistemi tal-ażil talItalja u tal-Greċja minn sehem sinifikanti tal-applikazzjonijiet ta’ persuni fi bżonn ċar ta’ protezzjoni
(u b’hekk itaffu wkoll il-pressjoni fit-tul assoċjata mal-integrazzjoni). 96 % (34,700) tal-migranti
eliġibbli kollha li talbu rilokazzjoni taħt l-iskemi tal-2015 ġew rilokati b’mod effettiv. Il-fondi mhux
użati li jifdal mill-iskemi temporanji ta’ rilokazzjoni ġew riallokati għal prijoritajiet oħra ta’
migrazzjoni.
Il-finanzjament tal-UE kien strumentali fl-appoġġ tar-rilokazzjonijiet wara l-iżbarki u pprovda
inċentiv importanti biex jappoġġa lill-Istati Membri taħt pressjoni.
Dwar ir-rilokazzjonijiet, jekk jogħġbok ara wkoll it-tweġibiet tal-Kummissjoni (b’mod partikolari lparagrafi 33-48) għar-rapport speċjali 24/2019 tal-QEA “L-ażil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn talmigranti: wasal iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u rriżultati” (COM(2019) 592 final).
Fl-aħħar nett, bil-Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil il-Kummissjoni pproponiet mekkaniżmu
ta’ solidarjetà għal sitwazzjonijiet ta’ pressjoni migratorja u biex tindirizza l-ispeċifiċitajiet tal-iżbarki
wara operazzjonijiet ta’ tiftix u salvataġġ ibbażati fuq kontribuzzjonijiet obbligatorji li jinkludu wkoll
ir-rilokazzjoni. L-appoġġ mill-Baġit tal-UE għal tali rilokazzjoni se jkun element ewlieni biex
jappoġġa tali rilokazzjonijiet.
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI EWROPEA TALAWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UE – STATUS FI TMIEM L2019
IL-KAPITOLU 6 – L-EWROPA GLOBALI
INTRODUZZJONI
L-Istrument Ewropew ta’ Viċinat (SEV) u l-Istrument ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI)
jappoġġaw b’mod effettiv l-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Aġenda
ta’ Azzjoni ta’ Addis Ababa dwar il-finanzjament għall-iżvilupp u l-Ftehim ta’ Pariġi dwar it-Tibdil
fil-Klima, globalment u direttament mal-pajjiżi sħab. L-appoġġ finanzjarju tal-UE għen biex itejjeb ilħajja ta’ miljuni ta’ nies madwar id-dinja, jiġġieled kontra l-inugwaljanza u jappoġġa tkabbir ġust u
sostenibbli u soċjetajiet madwar id-dinja, li jħaddnu l-iżvilupp tal-bniedem u jippermettu liż-żgħażagħ
jilħqu l-potenzjal tagħhom.
Dan juri li l-Kummissjoni tejbet kontinwament l-approċċ tagħha għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni
tal-istrumenti esterni kemm fil-livell tal-programm kif ukoll f’dak ta’ intervent u r-rappurtar tagħha
dwar il-progress miksub. L-SEV qed jagħmel progress lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu, b’mod
partikolari fir-rigward tal-għadd ta’ sħubijiet ta’ mobbiltà fis-seħħ, li għalihom intlaħqu l-miri u lprestazzjoni tinsab fit-triq it-tajba. Il-prestazzjoni tal-istrumenti titkejjel bl-użu ta’ għodod differenti,
inklużi indikaturi u valutazzjoni tal-prestazzjoni fl-abbozz tad-dikjarazzjonijiet tal-programm
baġitarju 1, monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati u indikaturi inklużi fir-rapport annwali dwar limplimentazzjoni tal-istrumenti tal-Unjoni Ewropea għall-finanzjament ta’ azzjonijiet esterni 2, kif
ukoll evalwazzjonijiet fil-livell ta’ proġett/programm u fil-livell strateġiku 3. Sar ukoll progress tajjeb
f’xi oqsma ewlenin tad-DCI, b’mod partikolari dawk relatati mal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli
(SDGs) għall-aċċess tal-bniet għall-edukazzjoni u t-tnaqqis tal-prevalenza ta’ nuqqas ta’ żvilupp fost
it-tfal taħt il-ħames snin. Madankollu, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li jeħtieġ li jittieħdu passi ulterjuri
biex il-kejl tal-prestazzjoni jsir aktar robust biex jitqiesu aktar l-objettivi globali tal-politika tad-DCI
(il-qerda tal-faqar biex jiġi appoġġat l-iżvilupp sostenibbli, l-appoġġ għad-drittijiet tal-bniedem u lgovernanza tajba). Għall-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni
Internazzjonali (NDICI), il-programm suċċessur tad-DCI u l-SEV, il-Kummissjoni pproponiet taħlita
ġdida ta’ indikaturi kemm tal-impatt kif ukoll tal-eżitu/output biex tirrifletti b’mod aktar preċiż ilvalutazzjoni tal-prestazzjoni f’oqsma ewlenin ta’ intervent biex tilħaq l-objettivi tagħha. IlKummissjoni tippubblika informazzjoni komprensiva dwar il-prestazzjoni permezz tar-rapport
annwali tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-UE għall-finanzjament tal-azzjoni esterna.
Il-Kummissjoni qed tippubblika wkoll rapport dwar ir-riżultat miksub fir-rigward tat-twettiq talimpenji globali tal-UE, abbażi tal-indikaturi tal-qafas tal-UE dwar il-kooperazzjoni internazzjonali u
r-riżultati tal-iżvilupp.
L-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI)
1

