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Introduzzjoni ġenerali 
0.1. Dan ir-rapport huwa parti waħda minn żewġ partijiet mir-rapport annwali
tagħna għas-sena finanzjarja 2020. Huwa jkopri l-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq 
taħt il-baġit tal-UE fi tmiem l-2020. Il-parti l-oħra tkopri l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-UE 
u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi.

0.2. Aħna qsamna r-rapport annwali tagħna f’dawn iż-żewġ partijiet bħala proġett
pilota ta’ sentejn, li beda bir-rapport annwali għas-sena finanzjarja 2019. Ir-raġuni 
prinċipali wara l-proġett kienet biex fir-rappurtar annwali tagħna tingħata aktar 
prominenza għar-riżultati li jinkisbu bil-baġit tal-UE. Barra minn hekk, billi qsamna r-
rapport annwali aħna stajna nieħdu kont tar-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-
Prestazzjoni (AMPR), li huwa r-rapport prinċipali ta’ livell għoli dwar il-prestazzjoni 
maħruġ mill-Kummissjoni rigward il-baġit tal-UE. Minħabba li d-data ta’ skadenza legali 
għall-adozzjoni tiegħu tasal fi tmiem Ġunju tas-sena n+1, fil-passat aħna ma konniex 
stajna ninkluduh fir-rapport annwali tagħna, li normalment jiġi ppubblikat fil-bidu ta’ 
Ottubru. 

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

o Fil-Kapitolu 1 aħna neżaminaw jekk u kif il-Kummissjoni u l-koleġiżlaturi użaw it-
tagħlimiet meħuda minn perjodi preċedenti tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP)
(eż. minn evalwazzjonijiet, valutazzjonijiet tal-impatt u awditi) għal titjib fit-tfassil
u l-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq għall-perjodu 2021-2027. Nagħmlu dan fuq
il-bażi ta’ kampjun tal-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni għal 5 minn
48 programm ta’ nfiq stabbiliti għall-perjodu 2021-2027, li jikkorrispondu għal
madwar 60 % tal-baġit totali tal-perjodu.

o Fil-Kapitoli 2 sa 6, aħna nanalizzaw ir-riżultati li nkisbu mill-programmi tal-UE taħt
l-Intestaturi 1a, 1b, 2, 3 u 4 rispettivament tal-QFP 2014-2020. 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
stabbiliti għall-perjodu 2014-2020, għażilna 5 li, meħudin flimkien,
jirrappreżentaw madwar pagament wieħed minn kull ħamsa li saru sa tmiem l-
2020 meta mqabbla mal-impenji taħt il-QFP 2014-2020. Dan ikompli fuq il-
kopertura tagħna, fir-Rapport dwar il-Prestazzjoni 2019, ta’ disa’ programmi oħra,
li kienu jirrappreżentaw madwar tliet kwarti tat-total tal-pagamenti sa tmiem l-
2019. Aħna bbażajna l-valutazzjoni li wettaqna fuq l-informazzjoni li waslet mill-
Kummissjoni dwar il-prestazzjoni (inklużi l-AMPR, l-indikaturi tal-prestazzjoni u l-
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evalwazzjonijiet) u – fejn kienu disponibbli – fuq is-sejbiet reċenti mix-xogħol tal-
awditjar li wettaqna u r-rieżaminar tagħna stess. 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.

o Il-Kapitolu 7 jippreżenta r-riżultati tas-segwitu li wettaqna għar-
rakkomandazzjonijiet tal-awditjar li għamilna f’rapporti speċjali li ġew ippubblikati
fl-2017.

0.4. Fit-tħejjija tagħna għal dan ir-rapport, aħna qisna l-impatt tal-Brexit u tal-
pandemija tal-COVID-19 fuq il-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq tal-UE. Madankollu, 
il-biċċa l-kbira mid-data ta’ monitoraġġ li fuqha huwa bbażat dan ir-rapport hija mill-
2019 jew qabel, jiġifieri hija tmur lura kemm għal qabel il-ħruġ tar-Renju Unit mis-suq 
uniku u l-unjoni doganali tal-UE kif ukoll it-tixrid tal-COVID-19 fl-Ewropa. 

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

0.6. 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 glossarju1 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. 

0.7. 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/mt/Pages/DocItem.aspx?did=58667 
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Introduzzjoni 
1.1. L-UE twettaq l-objettivi ta’ politika tagħha permezz ta’ kombinament ta’ 
programmi ta’ nfiq, iffinanzjati jew kofinanzjati mill-baġit tal-UE, u strumenti ta’ 
politika li ma jinvolvux infiq (prinċipalment ir-regolamentazzjoni). 