2
3
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/db_2021_programme_s
tatement_european_neighbourhodd_instrument_eni.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/devco-annual-report-2019-en-web.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/monitoring-and-evaluation_en
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Illustrazzjoni 6.4 - Il-Kummissjoni tqis li b’mod ġenerali l-indikaturi tal-prestazzjoni kollha inklużi
fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi huma rilevanti għall-objettivi tal-programm.
L-istabbiliment ta’ miri fil-bidu tal-perjodu tal-QFP għandu r-riskju inerenti li, matul il-ħajja talprogramm, il-miri jsiru aktar faċli jew aktar diffiċli biex jintlaħqu. Dan jista’ jkun minħabba fatturi
taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni, l-Istati Membri, sħab u organizzazzjonijiet oħra, jew
minħabba fatturi esterni.
L-indikaturi waħedhom mhux neċessarjament jirriflettu l-kisba tal-objettivi tal-programm.
Għalhekk il-fatt li indikatur huwa (jew mhuwiex) “fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira tiegħu ma
jfissirx neċessarjament li l-programm innifsu jinsab (jew mhuwiex) “fit-triq it-tajba” biex jilħaq lobjettivi tiegħu.
Jenħtieġ li d-data tal-indikaturi dejjem tiġi analizzata flimkien ma’ informazzjoni kwantitattiva u
kwalitattiva oħra sabiex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-programm.
6.12 Ir-Regolament Finanzjarju jirrikjedi li l-Kummissjoni tirrapporta fid-Dikjarazzjonijiet talProgramm dwar l-indikaturi kollha stabbiliti fil-bażijiet ġuridiċi tal-programmi ta’ nfiq kif miftiehem
mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill abbażi tal-proposti magħmula mill-Kummissjoni.
L-għażla tal-indikaturi tal-impatt tirrifletti l-karattru aspirazzjonali tal-objettivi tad-DCI. Ir-rapport
Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Istrumenti tal-Unjoni Ewropea għall-Finanzjament talAzzjonijiet Esterni ilu jinkludi kapitolu dwar ir-riżultati miksuba mill-2015, li huwa bbażat fuq lindikaturi tal-qafas tar-riżultati tal-UE li jinkludu diversi indikaturi tal-output u tar-riżultati.
Kunċettwalment, il-qafas tar-Riżultati tal-UE jipprovdi stampa koerenti kemm tal-kuntest kif ukoll
tar-riżultati ta’ interventi speċifiċi. L-indikaturi tal-livell tal-output jipprovdu rabta aktar diretta malinterventi tal-UE, filwaqt li r-riżultati u l-indikaturi tal-livell tal-impatt jipprovdu indikazzjoni ħafna
aktar b’saħħitha tal-objettivi tal-politika. Minħabba n-natura kollaborattiva tal-kooperazzjoni għalliżvilupp, il-Kummissjoni tapplika approċċ ta’ kontribuzzjoni għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni. Li
jiġi segwit approċċ ta’ attribuzzjoni jkun jeħtieġ żieda sostanzjali fl-investiment attwali fir-rappurtar u
ż-żieda ta’ riskju importanti fl-effiċjenza.
6.13 Il-Kummissjoni għamlet sforzi kontinwi matul is-snin biex tikseb finanzjament addizzjonali
minn donaturi għall-fondi fiduċjarji tal-UE (EUTFs).
Sa mill-bidu tiegħu, l-EUTF għall-Afrika kiseb livell sostanzjali ta’ riżorsi mill-Istati Membri tal-UE
u donaturi oħra li jammontaw għal EUR 619 miljun (mill-30 ta’ Settembru 2020), li jirrappreżenta
12.4 % tar-riżorsi totali tal-Fond Fiduċjarju. Kull Stat Membru tal-UE kif ukoll ir-Renju Unit, lIżvizzera u n-Norveġja kkontribwew għall-EUTF għall-Afrika. Sa mill-ħolqien tiegħu, l-EUTF Bêkou
kważi tilef ir-riżorsi finanzjarji tiegħu, u laħaq impenji ta’ EUR 308 miljun (mill-30 ta’ Settembru
2020). Kważi 30 % ta’ dawn il-wegħdiet qed jiġu mill-Istati Membri (u l-Isvizzera). Barra minn hekk,
l-għarfien espert u l-esperjenza tad-donaturi ġew mobilizzati mill-EUTF għall-Afrika fuq bażi regolari
permezz tal-identifikazzjoni, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni konġunta tal-programmi. L-EUTF
Bêkou għamel ukoll sforzi biex isaħħaħ id-djalogu u l-koordinazzjoni bejn id-donaturi attivi firRepubblika Ċentru-Afrikana.
6.15 Il-Kummissjoni hija impenjata għall-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp. Il-proposta talKummissjoni għar-regolament li jistabbilixxi l-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp
u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali (ara COM(2018)460 final) tikkonferma l-intenzjoni talKummissjoni li tiżgura l-koerenza, il-konsistenza u l-komplementarjetajiet (inkluża l-koerenza talpolitiki għall-iżvilupp).
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6.16 Il-Kummissjoni tistinka biex tindirizza s-sejbiet tal-QEA, u qed tieħu azzjoni biex timplimenta rrakkomandazzjonijiet tagħha. L-impenn tal-Kummissjoni li timplimenta r-rakkomandazzjonijiet talQEA dwar l-azzjoni esterna tal-UE huwa muri mir-riżultati tas-segwitu tal-QEA tarrakkomandazzjonijiet li saru fir-Rapport Speċjali tagħha tal-2016 dwar il-Ħonduras: il-QEA
kkonkludiet li r-rakkomandazzjonijiet kollha ġew implimentati bis-sħiħ.
Rigward is-sejbiet fir-Rapport Speċjali tal-QEA dwar il-Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza tal-UE
(EUTF) għall-Afrika, il-komplementarjetà u s-sinerġiji mal-azzjonijiet tal-UE taħt strumenti oħra
huma vvalutati b’mod sistematiku. Il-koordinazzjoni fuq il-post hija żgurata permezz ta’ gruppi ta’
koordinazzjoni regolari tad-donaturi u tas-sħab.
6.17 Mill-2015, il-Kummissjoni stabbiliet Qafas tar-Riżultati tal-UE (EURF) li jintuża għal
Monitoraġġ Orjentat lejn ir-Riżultati (MOR) ta’ programmi u proġetti, u eżerċizzju Annwali ta’
Rappurtar tar-Riżultati. L-EURF ikopri l-outputs, ir-riżultati u l-impatti.
6.18 Mill-2014 ‘l hawn, il-Kummissjoni lestiet 27 rapport ta’ evalwazzjoni relatat mal-iżvilupp u lkooperazzjoni internazzjonali. Fil-każ ta’ assistenza esterna, għadd magħżul biss huwa soġġett għal
dokument ta’ ħidma tal-persunal (SWD). Is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet kemm tar-rapporti ta’
evalwazzjoni tal-pajjiżi kif ukoll dawk tematiċi jitqiesu kif xieraq fiż-żmien tal-programmazzjoni u rrieżamijiet ta’ nofs it-terminu tal-istrumenti ta’ azzjoni esterna. Ir-rapporti kollha ta’ evalwazzjoni
strateġika, inklużi s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet, isiru pubbliċi fuq is-sit web tal-Kummissjoni.
6.19. Il-Kummissjoni tibqa’ impenjata li ttejjeb kontinwament l-approċċ tagħha biex tivvaluta lprestazzjoni kemm fil-livell tal-programm kif ukoll f’dak ta’ intervent.
Fir-rigward tas-sejbiet fir-Rapport Speċjali tal-QEA dwar l-EUTF Afrika, il-Kummissjoni tenfasizza
li sar progress mill-pubblikazzjoni tar-rapport. Sistema ta’ Monitoraġġ u Tagħlim (MLS) għat-tliet
twieqi tal-EUTF għall-Afrika issa tinsab fis-seħħ u hija kompletament operattiva. Taħt is-Sistema ta’
Monitoraġġ u Tagħlim tal-EUTF, qafas uniku ta’ riżultati huwa kondiviż fit-tliet twieqi ġeografiċi
kollha. L-indikaturi komuni tal-output tal-EUTF huma parti minn dan il-qafas, li jikkonsisti f’41
indikatur komuni tal-output li l-proġetti kollha jirrapportaw kontrihom. Din is-sistema tippermetti rrappurtar komuni dwar l-EUTF Afrika permezz ta’ rappurtar kull tliet xhur li jsir disponibbli għallpubbliku. Rigward il-prattika tal-Kummissjoni li ssegwi l-awditi tal-QEA b’mod ġenerali, ilKummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha għall-paragrafu 6.16.
6.24 Filwaqt li l-Kummissjoni taqbel mal-osservazzjonijiet tal-QEA tal-2016 dwar azzjoni ffinanzjata
mid-DCI li kellha riżultati mħallta fis-settur tal-edukazzjoni fil-Honduras, hija madankollu tinnota li
f’dan il-każ l-awdituri jirreferu għal programm partikolari li temm l-implimentazzjoni tiegħu fl-2014.
6.26 L-UE hija impenjata bis-sħiħ għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kollha,
kemm jekk drittijiet ċivili u politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali, tal-prinċipji demokratiċi u l-istat
tad-dritt. Dawn il-valuri huma elementi essenzjali tal-ftehimiet ta’ sħubija u kooperazzjoni tal-UE
mal-pajjiżi sħab. Fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp, l-UE normalment taħdem mal-gvernijiet u permezz
tagħhom u għalhekk tiddependi fuq ir-rieda politika u l-kapaċità tal-amministrazzjonijiet nazzjonali.
Matul l-implimentazzjoni tal-interventi ffinanzjati mill-UE, l-UE għandha l-għan li tikkoordina millqrib fil-valutazzjoni u l-monitoraġġ tal-valuri fundamentali, filwaqt li tirreferi għall-analiżi u lprijoritajiet tal-istrateġija tal-pajjiż dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tikkontribwixxi għal dan issegwitu fid-djalogu politiku tagħha mal-pajjiż sieħeb.
Kif iddikjarat fil-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp, l-UE u l-Istati Membri tagħha qegħdin
progressivament jintegraw l-approċċ ibbażat fuq id-drittijiet, li jinkludi d-drittijiet tal-bniedem kollha,
fil-programmi u l-azzjonijiet kollha ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp. Il-Kummissjoni tenfasizza li
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filwaqt li l-appoġġ għad-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet
fundamentali huwa prijorità għall-Kummissjoni, il-proċess innifsu huwa ta’ sfida u politiċizzat ħafna.
F’dan il-kuntest, huwa diffiċli wkoll li titkejjel f’termini ta’ riżultati.
Il-programmi tal-UE li għandhom l-għan li jappoġġaw il-valuri msemmija hawn fuq taw kontribut
sinifikanti għall-progress f’ħafna pajjiżi. Xi drabi r-riżultati huma mħallta, peress li jistgħu jitfaċċaw
għadd ta’ ostakli serji għall-appoġġ tar-riformi demokratiċi, spiss minħabba fatturi barra mill-kontroll
tal-UE.
6.27 Rigward l-appoġġ tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem, il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġibiet
tagħha għall-paragrafu 6.26.
Sa fejn huma kkonċernati r-referenzi għall-Myanmar, il-Kummissjoni tenfasizza li l-evalwazzjoni talpajjiż kopriet il-kooperazzjoni tal-UE sal-2017. Wara r-rieżami ta’ nofs it-terminu tal-2017 talProgramm Indikattiv Pluriennali (MIP) 2014–2020 għall-Myanmar, il-Kummissjoni allokat ammont
addizzjonali ta’ EUR 5 miljun għal attivitajiet speċifiċi integrati tal-ġeneru għal programm ta’
għajxien.

Strument Ewropew ta’ Viċinat (SEV)
6.31 Mill-2015, il-Kummissjoni stabbiliet Qafas tar-Riżultati tal-UE (EURF) li jintuża għal
Monitoraġġ Orjentat lejn ir-Riżultati ta’ programmi u proġetti, u eżerċizzju ta’ Rappurtar tar-Riżultati
Annwali għas-SEV. L-EURF ikopri l-outputs, ir-riżultati u l-impatti.
Illustrazzjoni 6.10 - Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-Illustrazzjoni 6.4
6.34 Skont ir-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni hija mitluba tirrapporta fid-Dikjarazzjonijiet
tal-Programm dwar l-indikaturi kollha stipulati fil-bażijiet legali tal-programmi ta’ nfiq kif miftiehem
mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill ibbażati fuq proposti magħmula mill-Kummissjoni.
L-indikaturi ġew identifikati billi tqieset il-lista mhux eżawrjenti ta’ oqsma li għandhom jiġu koperti,
li hija speċifikata fir-Regolament tal-SEV. It-taħlita ta’ indikaturi, li ssir primarjament mill-impatt
iżda wkoll mill-indikaturi tal-output u tar-riżultati, intgħażlet biex tipprovdi fehim tal-prestazzjoni talprogramm.
6.37 Il-Kummissjoni tilqa’ r-rikonoxximent tal-utilità u l-effettività ta’ għodod bħad-djalogu, ilġemellaġġ u l-EUTFs. L-SEV għen biex tingħata spinta lir-riformi f’oqsma fejn l-UE u l-pajjiż sieħeb
għandhom interessi komuni jew jindirizzaw it-tħassib taċ-ċittadini. Għall-Ażerbajġan b’mod aktar
speċifiku, wara impenn mill-ġdid mal-pajjiż fil-livelli kollha fl-2017 u l-adozzjoni tal-Prijoritajiet tasSħubija UE-AZ fl-2018, l-involviment mal-Ażerbajġan twessa’ biex ikopri l-oqsma ta’ governanza,
ekonomija, konnettività u kuntatti bejn il-persuni. Din l-assistenza se tkun marbuta mill-qrib maddjalogi politiċi u settorjali billi tużahom b’mod aktar strateġiku biex timmonitorja l-implimentazzjoni
tar-riformi.
Fir-rigward tas-soċjetà ċivili, l-UE tkompli tipprovdi appoġġ finanzjarju f’kuntest ta’ ssikkar
kontinwu tal-ispazju, inkluża leġislazzjoni restrittiva dwar l-NGOs.
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6.38 Il-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet huma koperti taħt il-kriterju ta’ rilevanza tal-ħames kriterji ta’
evalwazzjoni tar-Regolamentazzjoni Aħjar, għalkemm f’xi evalwazzjonijiet mhux dejjem tista’ ssir
referenza espliċita għal tali valutazzjonijiet 4. Barra minn hekk, il-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet huma lbażi tal-oqfsa loġiċi għad-Dokumenti ta’ Azzjoni, id-dokumenti ta’ programmazzjoni annwali
ewlenin.
6.39 Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġiba tagħha fil-paragrafu 6.31.
6.40 L-indikaturi użati għall-monitoraġġ tal-objettivi speċifiċi huma taħlita ta’ indikaturi tal-output
jew tal-impatt, aktar milli indikaturi tar-riżultati. Fiż-żmien meta ġew stabbiliti l-indikaturi taddikjarazzjoni tal-programm, is-sistemi ta’ prestazzjoni ma kinux żviluppati bis-sħiħ u l-Kummissjoni
ma kellhiex il-firxa ta’ indikaturi tar-riżultati li hija għandha u li tuża bħalissa.
6.41 Id-DĠ NEAR investa ħin u sforz sostanzjali fit-tisħiħ tal-kapaċità tal-persunal tiegħu u talpartijiet ikkonċernati ewlenin, b’mod partikolari permezz tal-funzjoni ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni
u t-tim iddedikat għall-appoġġ baġitarju.
Id-DĠ NEAR jimmaniġġja portafoll ta’ eluf ta’ proġetti. Il-monitoraġġ huwa funzjoni ta’ diversi
parametri, bħad-disponibbiltà ta’ għarfien espert speċifiku, is-sikurezza tal-kuntest talimplimentazzjoni, id-distanza tal-attivitajiet, u l-ħtieġa li tiġi żgurata l-proporzjonalità fl-ispiża
amministrattiva tal-monitoraġġ u l-kontroll meta mqabbla mal-investiment.
Il-Kummissjoni qed taħdem kontinwament fuq it-titjib tal-formulazzjoni tal-indikaturi użati għalliżborż ta’ kuntratti ta’ appoġġ baġitarju. Is-sorveljanza ta’ kuntratti ġodda ta’ appoġġ baġitarju ġiet
imsaħħa.
6.42 Il-Kummissjoni tivvaluta kif xieraq il-konklużjonijiet kollha tal-evalwazzjoni esterna. Mhux levalwazzjonijiet kollha jwasslu għal Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal, madankollu, dan ma jfissirx li
l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet esterni mhumiex ivvalutati.
Il-qafas ta’ Regolamentazzjoni Aħjar introduċa Dokumenti ta’ Ħidma tal-Persunal (SWD) li
jifformalizzaw, f’dokument awtonomu, il-perspettiva tal-Kummissjoni rigward is-sejbiet u lkonklużjonijiet milħuqa minn evalwazzjonijiet esterni. B’mod partikolari, jiġi stabbilit Pjan ta’
Azzjoni ta’ Segwitu wara l-pubblikazzjoni ta’ kull evalwazzjoni esterna, li tipprovdi l-aċċettazzjoni
jew ir-rifjut tas-servizzi tar-rakkomandazzjonijiet mill-evalwazzjoni. Reviżjoni addizzjonali tal-Pjan
ta’ Azzjoni ta’ Segwitu titwettaq sena wara, li tiddeskrivi l-progress fl-implimentazzjoni. Għad-DĠ
NEAR it-tagħlim li jirriżulta mill-funzjoni ta’ evalwazzjoni huwa primarjament ibbażat fuq id-diversi
evalwazzjonijiet operattivi u strateġiċi, li jitwettqu u jiġu ppubblikati, għalkemm mhux kollha
jirriżultaw fil-pubblikazzjoni ta’ SWD formali.
L-ewwel inċiż - Il-Kummissjoni kienet konxja minn ċerti dgħufijiet fl-evalwazzjoni tal-governanza
ekonomika u għamlet ġudizzju dwar il-punt sa fejn il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni kienu affettwati
mid-dgħufijiet fil-proċess ta’ evalwazzjoni. Minkejja d-dgħufijiet magħrufa, il-konklużjonijiet talevalwazzjoni esterna tqiesu validi.
It-tieni inċiż - Il-Kummissjoni ppubblikat ir-rapport ta’ evalwazzjoni esterna minħabba li qieset li dan
kien tal-kwalità meħtieġa u li jissodisfa l-istandards rilevanti.
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It-tielet inċiż - Dwar l-evalwazzjoni tar-riforma tal-amministrazzjoni pubblika, il-Kummissjoni u lkuntrattur qablu li jitterminaw il-kuntratt wara differenza irrikonċiljabbli bejn il-partijiet.
6.43 Filwaqt li mill-1 ta’ Jannar 2020, il-pagamenti eżegwiti kienu jirrappreżentaw 42 % tal-ippjanar
finanzjarju għall-2014-2020, dawn jiġu eżegwiti fi kważi 100 % tal-pagamenti ppjanati
Programmi li jrawmu riformi strutturali kumplessi u fit-tul jeħtieġu, min-natura tagħhom, perjodu twil
ta’ implimentazzjoni.
Il-programmi ta’ azzjoni esterna huma kkaratterizzati minn implimentazzjoni fuq terminu medju u
twil, u hemm fehim komuni ta’ dan mill-partijiet ikkonċernati. Dan huwa rikonoxxut ukoll fil-bażi
ġuridika attwali u fil-proposta tal-NDICI ta’ wara l-2020, peress li l-evalwazzjonijiet finali huma
ppjanati biss f’nofs il-QFP li jmiss.
6.45 Fir-rigward tal-istabbiliment ta’ demokrazija profonda u sostenibbli, bis-sostituzzjoni tar-rapporti
annwali b’rapporti tal-pajjiżi għall-pajjiżi rilevanti, il-ġbir tad-data kien inqas sistematiku għal dan lindikatur. Peress li s-sett ta’ indikaturi għad-Dikjarazzjoni tal-Programm tal-SEV ġie definit fil-bidu
tal-perjodu ta’ implimentazzjoni, ftit li xejn hemm lok għal indikaturi li jinbidlu jew jitwaqqgħu matul
l-implimentazzjoni tal-istrument anke jekk indikatur ma jibqax validu.
6.46 L-evalwaturi ma kellhomx aċċess għall-informazzjoni dwar il- “programm umbrella” minħabba
n-natura sensittiva tiegħu.
6.48 Il-Kummissjoni żżomm l-istat tad-dritt fuq nett tal-impenn politiku u d-djalogu tagħha ma’
pajjiżi terzi, filwaqt li tfittex kunsens dwar ir-riformi. L-approċċ huwa trasversali, billi jeżamina lprestazzjoni tal-istituzzjonijiet u l-adegwatezza tal-leġiżlazzjoni. Meta tinvolvi pajjiżi terzi dwar lidentifikazzjoni ta’ prijoritajiet għall-appoġġ tal-UE, il-Kummissjoni tieħu perspettiva fit-tul, filwaqt
li tippromwovi azzjonijiet sinifikanti u strutturati f’oqsma rilevanti.
6.55 Rigward l-osservazzjoni dwar ir-riforma tas-settur tas-sigurtà fil-Ġeorġja, il-Kummissjoni tixtieq
tipprovdi aktar kuntest. Wara l-adozzjoni tal-liġi dwar is-servizz tal-ispettur tal-istat 2018, ilmekkaniżmu ta’ investigazzjoni indipendenti b’mandat biex jinvestiga reati mwettqa minn uffiċjali
tal-infurzar tal-liġi, ġie stabbilit f’Mejju 2019. Bdiet topera f’Novembru 2019, u sa Ġunju 2020, 16
investigatur u 6 ħaddiem operattiv kienu ġew irreklutati għal tliet uffiċċji, li tnejn minnhom jinsabu fi
Tbilisi u wieħed f’Kutaisi.
Kaxxa 6.3 - Proġett DCI mingħajr miri ċari - Il-Kummissjoni qed issegwi s-sejbiet tal-QEA. Ilprogramm inkwistjoni jiffunzjona bħala qafas biex jidentifika u jalloka riżorsi permezz tal-istrumenti
tiegħu għall-proġetti ta’ investiment infrastrutturali eliġibbli sottostanti. Għalhekk, il-kisbiet tiegħu
għandhom jiġu eżaminati permezz tar-riżultati mistennija previsti taħt il-proġetti differenti approvati u
l-kontribuzzjonijiet tagħhom lejn ir-riżultati u l-indikaturi mistennija ta’ livell għoli tal-programm.
Il-programm awditjat kien soġġett għal rapport ta’ Evalwazzjoni ta’ Nofs it-Terminu. Il-miri u listadji importanti biex tiġi traċċata l-prestazzjoni ġew proposti u diskussi mas-sħab abbażi tar-rapport
ta’ evalwazzjoni. Madankollu, dawn il-miri se jiġu stabbiliti b’mod uffiċjali biss meta jiġu konklużi nnegozjati ta’ rikonfigurazzjoni li għaddejjin tal-programm.
KONKLUŻJONIJIET
6.57 Il-Kummissjoni tippubblika informazzjoni komprensiva dwar il-prestazzjoni. Fil-każ tad-DCI, linformazzjoni dwar il-prestazzjoni kienet qed tiżdied matul il-perjodu ta’ applikazzjoni kemm
f’termini kwantitattivi kif ukoll kwalitattivi. Matul il-perjodu, il-Kummissjoni ħarġet, minbarra 40
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rapport ta’ evalwazzjoni relatati mal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-kooperazzjoni mal-pajjiżi talviċinat, żewġ rapporti ddedikati dwar ir-riżultati miksuba b’dettalji dwar proġetti speċifiċi f’żoni
ġeografiċi differenti. Mill-2015, ir-Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Istrumenti talUnjoni Ewropea għall-Finanzjament tal-Azzjonijiet Esterni jagħti dettalji, kemm għad-DCI kif ukoll
għall-SEV, ir-rappurtar tar-riżultati kemm fuq bażi kwalitattiva kif ukoll kwantitattiva. Għalhekk, irrapport annwali jipprovdi stampa ġusta dwar il-prestazzjoni tad-DCI u l-SEVfit-twettiq tal-objettivi
globali rilevanti tal-UE.
6.58. L-indikaturi kemm għad-DCI kif ukoll għall-SEV huma taħlita ta’ indikaturi tal-output jew talimpatt. Fiż-żmien meta ġew stabbiliti l-indikaturi tad-dikjarazzjoni tal-programm, il-Kummissjoni ma
kellhiex il-firxa ta’ indikaturi tar-riżultati li għandha u li tuża bħalissa.
Mill-2015, ir-Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Istrumenti tal-Unjoni Ewropea għallFinanzjament tal-Azzjonijiet Esterni jinkludi kapitolu dwar ir-riżultati miksuba abbażi tal-indikaturi
tal-qafas tar-riżultati tal-UE (output u eżitu). Il-Qafas tar-Riżultati tal-UE jipprovdi stampa koerenti
kemm tal-kuntest kif ukoll tar-riżultati ta’ interventi speċifiċi. L-indikaturi tal-output jipprovdu rabta
aktar diretta mal-interventi tal-UE, filwaqt li r-riżultati u l-indikaturi tal-impatt jipprovdu indikazzjoni
ħafna aktar b’saħħitha tal-objettivi tal-politika.
Għall-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali
(NDICI), il-programm suċċessur tad-DCI u l-SEV, il-Kummissjoni pproponiet, għall-ewwel darba,
lista ta’ indikaturi, li issa jinkludu taħlita ġdida ta’ indikaturi kemm tal-impatt kif ukoll tar-riżultati li
jkejlu l-prestazzjoni f’oqsma ewlenin ta’ intervent.
6.60 L-UE hija impenjata ferm vis-à-vis l-valuri fundamentali tad-drittijiet tal-bniedem, iddemokrazija u l-istat tad-dritt, li huma elementi essenzjali tas-sħubijiet u tal-ftehimiet ta’
kooperazzjoni kollha tal-UE ma’ pajjiżi terzi.
Il-Kummissjoni tenfasizza li filwaqt li l-proċess ta’ appoġġ għad-demokrazija, l-istat tad-dritt, iddrittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali fih innifsu huwa kkumplikat, politiċizzat ħafna u
speċifiku għall-kuntest, huwa wkoll diffiċli li jitkejjel f’termini ta’ riżultati.
Il-Kummissjoni tibqa’ impenjata li ttejjeb kontinwament l-approċċ tagħha biex tivvaluta l-prestazzjoni
kemm fil-livell tal-programm kif ukoll f’dak ta’ proġett. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni qed tieħu
azzjoni wkoll biex tindirizza s-sejbiet tal-QEA u timplimenta r-rakkomandazzjonijiet aċċettati li saru
fir-rapporti speċjali tagħha.
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI EWROPEA TALAWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UE – STATUS FI TMIEM L2019
“KAPITOLU 7: SEGWITU TAR-RAKKOMANDAZZJONIJIET”

INTRODUZZJONI
7.8 Fit-tweġibiet uffiċjali tagħha ppubblikati flimkien mar-rapporti korrispondenti tal-QEA, ilKummissjoni tat ġustifikazzjonijiet għall-każijiet kollha fejn qieset li ma setgħetx timpenja ruħha biex
timplimenta r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi.
Kaxxa 7.3 Eżempji ta’ rakkomandazzjonijiet mhux aċċettati li ma ġewx implimentati
Il-Kummissjoni ppreżentat b’mod ċar ir-raġunijiet sottostanti għaliex ma aċċettatx xi wħud mirrakkomandazzjonijiet tal-QEA ifformulati fir-rapporti speċjali Nru 19/2016; Nru 17/2016 u Nru
26/2016. Dawn ġew ikkonfermati aktar tard fit-tweġibiet dettaljati tal-Parlament Ewropew 1, li
jikkumplimentaw ir-rapport tal-Kummissjoni dwar is-Segwitu għar-rilaxx għas-sena finanzjarja tal2015 2.
B’rabta mar-rapport Speċjali 19/2016 “ L-Implimentazzjoni tal-baġit tal-UE permezz ta’ strumenti
finanzjarji - lezzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013”, ilKummissjoni qajjmet tħassib bil-fattibbiltà u l-proporzjonalità tar-rakkomandazzjoni 12. L-analiżi
komparattiva rrakkomandata mill-QEA tkun teħtieġ sforz sinifikanti mill-Istati Membri minħabba li
tkun tfisser li l-kostijiet għall-għotjiet u l-istrumenti finanzjarji mġarrba minn kull Awtorità
Maniġerjali jiġu iżolati. Dan l-eżerċizzju spiss jeħtieġ li jinqasmu s-sigħat maħduma minn kull
impjegat dwar l-istrumenti u l-għotjiet finanzjarji, rispettivament, hekk kif spiss l-istess persunal ikun
qed jaħdem fuq it-tnejn. Sforz bħal dan ikun sproporzjonat. Barra minn hekk, il-kost tal-istrutturi talgħotjiet u l-istrumenti finanzjarji huma ta’ natura differenti, u għalhekk il-valur miżjud ta’ eżerċizzju
bħal dan ikun limitat.
Fl-aħħar nett, meta l-QEA tal-2015 irrakkomandat li l-Kummissjoni twettaq analiżi komparattiva talkostijiet ta’ implimentazzjoni tal-għotjiet tal-FSE u l-istrumenti finanzjarji 3, il-Kunsill qabel malKummissjoni li l-implimentazzjoni ta’ rakkomandazzjoni bħal din tkun diffiċli 4.
B’rabta mar-rapport speċjali 17/2016 “L-istituzzjonijiet tal-UE jistgħu jagħmlu aktar biex jiffaċilitaw
l-aċċess għall-prokura pubblika tagħhom”, il-Kummissjoni ttenni li r-Regolament Finanzjarju tal2012 diġà’ kellu dispożizzjonijiet adegwati f'dan ir-rigward. Dawk id-dispożizzjonijiet inżammu firRegolament Finanzjarju tal-2018.
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https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129482/2017-10-10-Draft%20EP%20Detailed%20replies%20FINAL.PDF

2

COM (2017) 379 final.

3

Rapport Speċjali Nru 8/2015 tal-QEA “L-appoġġ finanzjarju tal-UE qed jindirizza l-ħtiġijiet ta’ mikroimprendituri
b’mod adegwat?”.

4

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill 14194/15 adottati fit-3427 laqgħa tiegħu tas-17 ta’ Novembru 2015.
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L-offerenti li ma jkollhomx suċċess jiġu notifikati fuq il-bażi ta’ raġunijiet dettaljati għar-rifjut
tagħhom u jistgħu jitolbu aktar informazzjoni. Talbiet bħal dawn huma suġġetti għal skadenza stretta:
l-awtorità kontraenti trid tipprovdi din l-informazzjoni malajr kemm jista’ jkun u fi kwalunkwe każ fi
żmien 15-il jum minn meta tirċievi t-talba.
Barra minn hekk, meta att li jaffettwa b'mod negattiv id-drittijiet tal-kandidati jew l-offerenti
nnotifikati lill-operaturi ekonomiċi matul il-proċedura ta’ akkwist (pereżempju rifjut), din in-notifika
ssemmi l-mezzi ta’ rimedju disponibbli (l-ilment tal-Ombudsman u l-istħarriġ ġudizzjarju).
Fir-rigward tar-rapport speċjali Nru 26/2016 “Li l-kundizzjonalità ssir aktar effettiva u tinkiseb issimplifikazzjoni jibqgħu ta’ sfida”, il-Kummissjoni ttenni li ma taċċettax rakkomandazzjoni 3. Irrakkomandazzjoni ma tissimplifikax il-kundizzjonalità imma fil-prattika tnaqqas il-kamp ta’
applikazzjoni tagħha. Is-simplifikazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-kundizzjonalità diġà twettaq
bosta drabi fil-passat. Barra minn hekk l-Istati Membri issa għandhom spazju wiesa' fejn jiċċaqalqu
biex iqisu r-riskji fil-kampjuni tal-kontroll u jottimizzaw is-sistemi ta’ kontroll tagħhom. IlKummissjoni tqis li din ir-rakkomandazzjoni tista’ tirriżulta fl-illaxkar tar-regoli dwar il-verifiki fuq
il-post li fl-aħħar mill-aħħar jimmina l-effettività tal-kundizzjonalità.
7.10 It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 7.10-7.12.
Il-maġġoranza assoluta tar-rakkomandazzjonijiet tal-QEA huma aċċettati mill-Kummissjoni, u juru
konverġenza kbira tal-opinjonijiet u l-konklużjonijiet bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. Il-Kummissjoni
tagħti l-akbar importanza għas-segwitu u l-implimentazzjoni ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet.
Madankollu ma jistax jiġi eskluż li l-QEA tqis rakkomandazzjonijiet li jiġu parzjalment implimentati
billi l-Kummissjoni tqishom implimentati bis-sħiħ.
KONKLUŻJONI
7.15 Il-Kummissjoni tinnota li r-rakkomandazzjonijiet tal-QEA indirizzati lilha xi drabi huma ta’
natura kumplessa. Jistgħu jiddependu fuq fatturi esterni, interventi minn Stati Membri jew sħab u
partijiet interessati oħra, jew elementi li għadhom mhumiex magħrufa bħat-tfassil tal-leġiżlazzjoni
futura, programmi u skemi. Dawn ikopru mhux biss aspetti ta’ implimentazzjoni ta’ politika iżda
wkoll it-tfassil ta’ politika, xi drabi fuq aspetti pjuttost wiesa’ jew trasversali.
Il-Kummissjoni tagħti l-akbar importanza biex timplimenta r-rakkomandazzjonijiet aċċettati kollha
tal-QEA. Is-segwitu u l-implimentazzjoni huma parti integrali mis-sistema ta’ governanza talKummissjoni.

TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦALL-ANNESS 7.1 “STATUS DETTALJAT TARRAKKOMANDAZZJONIJIET TAL-2016 SKONT IR-RAPPORT - IL-KUMMISSJONI
EWROPEA”
Rapport Speċjali 1/2016: Is-sistema tal-Kummissjoni għall-kejl tal-prestazzjoni fir-rigward talintrojtu tal-bdiewa hija mfassla tajjeb u bbażata fuq data soda?
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1, paragrafu 92: Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni
parzjalment u tqis ir-rakkomandazzjoni kif implimentata bis-sħiħ mill-parti li aċċettat. Fir-rigward talkejl tad-dħul disponibbli ta’ unitajiet domestiċi ta’ azjendi agrikoli, dan jiddependi fost l-oħrajn fuq
id-dħul ‘il barra mill-azjenda agrikola ta’ membri tal-familja, u fuq politiki li huma ta’ kompetenza
nazzjonali u diversi ħafna fost l-Istati Membri. Huwa diffiċli li tidher ir-rilevanza tal-PAK għal dawk
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il-miżuri, u huwa aktar diffiċli li titqabbel il-kawżalità tad-differenzi fil-livelli ta’ dħul tal-unitajiet
domestiċi meta dawn ikunu influwenzati minn tant fatturi differenti.
Bażi legali għal qafas bħal dan tkun diffiċli ħafna biex tiġi stabbilita ladarba twassal għal piż
amministrattiv li jiżdied ħafna li jiżbilanċja l-benefiċċji potenzjali. Fl-2002, l-Eurostat waqqaf ilkollezzjoni ta’ data dwar id-dħul potenzjali ta’ unitajiet domestiċi ta’ azjendi agrikoli għal għadd
limitat ta’ Stati Membri li kienu jipprovduha.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2 (l-ewwel inċiż), paragrafu 94: Il-kwistjoni ta’ informazzjoni aktar
dettaljata dwar il-fatturi li jolqtu d-dħul agrikolu ġiet riveduta mal-esperti mill-Istati Membri.
B’riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni se tkompli tinvestiga l-possibbiltajiet li jiġu żviluppati aktar ilkontijiet agrikoli sabiex il-potenzjal tagħhom ikun jista’ jintuża aħjar sabiex tiġi pprovduta
informazzjoni aktar dettaljata dwar il-fatturi li għandhom impatt fuq l-introjtu agrikolu. Fir-rigward
tal-prezzijiet tal-art agrikola u l-istatistika tal-kirjiet, ġiet stabbilita produzzjoni regolari skont ftehim
dwar is-Sistema Statistika Ewropea. Il-pass li jmiss, kif previst, huwa li tiġi proposta l-inklużjoni ta’
din l-istatistika f’regolament. Bħalissa għaddejja ħidma fuq dan.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2 (it-tieni inċiż), paragrafu 94: Sabiex eventwalment tintegra lkontijiet agrikoli reġjonali fir-Regolament (KE) Nru 138/2004 dwar il-Kontijiet Ekonomiċi għallAgrikoltura, il-Kummissjoni, fl-2020, diġà ppreżentat lill-gruppi ta’ esperti l-kontenut ta’ abbozz ta’
proposta lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew li juri l-emendi meħtieġa. Minn hemm’ il quddiem,
skont id-dritt ta’ inizjattiva tagħha, il-Kummissjoni se tieħu l-passi leġiżlattivi preparatorji meħtieġa.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2 (ir-raba’ inċiż), paragrafu 94: Il-Kummissjoni tqis irrakkomandazzjoni bħala implimentata bis-sħiħ. Il-Kummissjoni tqis ir-rakkomandazzjoni bħala
implimentata bis-sħiħ. Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-indikaturi tal-introjtu bbażati fuq l-EAA
huma komparabbli fl-Istati Membri kollha, ħlief għal ċifri dwar l-unitajiet ta’ xogħol annwali
f’termini assoluti. Dawn jintużaw f’ċerti indikaturi biex juru differenzi fil-livelli assoluti tal-introjtu
agrikolu fost il-pajjiżi, li ma jistgħux isiru bl-użu tal-indiċijiet. Meta jintużaw ċifri assoluti, iddikjarazzjonijiet ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà meħtieġa jakkumpanjawhom.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 4, paragrafu 96: Il-Kummissjoni ħarġet tfakkiriet għal rapporti dwar
il-Kwalità tal-Kontijiet Ekonomiċi għall-Agrikoltura lill-pajjiżi neqsin bi skadenza stabbilita. Minn
hemm’ il quddiem, il-Kummissjoni se tipproduċi rapport dwar il-kwalità fil-livell tal-UE matul l2021, anki jekk għad hemm pajjiżi neqsin.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 5, paragrafu 98: Il-Kummissjoni tqis ir-rakkomandazzjoni bħala
implimentata bis-sħiħ.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 6 (l-ewwel inċiż), paragrafu 100: Il-Kummissjoni tqis irrakkomandazzjoni bħala implimentata bis-sħiħ. Il-Kummissjoni adottat proposta leġiżlattiva għal
Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK għall-perjodu ta’ programmazzjoni ta’ wara l-2020
inkluż mekkaniżmu eżekuttiv ġdid għall-PAK. Dan jinkludi objettivi speċifiċi u qafas ta’ prestazzjoni
b’miri u stadji importanti ċari li jippermettu l-kejl tal-prestazzjoni tal-pjanijiet tal-PAK tal-Istati
Membri fir-rigward tal-introjtu tal-bidwi. L-Istati Membri jridu jwettqu analiżi SWOT biex jivvalutaw
il-ħtiġijiet għas-settur agrikolu u l-iżvilupp rurali u, abbażi ta’ dawn il-ħtiġijiet, ifasslu interventi
xierqa. L-analiżi SWOT tippreżenta l-evidenza u jeħtieġ li tipprovdi ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni
attwali. Peress li l-PAK taqa’ taħt ġestjoni kondiviża, l-Istati Membri se jistabbilixxu miri kwantifikati
għall-indikaturi tar-riżultati fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.
Rapport Speċjali 2/2016: Rapport 2014 dwar is-segwitu tar-Rapporti Speċjali tal-Qorti
Ewropea tal-Awdituri
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Tweġiba għar-rakkomandazzjoni, paragrafu 29(a): Fil-kuntest ta’ eżerċizzji regolari ta’ rendikont, iddipartimenti kollha tal-Kummissjoni huma mfakkra biex jipprovdu tweġibiet komprensivi għarrakkomandazzjonijiet tal-QEA, b’evidenza dokumentarja ta’ sostenn, kull meta jkun meħtieġ. Iddipartimenti tal-Kummissjoni għandhom jiżguraw li tkun disponibbli evidenza dokumentarja xierqa
għall-azzjonijiet.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni, paragrafu 29(d): Id-dipartimenti tal-Kummissjoni jindikaw
rakkomandazzjoni bħala “implimentata parzjalment” meta l-azzjonijiet u l-miżuri jkunu tnedew iżda
ma jkunux kompletament ikkompletati. Din il-kategorija hija valutazzjoni mhux definittiva ta’
rakkomandazzjoni fil-proċess li tiġi implimentata. Il-QEA għandha perspettiva differenti peress li
tivvaluta l-implimentazzjoni ta’ rakkomandazzjoni ex post f’ċertu punt ta’ żmien. Madankollu ma
jistax jiġi eskluż li l-QEA tqis rakkomandazzjonijiet li jiġu parzjalment implimentati billi lKummissjoni tqishom implimentati bis-sħiħ.

Rapport Speċjali 5/2016: Il-Kummissjoni żgurat l-implimentazzjoni effettiva tad-Direttiva dwar
is-Servizzi?
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 7, paragrafu 119: Il-Kummissjoni aċċettat ir-rakkomandazzjoni
parzjalment u tqis li implimentat bis-sħiħ il-parti fejn impenjat ruħha li tieħu azzjonijiet. Il-Qorti talĠustizzja tirrikonoxxi l-preżunzjoni ta’ nuqqas ta’ żvelar ta’ dokumenti dwar proċedura għal nuqqas
ta’ twettiq ta’ obbligu matul il-fażi prekontenzjuża ta’ din il-proċedura. Dan japplika għad-djalogu
informali mwettaq fl-EU Pilot. Il-Kummissjoni tippubblika informazzjoni u statistika ġenerali dwar lEU Pilot fuq bażi regolari.
Rapport Speċjali 6/2016: Programmi ta’ qerda, kontroll u monitoraġġ għat-trażżin tal-mard
tal-annimali
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni, paragrafu 72(a): Huwa importanti li wieħed jinnota li s-sistema
eżistenti ta’ notifika tal-mard tal-annimali (ADNS) għadha qed tintuża b’mod attiv u li lfunzjonalitajiet tagħha jittejbu fuq bażi regolari biex jiġi żgurat l-iskambju ta’ informazzjoni
epidemjoloġika bejn l-Istati Membri. Is-sistema l-ġdida, ADIS, qed tiġi żviluppata b’mod parallel
madwar l-objettiv li jiġi evitat id-dħul doppju tad-data fis-sistemi ta’ notifika tal-UE u tal-OIE 5. Ittrasferiment tad-data tal-UE lis-sistema ta’ notifika tal-OIE-WAHIS se jkun awtomatiku. Fl-istess
ħin, l-ADIS se tinkludi kemm il-kunċett ta’ “tifqigħa” kif ukoll l-approċċ ta’ “avveniment ta’ mard”.
Il-kollegament ta’ dawn iż-żewġ approċċi jippermetti t-tiftix u l-viżwalizzazzjoni tad-data bl-użu tażżewġ parametri tat-tiftix. Barra minn hekk, fl-ADIS se jiġu inklużi għodod ġodda għall-estrazzjoni u
l-viżwalizzazzjoni tad-data.
Rapport Speċjali 8/2016: It-trasport ferrovjarju tal-merkanzija fl-UE għadu mhux fit-triq ittajba
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 4 (a), paragrafu 97: L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni
għadha għaddejja. Fil-qafas tal-evalwazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 913/2010 dwar netwerk
ferrovjarju Ewropew għat-trasport ta’ merkanzija kompetittiv (ir-Regolament RFC), li għadha
għaddejja, il-Kummissjoni taħdem mal-RailNetEurope bħala fornitur tad-data dwar l-iżvilupp tat5
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L-OIE hija l-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali, li topera s-Sistema Dinjija ta' Informazzjoni dwar isSaħħa tal-Annimali (WAHIS). Mill-2012, proġett konġunt bejn il-Kummissjoni u l-OIE ħadem fuq li jingħaqdu s-sistemi
tal-ADNS u tal-WAHIS b’interfaċċja komuni li tissejjaħ Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Mard tal-Annimali (ADIS).
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trasport ferrovjarju tal-merkanzija u se tiġbor u tanalizza d-data dwar l-iżvilupp tat-trasport
ferrovjarju tal-merkanzija.
B’riżultat ta’ dan, tabella turi l-prestazzjoni tat-trasport ferrovjarju tal-merkanzija lejn modi oħra ta’
trasport. Fir-rigward tal-miri intermedji, dawn eventwalment se jiġu kkunsidrati, jekk ikun xieraq, filkuntest tal-politika l-ġdida tat-trasport wara l-White Paper dwar it-Trasport tal-2011.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 4 (b), paragrafu 97: Il-Kummissjoni tqis li implimentat irrakkomandazzjoni. Il-partijiet ikkonċernati tal-ferroviji jwettqu stħarriġ regolari dwar is-sodisfazzjon
tal-utenti, skont il-leġiżlazzjoni fis-seħħ. B’mod partikolari, skont l-Artikolu 19(3) tar-Regolament
(UE) Nru 2010/913, il-bord ta’ tmexxija ta’ kull kuritur ferrovjarju tal-merkanzija “għandu jorganizza
stħarriġ ta’ sodisfazzjon tal-utenti tal-kuritur tal-merkanzija u għandu jippubblika r-riżultati tiegħu
darba fis-sena”.
Filwaqt li dawn l-istħarriġiet jiffukaw fuq il-parti tan-netwerk ferrovjarju l-aktar rilevanti għat-trasport
tal-merkanzija, huma jindirizzaw utenti li huma attivi wkoll fin-netwerk ferrovjarju kollu. Fid-dawl
ta’ dan, l-istħarriġiet huma rappreżentanti tal-opinjoni tal-utenti kollha tal-ferroviji.
Il-Kummissjoni tuża evidenza ta’ sodisfazzjon tal-utenti minn diversi sorsi, inklużi, statistika, laqgħat
u workshops. Barra minn hekk, se tikkunsidra r-rappurtar dwar ir-riżultati tal-istħarriġiet imwettqa filkuntest tal-kurituri tat-trasport ferrovjarju tal-merkanzija fir-rapport tagħha li jmiss dwar ilmonitoraġġ tas-suq ferrovjarju.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 8, paragrafu 100: Il-Kummissjoni tinnota li l-ewwel parti ta’ din irrakkomandazzjoni ġiet indirizzata lill-Istati Membri u taċċetta t-tieni parti tar-rakkomandazzjoni.
Il-Kummissjoni żgurat li l-Istati Membri kienu ttrasponew kif suppost id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu
8 tad-Direttiva 2012/34/UE u wettqet stħarriġ dwar l-implimentazzjoni tiegħu; b’hekk tiġi
implimentata r-rakkomandazzjoni biex “tiġi vverifikata l-implimentazzjoni tal-istrateġiji”. Fuq
perjodu itwal ta’ żmien, il-Kummissjoni tibqa’ timmonitorja l-kwistjoni, iżda dawn l-azzjonijiet
imorru lil hinn mir-rakkomandazzjoni inizjali. Dan l-aħħar il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarju lillIstati Membri u lill-maniġers tal-infrastruttura ferrovjarja li ffoka fuq l-implimentazzjoni prattika talArtikolu 30 tad-Direttiva 2012/34/UE dwar l-ippjanar u l-finanzjament tal-infrastruttura ferrovjarja u
l-impatt tax-xogħlijiet tal-infrastruttura fuq it-trasport ferrovjarju tal-merkanzija. Il-kwestjonarju
jkopri wkoll aspetti kwantitattivi tal-manutenzjoni u t-tiġdid tal-infrastruttura ferrovjarja skont ilpjanijiet tan-negozju miftiehma u l-istrateġiji indikattivi għall-iżvilupp tal-infrastruttura. IlKummissjoni beħsiebha tniedi studju dwar id-diversi mekkaniżmi ta’ finanzjament nazzjonali li
jistgħu jaffettwaw is-suq ferrovjarju u l-prestazzjoni tal-maniġers tal-infrastruttura.
Rapport Speċjali 10/2016: Jeħtieġ li jsir aktar titjib biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni
effettiva tal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3, paragrafu 135: L-Eurostat se jkompli jimplimenta t-titjib sabiex
isolvi l-kwistjonijiet.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3, paragrafu 135: L-Eurostat se jkompli jimplimenta t-titjib sabiex
isolvi l-kwistjonijiet.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 8, paragrafu 143: Il-Kummissjoni tikkonferma li l-ebda Stat
Membru ma huwa soġġett għal EDP fuq il-bażi ta’ nuqqas ta’ konformità mal-kriterju tad-dejn. IlKummissjoni tikkonferma wkoll li ma inkludietx il-livelli tad-dejn għall-PDG firrakkomandazzjonijiet tagħha dwar il-PDE sa mill-pubblikazzjoni tar-Rapport Speċjali Nru 10/2016.
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Il-Kummissjoni targumenta li l-gvernijiet għandhom inqas kontroll fuq il-proporzjon tad-dejn għallPDG mill-proporzjon tad-defiċit għall-PDG. Il-proporzjonijiet tad-dejn mal-PDG annwali implikati
minn miri tad-defiċit rakkomandati u suppożizzjonijiet makroekonomiċi sottostanti jistgħu jiġu
kkalkulati, iżda l-inklużjoni ta’ tali komputazzjonijiet fir-rakkomandazzjoni tal-PDE nnifisha tista’
twassal biex osservaturi esterni jemmnu b’mod żbaljat li l-kisba ta’ dawk il-proporzjonijiet tifforma
parti mill-valutazzjoni tal-konformità, u b’hekk timmina l-kredibbiltà tal-Kummissjoni u tal-Patt.
Barra minn hekk, Stat Membru jista’ jikseb l-aġġustament tad-defiċit rakkomandat iżda ma jilħaqx ilproporzjon tad-dejn mal-PDG implikat mis-suppożizzjonijiet sottostanti għar-rakkomandazzjoni jekk
ir-riżultati makroekonomiċi jirriżultaw li jvarjaw b’mod sinifikanti minn dawk is-suppożizzjonijiet.
Il-Kummissjoni ppubblikat il-Komunikazzjoni tagħha dwar ir-reviżjoni tal-governanza ekonomika
f’Frar 2020 u, b’riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni tista’ tindirizza modi biex tissimplifika limplimentazzjoni tal-Patt, u possibbilment tkopri l-prevenzjoni u l-korrezzjoni ta’ livelli għoljin ta’
dejn pubbliku. Barra minn hekk, fl-20 ta’ Mejju, il-Kummissjoni ppubblikat għadd ta’ rapporti talArtikolu 126(3), inkluż għall-Istati Membri bi ksur osservat tal-kriterju tad-dejn. Barra minn hekk,
bħall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Semestru Ewropew 2020: Rakkomandazzjonijiet
speċifiċi għall-pajjiżi, tissottolinja: “Jenħtieġ li jiġi żgurat li, meta l-kundizzjonijiet ekonomiċi
jippermettu, l-Istati Membri jsegwu politiki fiskali biex jiksbu pożizzjonijiet fiskali prudenti fi żmien
medju u jiżguraw is-sostenibbiltà tad-dejn”. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni tqis ir-rakkomandazzjoni
bħala implimentata bis-sħiħ.
Rapport Speċjali 18/2016: Is-sistema tal-UE għaċ-ċertifikazzjoni ta’ bijofjuwils sostenibbli.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1 (a), paragrafu 76: Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni
parzjalment. Il-Kummissjoni tqis li implimentat ir-rakkomandazzjoni sa fejn din ġiet aċċettata
parzjalment. Huwa importanti li jitfakkar li l-Kummissjoni hija meħtieġa tivvaluta l-iskema volontarja
skont ir-rekwiżiti li jinsabu fid-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli (id-Direttiva 2009/28/UE/KE)
(RED) u fil-futur dwar il-kriterji stabbiliti fir-riformulazzjoni ta’ din id-Direttiva. Filwaqt li lkoleġiżlaturi ddeċidew li jinkludu qafas li jindirizza t-Tibdil Indirett fl-Użu tal-Art (ILUC) fidDirettiva l-ġdida, il-kriterji soċjali mhumiex koperti. Għalhekk, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni
li tobbliga lill-iskemi ta’ ċertifikazzjoni jkopru tali kriterji u tqis li r-rakkomandazzjoni ġiet
implimentata sa fejn dan huwa legalment possibbli.
L-aspetti soċjoekonomiċi huma barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-iskemi volontarji skont it-test
tad-Direttiva riveduta dwar l-Enerġija Rinnovabbli (id-Direttiva (UE) 2018/2001) (RED II).
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1 (b), paragrafu 76: Il-Kummissjoni aċċettat ir-rakkomandazzjoni.
L-Artikolu 17(6) tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli (id-Direttiva 2009/28/UE/KE) (RED)
jinkludi r-rekwiżiti ambjentali tal-UE għall-agrikoltura bħala kriterju ta’ sostenibbiltà għall-materja
prima għall-bijokarburanti kkultivata fl-Unjoni Ewropea. Madankollu, l-RED ma tobbligax lill-Istati
Membri jivverifikaw il-konformità mal-Artikolu 17(6) tal-RED minħabba li dawn ir-rekwiżiti
ambjentali diġà huma soġġetti għal sistemi ta’ ġestjoni u kontroll skont id-Direttivi u r-Regolamenti
ambjentali speċifiċi u l-PAK. Dawn ir-rekwiżiti ambjentali inklużi fl-Artikolu 17(6) tal-RED
għalhekk mhumiex parti mir-rikonoxximent formali mill-Kummissjoni tal-iskemi volontarji.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3 (a), paragrafu 78: Il-Kummissjoni tqis li implimentat irrakkomandazzjoni. Ir-riformulazzjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli (id-Direttiva (UE)
2018/2001) (RED II) tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi regoli dettaljati għat-tħaddim
ta’ skemi volontarji f’atti ta’ implimentazzjoni (l-Artikolu 30(8)), li se jippermettu li jiġu stabbiliti
regoli ta’ ċertifikazzjoni dettaljati fi proċess formali. Dan jista’ jinkludi wkoll regoli, liema tipi ta’
skemi volontarji ta’ informazzjoni għandhom jipprovdu f’każ li l-operazzjoni tagħhom tiġi
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skrutinizzata mill-Kummissjoni. Pereżempju, il-ġbir ta’ informazzjoni huwa stess billi jitwettqu
awditi jmur lil hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-RED II.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3 (b), paragrafu 78: Il-Kummissjoni tqis din ir-rakkomandazzjoni
bħala implimentata minħabba li 1) ittieħdu miżuri ad hoc biex tiġi żgurata l-introduzzjoni ta’ sistemi
ta’ lmenti minn skemi volontarji fil-kuntest tal-valutazzjoni ta’ skemi volontarji u 2) id-Direttiva dwar
l-Enerġija Rinnovabbli riformulata (id-Direttiva (UE) 2018/2001) tjiebet b’mod sinifikanti inkluż billi
l-Kummissjoni ngħatat is-setgħa li tistabbilixxi regoli dettaljati għat-tħaddim ta’ skemi volontarji f’atti
ta’ implimentazzjoni, li se jippermettu li jiġu stabbiliti regoli dettaljati fi proċess formali. Il-ħidma fuq
ir-regoli ta’ implimentazzjoni ser tkompli
Rapport Speċjali 19/2016: L-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE permezz ta’ strumenti
finanzjarji — tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-perjodu tal-programm 2007–2013
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni
rakkomandazzjoni.
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Rapport Speċjali 23/2016: It-trasport marittimu fl-UE f’baħar ta’ inkwiet ħafna investiment
ineffettiv u mhux sostenibbli
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1 (a), paragrafu 105: Il-Kummissjoni tikkunsidra din irrakkomandazzjoni bħala implimentata. Is-sistema ta’ monitoraġġ ġiet stabbilita bl-inklużjoni ta’
parametru speċifiku dwar il- “kapaċità tal-volum” tal-portijiet fil-bażi tad-data TENTec. Il-bażi taddata tat-TENTec tkopri l-portijiet kollha tan-netwerk TEN-T u mhijiex limitata għal azzjonijiet
kofinanzjati mill-FNE. Il-Kummissjoni se tkompli taħdem mal-konsulent estern tagħha biex tiżgura li
d-data tiżdied mal-bażi tad-data tat-TENTec u tiġi aġġornata hekk kif issir disponibbli informazzjoni
ġdida.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1 (b), paragrafu 105: Il-Kummissjoni aċċettat ir-rakkomandazzjoni,
bi skadenza għall-implimentazzjoni fl-2023, u għalhekk ir-rakkomandazzjoni għadha mhix dovuta.
L-istudju ta’ evalwazzjoni tat-TEN-T li għaddej bħalissa jħares, fost kwistjonijiet oħra, lejn ilmetodoloġija applikata għad-definizzjoni tat-TEN-T, inkluża wkoll id-definizzjoni tal-portijiet tatTEN-T. Wara dan il-proċess ta’ evalwazzjoni u skont ir-riżultati tiegħu, il-Kummissjoni, jekk ikun
xieraq, se tippreżenta proposta leġiżlattiva għal Regolament tat-TEN-T rivedut possibbilment fl-2021.
Dan jantiċipa d-data prevista fir-Regolament TEN-T, li jipprevedi reviżjoni sal-2023 u jippermetti
lill-Kummissjoni tagħlaq ir-rakkomandazzjoni aktar kmieni wkoll, jiġifieri sal-2021.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1 (c), paragrafu 105: Il-Kummissjoni tqis din ir-rakkomandazzjoni
bħala implimentata u tikkonferma li l-aħħar Pjan ta’ Implimentazzjoni Dettaljat (DIP) għallAwtostradi tal-Baħar ġie ffinalizzat u ġie ppubblikat fid-29 ta’ Ġunju 2020.
Rapport Speċjali 26/2016: Iż-żieda tal-effettività tal-kundizzjonalità u tal-kisba tassimplifikazzjoni jibqgħu ta’ sfida
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1, paragrafu 74: Il-Kummissjoni tqis ir-rakkomandazzjoni bħala
implimentata bis-sħiħ. Il-Kummissjoni tabilħaqq eżaminat is-suġġeriment tal-QEA li jiġi introdott
indikatur ibbażat fuq ir-rata ta’ nuqqas ta’ konformità. Madankollu, il-konklużjoni ta’ din ilvalutazzjoni hija li r-rata ta’ nuqqas ta’ konformità f’dan l-istadju mhijiex indikatur tal-prestazzjoni
xieraq għaliex għalkemm dik ir-rata tiddependi fuq l-għarfien tal-bdiewa, hija affettwata wkoll millkwalità varjabbli tas-sistemi ta’ kontroll tal-Istati Membri. Bħalissa, il-prestazzjoni tal-kundizzjonalità
għadha titkejjel b’rabta mal-objettivi tagħha. L-iżvilupp ta’ agrikoltura sostenibbli permezz tas-
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sensibilizzazzjoni tal-bdiewa dwar ir-rispett tar-regoli obbligatorji huwa vvalutat b’mod partikolari
mis-sehem tal-pagamenti tal-PAK koperti mill-kundizzjonalità u potenzjalment jitnaqqas f’każ ta’
ksur. Għall-PAK futura, il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll li tinkludi l-għadd ta’ ettari koperti
mill-kundizzjonalità, li huwa marbut mal-eżitu ambjentali u klimatiku tal-kundizzjonalità futura.
Tabilħaqq aktar ma jkun kbir il-qasam kopert mill-prattiki taħt il-kundizzjonalità, aktar ikun għoli lbenefiċċju għall-ambjent u l-klima.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2, paragrafu 75: Il-Kummissjoni tqis ir-rakkomandazzjoni bħala
implimentata bis-sħiħ. L-iskambji bejn id-Direttorati Ġenerali (DĠ) ikkonċernati issa għadhom
għaddejjin u d-DĠ ENV irċieva u analizza r-riżultati tal-istatistika tad-DĠ AGRI.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 5, paragrafu 78: Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni
parzjalment. Il-Kummissjoni tqis ir-rakkomandazzjoni parzjalment u tqis ir-rakkomandazzjoni kif
implimentata bis-sħiħ mill-parti li aċċettat. Il-Kummissjoni ppubblikat studju ta’ evalwazzjoni dwar lispejjeż amministrattivi, inkluż għall-ġestjoni tal-kundizzjonalità. Abbażi ta’ dan, hija r-responsabbiltà
tal-Istati Membri li jikkoordinaw is-sistema ta’ ġestjoni tal-kundizzjonalità biex jitnaqqsu l-ispejjeż
kemm għall-bdiewa kif ukoll għall-amministrazzjonijiet nazzjonali.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 6, paragrafu 79: Il-Kummissjoni tqis ir-rakkomandazzjoni bħala
implimentata bis-sħiħ. L-atti delegati u ta’ implimentazzjoni futuri għadhom ma ġewx adottati.
Rapport Speċjali 27/2016: Il-governanza fil-Kummissjoni Ewropea — l-aħjar prattika
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1, paragrafu 66: Il-Kummissjoni tikkunsidra din irrakkomandazzjoni bħala implimentata bis-sħiħ Din ir-rakkomandazzjoni tkopri l-aspetti kollha
indirizzati mill-Qorti fir-rakkomandazzjonijiet 2a sa 2h tagħha (aġġornament tal-Karta tal-Kumitat
tal-Progress tal-Awditjar, C(2017) 2225 final). Il-Kummissjoni aġġornat l-arranġamenti ta’
governanza tagħha tliet darbiet minn tmiem il-ħidma fuq il-post tal-QEA, f’Ottubru 2017,
b’simplifikazzjoni u tisħiħ ulterjuri importanti f’Novembru 2018 li kienet tinkludi komunikazzjoni li
tispjega r-raġuni għall-bidliet li saru, u għal darb’ oħra f’Ġunju 2020 wara t-tranżizzjoni istituzzjonali
(C(2020) 4240). Dan it-titjib kien ispirat ħafna mis-sejbiet tal-awditjar kemm tal-Qorti Ewropea talAwdituri kif ukoll tas-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tikkonforma
mal-leġiżlazzjoni u l-aħjar prattiki rilevanti kollha sa fejn dawn ikunu rilevanti għan-natura unika u lambjent operattiv tagħha, u tipprovdi livell għoli ta’ trasparenza dwar it-tfassil u l-funzjonament talarranġamenti ta’ governanza tagħha. Il-Kummissjoni rrappurtat fir-Rapport Annwali tal-2018 dwar ilĠestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR) li hija tqis li dan jikkonforma bis-sħiħ mal-qafas applikabbli. IlKummissjoni kienet kompletament trasparenti dwar id-deċiżjonijiet tagħha.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2 (e), paragrafu 66: Il-Kummissjoni tikkunsidra din irrakkomandazzjoni bħala implimentata bis-sħiħ Kif rikonoxxut mill-QEA, il-Kummissjoni tippubblika
r-rapporti kollha fil-pakkett integrat ta’ rappurtar finanzjarju u ta’ obbligu ta’ rendikont (IFAR)
b’rispett sħiħ tal-iskadenzi miftiehma mill-koleġiżlaturi. Fejn possibbli, pereżempju fir-rigward talkontijiet annwali, instab li l-arranġamenti jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa qabel. Il-kontijiet huma
awditjati bis-sħiħ mill-QEA qabel ma jiġu inklużi fil-pakkett IFAR. F’oqsma oħra, restrizzjonijiet fuq
id-disponibbiltà tad-data jfissru li l-konsenja ferm aktar bikrija ma tkunx possibbli. Il-fatt li lKummissjoni tiddependi fuq l-Istati Membri biex tipprovdi d-data meħtieġa huwa r-raġuni għaliex ilKummissjoni setgħet taċċetta biss parzjalment din ir-rakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni tinnota li lQEA ddeċidiet li tippubblika r-Rapport dwar il-Prestazzjoni tal-baġit tal-UE aktar tard fis-sena sabiex
ikun hemm aktar żmien għall-iskrutinju tal-informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni fil-pakkett ta’
rappurtar finanzjarju u ta’ obbligu ta’ rendikont integrat.
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Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2 (f), paragrafu 66: Għal skopijiet ta’ ġestjoni u obbligu ta’
rendikont, id-dipartimenti tal-Kummissjoni jipprovdu l-aħjar stimi dwar il-livelli ta’ żball ibbażati fuq
metodoloġija konsistenti fil-qasam ta’ responsabbiltà tagħhom. Titqies l-informazzjoni rilevanti
kollha, inklużi r-riżultati tal-awditjar abbażi ta’ kampjuni statistikament rappreżentattivi, u bl-użu ta’
ġudizzju professjonali. Barra minn hekk, l-ammonti stmati f’riskju fil-mument tal-pagament u lammonti stmati f’riskju fl-għeluq, ladarba l-attivitajiet korrettivi kollha biex jiġu rkuprati l-ammonti
mħallsa indebitament ikunu ġew implimentati, huma pprovduti fir-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni
u l-Prestazzjoni.
Għalhekk, il-metodoloġija użata biex jiġi ddeterminat il-livell ta’ żball stmat hija armonizzata u
għalhekk konsistenti fil-Kummissjoni kollha, filwaqt li tippermetti li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-modi
ta’ ġestjoni u tal-programmi settorjali.
Fl-AMPR tal-2018 u tal-2019, il-Kummissjoni ssimplifikat aktar l-informazzjoni dwar il-livell ta’
żball stmat biex tispjega aħjar il-kunċetti ta’ “riskju fil-waqt tal-pagament” u “riskju fl-għeluq”
applikati b’mod konsistenti mid-dipartimenti kollha (ara l-AMPR 2018, paġna 151 u 2019 tal-AMPR,
paġna 56). Għal trasparenza sħiħa, l-informazzjoni sottostanti miġbura fil-livell tal-Uffiċjal
Awtorizzanti b’Delega u użata għall-kalkolu tar-riskju fil-waqt tal-pagament u fl-għeluq għallKummissjoni kollha hija divulgata fl-Anness 2 (AMPR 2018) u l-Anness 3 (AMPR 2019).
Fir-rigward tal-Qasam ta’ Koeżjoni, id-Direttorati Ġenerali fir-Rapporti Annwali tal-Attività (RAA)
2018 u 2019 tagħhom kienu qed jadattaw l-Indikatur Ewlieni tal-Prestazzjoni 5 tagħhom (ammont
f’riskju fil-waqt tal-pagament) għat-talba tal-QEA, bl-użu tar-rati ta’ żball ikkonfermati mis-Servizzi
tal-Kummissjoni fis-snin kontabilistiċi magħluqa filwaqt li titqies ir-reviżjoni tal-QEA. Fir-rigward
tar-RAA tal-2019, il-Kummissjoni tirrapporta fir-RAA r-rati ta’ żball għall-FEŻR, għall-FK u għallFSE, li ladarba jiġu aggregati, huma fil-medda ta’ bejn 2.3 % u 3.3 % għall-politika ta’ koeżjoni (ara
l-Kaxxa 5.9.).
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2 (g), paragrafu 66: Il-Kummissjoni tikkunsidra din irrakkomandazzjoni bħala implimentata bis-sħiħ Il-Kummissjoni ppubblikat dikjarazzjoni talarranġamenti ta’ governanza tagħha u tikkomplementaha b’rappurtar annwali dwar l-iżviluppi
ewlenin fir-rigward tal-implimentazzjoni tagħhom fir-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u lPrestazzjoni. L-arranġamenti ta’ governanza jiġu aġġornati kull meta jkun meħtieġ. Il-bidliet li
jirriżultaw mit-tranżizzjoni istituzzjonali diġà saru pubbliċi permezz tal-Metodi ta’ Ħidma talKummissjoni Ewropea [P(2019) 2] u ġew riflessi fl-aġġornament tal-arranġamenti ta’ governanza
f’Ġunju 2020 (C(2020)4240). Il-kwistjoni speċifika relatata mal-kompożizzjoni tal-Kumitat talProgress tal-Awditjar hija koperta taħt 1 u 2h.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2(h), paragrafu 66: Il-Kummissjoni tikkunsidra din irrakkomandazzjoni bħala implimentata bis-sħiħ Il-Kummissjoni tkompli tqis li l-aħjar prattika
kkwotata mill-QEA għall-kumitati tal-awditjar mhijiex rilevanti għall-kumitati tal-progress talawditjar intern, li kienet ukoll ir-raġuni għall-aċċettazzjoni parzjali tar-rakkomandazzjoni fiż-żmien
tal-awditu. Rigward l- “għadd ta’ membri indipendenti tal-APC”: il-Kummissjoni tikkonforma bissħiħ mal-qafas legali applikabbli, jiġifieri r-Regolament Finanzjarju. L-Artikolu 123 tar-Regolament
Finanzjarju jipprevedi li kull istituzzjoni tal-Unjoni tqis l-awtonomija organizzattiva tagħha u limportanza ta’ parir espert indipendenti. Ir-Regolament Finanzjarju ma jobbligax lill-istituzzjonijiet
tal-Unjoni jistabbilixxu kumitati tal-awditjar. Huwa jipprovdi għal kumitati tal-progress tal-awditjar
intern bi rwol li huwa mfassal speċifikament għall-istituzzjonijiet tal-UE, li huma korpi uniċi li
joperaw f’ambjent uniku taħt ordni legali uniku. Hija tirrikonoxxi wkoll li kull istituzzjoni topera
f’ambjent speċifiku u għandha torganizza lilha nnifisha b’awtonomija sħiħa. L-importanza ta’ parir
espert indipendenti ġiet rikonoxxuta fil-kompożizzjoni preżenti tal-APC li għandha tliet membri
esterni. Il-Karta tal-APC tipprevedi li jistgħu jinħatru sa erba’ membri esterni. Il-Kummissjoni kienet
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kompletament trasparenti dwar id-deċiżjonijiet tagħha dwar il-kompożizzjoni tal-Kumitat tal-Progress
tal-Awditjar (C(2017) 2225 final).
Rapport Speċjali 31/2016: L-infiq ta’ mill-inqas euro wieħed minn kull ħamsa mill-baġit tal-UE
fuq xogħol ambizzjuż għall-azzjoni klimatika li għadu għaddej iżda jinsab f’riskju serju li ma
jilħaqx
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2 (a), paragrafu 95: Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni
parzjalment. Filwaqt li l-Kummissjoni ma tinkludix informazzjoni komprensiva dwar il-progress lejn
il-miri speċifiċi għall-azzjoni klimatika fir-rapporti annwali tal-attività rilevanti kollha, hija se
tikkunsidra aktar titjib fir-rappurtar għall-perjodu 2021–2027.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3, paragrafu 96: Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni
parzjalment. Il-pjanijiet Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima (NECPs), meħtieġa skont ir-Regolament
dwar il-governanza tal-unjoni tal-enerġija u l-azzjoni klimatika (UE) 2018/1999, iservu bħala
strument għall-Istati Membri biex jiddeskrivu l-ambizzjonijiet tagħhom fir-rigward tal-attivitajiet ta’
mitigazzjoni u adattament u l-investimenti korrispondenti meħtieġa biex jintlaħqu dawk lambizzjonijiet.
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/national-energy-andclimate-plans-necps_en
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 4, paragrafu 100: Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni
parzjalment. Ir-rakkomandazzjoni hija implimentata bis-sħiħ għall-parti li ġiet aċċettata, peress li lkoeffiċjenti klimatiċi għall-pagamenti għal-limitazzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet oħra speċifiċi
għaż-żona ġew aġġustati.
Il-Kummissjoni tqis li l-koeffiċjent tal-klima propost ta’ 100 % għall-interventi kollha tal-FAEŻR
ipprogrammati skont l-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u l-klima huwa xieraq. B’mod
partikolari, l-impenji agroambjentali klimatiċi jindirizzaw sensiela ta’ objettivi ambjentali u klimatiċi
interkonnessi b’mod inseparabbli u huma importanti biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-ekosistemi biex
jadattaw għat-tibdil fil-klima. Barra minn hekk, meta jitqiesu d-diversità u l-kumplessità ta’ dawk limpenji, approċċ każ b’każ jagħmel l-eżerċizzju ta’ traċċar ta’ piż immens u r-riżultati ma jkunux
komparabbli. Il-koeffiċjenti ta’ insegwiment proposti għall-FAEŻR jilħqu bilanċ bejn stima
raġonevolment affidabbli għan-nefqa relatata mal-klima u l-minimizzazzjoni tal-piż amministrattiv.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 5, paragrafu 102: Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni
parzjalment.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 6 (b), paragrafu 103: Il-Kummissjoni inkludiet indikaturi tarriżultati relatati mal-klima għall-proposta leġiżlattiva għall-programm LIFE 2021–2027.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 7 (a), paragrafu 109: Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni
parzjalment.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 7 (b), paragrafu 109: Il-Kummissjoni ma aċċettatx irrakkomandazzjoni, iżda infurmat lill-QEA li l-proposta ta’ riforma tal-PAK se ssaħħaħ l-ambizzjoni
ambjentali u klimatika. Il-proposta fiha elementi b’saħħithom biex jiżdied il-kontribut ġenerali li
jikkonċerna l-miri u r-rekwiżiti klimatiċi u ambjentali (il-prinċipju ta’ “ebda rigress”), inkluż approċċ
ibbażat fuq il-miri għall-appoġġ tal-EAFG u tal-FAEŻR, kundizzjonalità msaħħa li tinkludi rekwiżiti
ġodda għall-protezzjoni tal-pit u tal-artijiet mistagħdra, ekoskemi ġodda u appoġġ immirat għallklima u l-ambjent taħt l-iżvilupp rurali.
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Il-FEMS wara l-2020 għandu kontribut mistenni ta’ 30 % tal-baġit tiegħu għall-objettivi tal-klima. Ilkoeffiċjenti klimatiċi (Markaturi ta’ Rio) huma assenjati għan-nefqa kollha taħt il-FEMS wara l-2020
(l-Anness IV tal-FEMS) sabiex in-nefqa kollha tkun tista’ tiġi traċċata u marbuta mal-klima.
Barra minn hekk, madwar 90 % tal-operazzjonijiet fil-FEMS huma mistennija li jaqgħu taħt l-Objettiv
ta’ Politika 2 tas-CPR; li tenfasizza azzjonijiet li huma ekoloġiċi, b’livell baxx ta’ karbonju, u dawk li
jappoġġaw l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju.
Rapport Speċjali 34/2016: Il-Ġlieda kontra l-Ħela tal-Ikel hija opportunità għall-UE sabiex
ittejjeb l-effiċjenza fir-riżorsi tal-katina tal-provvista tal-ikel
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1, paragrafu 84: Il-Patt Ekoloġiku Ewropew, adottat fil-11 ta’
Diċembru 2019, jipprevedi l-adozzjoni ta’ “Strateġija mill-Għalqa sal-Platt” biex titfassal sistema talikel ġusta, tajba għas-saħħa u li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent. L-“Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt”
ġiet adottata fl-20 ta’ Mejju 2020. Il-prevenzjoni tat-telf u l-ħela tal-ikel hija parti integrali minn din listrateġija. Ġie introdott sett ta’ azzjonijiet f’taqsima ddedikata, u l-ħela tal-ikel hija riflessa wkoll
f’azzjonijiet oħra tal-istrateġija.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2 (c), paragrafu 86: Abbażi tal-ħidma tal-EFSA, il-Kummissjoni
adottat avviż li jipprovdi gwida dwar is-sistemi ta’ ġestjoni tas-sikurezza tal-ikel għal attivitajiet ta’
bejgħ bl-imnut tal-ikel, inklużi donazzjonijiet tal-ikel (Avviż tal-Kummissjoni C/2020/294 adottat fit12 ta’ Lulju 2020 6).
Fir-rigward tal-prevenzjoni ta’ prattiki ta’ tikkettar li jiġġeneraw il-ħela tal-ikel, il-Kummissjoni qed
tesplora għażliet għal użu u fehim aktar effettivi tal-immarkar tad-data. Skont l-Istrateġija millGħalqa sal-Platt, adottata f’Mejju 2020, il-Kummissjoni se tħejji proposta għal reviżjoni tar-regoli talUE dwar l-immarkar tad-data sal-2022. Il-ħidma xjentifika tal-EFSA se tibbenefika wkoll mirreviżjoni tar-regoli rilevanti tal-UE.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3 (a), paragrafu 87: Il-Kummissjoni tikkunsidra rrakkomandazzjoni bħala implimentata bis-sħiħ. Hija rċeviet il-verżjoni finali tar-rapport tal-Proġett
Pilota dwar l-immappjar u l-analiżi tal-oqfsa regolatorji u ta’ politika fl-Istati Membri fil-qasam tarridistribuzzjoni tal-ikel mill-kuntrattur estern fil-31 ta’ Marzu 2020 wara li kienet ġiet ivvalidata mirrappreżentanti tal-Istati Membri li pparteċipaw fil-Pjattaforma tal-UE dwar it-Telf u l-Ħela tal-Ikel 7.
Din il-validazzjoni tqieset neċessarja minħabba n-natura komprensiva tal-analiżi inkluża
informazzjoni dwar l-Istati Membri kollha.
Rapport Speċjali 36/2016: Valutazzjoni tal-arranġamenti għall-għeluq tal-programmi ta’
koeżjoni u tal-iżvilupp rurali 2007–2013.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni
rakkomandazzjoni.

2,

paragrafu

127:

Il-Kummissjoni

ma

aċċettatx

ir-

Għall-perjodu 2014–2020, għall-FAEŻR, il-Kummissjoni tikkalkula l-indikaturi li ġejjin: rata ta’ żball
irrappurtata u rata ta’ żball aġġustata fil-livell tal-Aġenzija tal-Pagamenti kull sena u ammont finali
stmat f’riskju fil-livell tal-Fond. Simili għall-perjodu 2007–2013, għall-programmi 2014–2020, il-
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:199:FULL&from=EN

7

Rapport finali ppubblikat tal-31 ta’ Marzu 2020: https://data.europa.eu/doi/10.2875/406299 (main report) and
https://data.europa.eu/doi/10.2875/873698 (annex)
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Kummissjoni se tirrapporta fir-RAA tagħha dwar il-bilanċ tal-għeluq għal kull Aġenzija talPagamenti, inkluż ammont stmat f’riskju.
Għall-perjodu ta’ wara l-2020, fid-dawl tal-introduzzjoni tal-Mudell Ġdid ta’ Konsenja għall-PAK
wara l-2020, se jkun hemm bidla minn sistema bbażata fuq il-konformità għal sistema bbażata fuq ilprestazzjoni. Wara l-adozzjoni tal-bażi legali l-ġdida li tirregola l-perjodu ta’ wara l-2020, ilKummissjoni se taġġusta r-rappurtar tagħha fir-RAA.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3, paragrafu 127: Il-Kummissjoni ma aċċettatx irrakkomandazzjoni. Il-Kummissjoni infurmat u se tkompli fl-2021–2027 biex tinforma lill-awtorità
baġitarja bi trasparenza sħiħa dwar l-eżitu tal-għeluq fir-RAA rispettivi, anke jekk dan l-obbligu
mhuwiex inkluż fil-leġiżlazzjoni settorjali.
Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 4, paragrafu 131: Il-Kummissjoni ma aċċettatx irrakkomandazzjoni. Sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel mill-perjodu attwali għall-PAK li jmiss u
jiġi evitat it-tfixkil tal-attivitajiet pluriennali, fil-31 ta’ Ottubru 2019, il-Kummissjoni ressqet proposta
għal Regolament Tranżitorju (COM(2019) 581 final). Din il-proposta, li tistabbilixxi dispożizzjonijiet
tranżitorji għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond
Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG), bħalissa qed tiġi nnegozjata mal-koleġiżlaturi.

MT

MT

372

DRITTIJIET TAL-AWTUR
© L-Unjoni Ewropea, 2020.
Il-politika tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) dwar l-użu mill-ġdid hija implimentata
bid-Deċiżjoni Nru 6-2019 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-politika tad-data
miftuħa u l-użu mill-ġdid ta’ dokumenti.
Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor (eż. f’avviżi individwali dwar id-drittijiet talawtur), il-kontenut tad-dokumenti tal-QEA, li huwa proprjetà tal-UE, huwa liċenzjat
taħt il-liċenzja Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Dan ifisser li
l-użu mill-ġdid huwa awtorizzat, dment li l-awturi jingħataw kreditu xieraq u li l-bidliet
jiġu indikati. Il-persuni li jużaw mill-ġdid dan il-kontenut ma jistgħux ibiddlu s-sinifikat
jew il-messaġġ oriġinali tad-dokumenti. Il-QEA ma għandhiex tkun responsabbli għal
kwalunkwe konsegwenza relatata mal-użu mill-ġdid.
Inti meħtieġ tikseb drittijiet addizzjonali ċari jekk kontenut speċifiku juri individwi
privati identifikabbli, eż. ritratti li jkun fihom il-membri tal-persunal tal-QEA, jew jekk
ikun jinkludi xogħlijiet ta’ parti terza. Fejn ikun inkiseb permess, tali permess għandu
jikkanċella l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u għandu jindika b’mod ċar
kwalunkwe restrizzjoni dwar l-użu.
Biex tuża jew tirriproduċi kontenut li ma jkunx proprjetà tal-UE, inti jista’ jkun li jkollok
titlob il-permess direttament mingħand id-detenturi tad-drittijiet tal-awtur
Software jew dokumenti li jkunu koperti mid-drittijiet ta’ proprjetà industrijali, bħal
privattivi, trademarks, disinji rreġistrati, logos u ismijiet, huma esklużi mill-politika talQEA dwar l-użu mill-ġdid u inti ma għandekx il-liċenzja biex tużahom.
Il-familja ta’ siti web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan id-dominju europa.eu,
tipprovdi links għal siti ta’ partijiet terzi. Peress li dawn ma jaqgħux taħt il-kontroll talQEA, inti mħeġġeġ biex teżamina l-politiki tagħhom dwar il-privatezza u dwar iddrittijiet tal-awtur.
Użu tal-logo tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Ma jistax isir użu mil-logo tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mingħajr ma jinkiseb ilkunsens tagħha minn qabel.

QJ-AK-20-001-MT-N

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri eżaminat
ir-riżultati li kienu nkisbu mill-programmi ta’
nfiq tal-UE ffinanzjati mill-baġit tal-UE, 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. Hija vvalutat ukoll
il-mod kif il-Kummissjoni kienet ipproduċiet
ir-Rapport Annwali tal-2019 dwar il-Ġestjoni u
l-Prestazzjoni u d-dikjarazzjonijiet
tal-programmi għall-Baġit 2021 tal-UE, kif
ukoll jekk dawn ir-rapporti jagħtux ħarsa
ġenerali ċara, komprensiva u bbilanċjata lejn
il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE.

ISBN 978-92-847-4766-5