1.2. L-UE timplimenta l-programmi ta’ nfiq tagħha f’ċikli ta’ seba’ snin, jew permezz 
ta’ perjodi tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP). Matul l-aħħar ftit snin saru 
preparamenti intensivi għall-QFP 2021-2027. Il-QFP huwa bbażat fuq pakkett leġiżlattiv 
estensiv, propost mill-Kummissjoni u adottat mill-Parlament u mill-Kunsill, skont 
proċeduri ddefiniti fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Dan 
jinkludi: 

o ir-Regolament dwar il-QFP, li jistabbilixxi d-daqs kumplessiv tal-baġit tal-UE, kif 
ukoll l-istruttura bażika tiegħu (li hija maqsuma f’kategoriji ta’ nfiq jew 
“intestaturi”, kull waħda minnhom b’limiti jew “limiti massimi” ta’ nfiq annwali 
proprja tagħha) u regoli ta’ flessibbiltà għat-trasferiment tal-flus bejn l-intestaturi 
u s-snin. Ir-Regolament dwar il-QFP jiġi adottat mill-Kunsill, li jaġixxi b’mod 
unanimu, skont proċedura leġislattiva speċjali, bil-kunsens tal-Parlament1. 

o ir-regolamenti settorjali tal-QFP, li jipprovdu l-bażi ġuridika għall-programmi ta’ 
nfiq u jistabbilixxu r-regoli bażiċi tagħhom. Dawn ir-regolamenti ġeneralment jiġu 
adottati permezz ta’ proċedura leġiżlattiva ordinarja2, u l-Parlament u l-Kunsill 
jaġixxu fuq l-istess livell bħala ko-leġiżlaturi. 

1.3. Fattur ewlieni li jaffettwa l-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq tal-QFP huwa t-
tnedija u l-implimentazzjoni f’waqtha tagħhom. Meta ppreżentat il-proposti leġiżlattivi 
tagħha għall-QFP 2021-2027, il-Kummissjoni ħabbret l-objettiv tagħha li jiġu adottati 
qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li kienu ġejjin f’Mejju 20193. Fir-rapport 
analitiku tagħna4 dwar il-proposta tal-Kummissjoni, aħna vvalutajna li dan l-objettiv 
kien ambizzjuż iżżejjed (għaliex kien jassumi li l-proċess leġiżlattiv seta’ jiġi kkompletat 
f’sena, meta mqabbel mas-sentejn u nofs għall-perjodu preċedenti tal-QFP), iżda 
enfasizzajna l-importanza tiegħu għat-tnedija ta’ programmi ta’ nfiq ġodda mingħajr 

                                                      
1 L-Artikolu 312, TFUE. 

2 L-Artikolu 294, TFUE. 

3 COM(2018) 321 final, p. 28. 

4 Ir-Rapport Analitiku Nru 06/2018: “The Commission’s proposal for the 2021-2027 
Multiannual Financial Framework”, Dokument Informattiv u Analitiku, Lulju 2018, il-
paragrafu 17. 
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dewmien. Kif turi l‐Figura 1.1, fir‐realtà, il‐proċess leġiżlattiv li wassal għall‐QFP 2021‐
2027 ħa aktar minn tliet snin. Fil‐każ tal‐leġiżlazzjoni dwar il‐PAK, il‐proċess kienu 
għadu għaddej fi żmien il‐konklużjoni tax‐xogħol tal‐awditjar tagħna għal dan il‐
kapitolu, u f’Diċembru 2020 ġie adottat regolament tranżizzjonali, li jiżgura l‐kontinwità 
tal‐PAK sal‐2022 taħt ir‐regoli tal‐perjodu 2014‐2020. Parti mid‐dewmien tista’ tiġi 
marbuta mat‐tifqigħa tal‐pandemija tal‐COVID‐19, li, mill‐bidu tal‐2020 ’il hawn biddlet 
b’mod sostanzjali l‐prijoritajiet tal‐UE u l‐programmazzjoni tal‐azzjoni tal‐UE, u dan 
wassal għar‐reviżjoni urġenti tal‐proposti tal‐QFP u l‐iżvilupp tal‐pakkett tal‐NGEU. 

Figura 1.1 – Il‐leġiżlazzjoni settorjali għall‐QFP 2021‐2027 damet kważi 

sena aktar mil‐leġiżlazzjoni għall‐perjodu preċedenti biex tiġi adottata 

 
Sors: il‐QEA, ibbażat fuq EUR‐Lex. 
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1.4. L-UE żviluppat prinċipji biex tgħin tiżgura li l-liġijiet tagħha (inklużi iżda mhux 
limitati għal-leġiżlazzjoni tal-QFP) ikunu ta’ kwalità għolja. Fl-2016, il-Parlament, il-
Kunsill u l-Kummissjoni kkonkludew ftehim interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-
liġijiet, u fl-2017 il-Kummissjoni ħarġet il-linji gwida tagħha għal regolamentazzjoni 
aħjar  (aġġornament tal-linji gwida għal regolamentazzjoni aħjar tal-2015), 
akkumpanjati minn sett ta’ noti dettaljati bi gwida, suġġerimenti u l-aħjar prattiki, 
imsejjaħ is-sett ta’ għodod għal regolamentazzjoni aħjar. Kemm il-ftehim kif ukoll il-linji 
gwida jirrikonoxxu li l-kwalità tal-leġiżlazzjoni (li, fil-każ tal-leġiżlazzjoni tal-QFP, 
taffettwa t-tfassil u l-prestazzjoni futura tal-programmi ta’ nfiq), tiddependi minn xi ftit 
elementi ewlenin, li jinkludu: 

o Evalwazzjonijiet, jiġifieri valutazzjonijiet indipendenti tal-effettività, l-effiċjenza, 
il-koerenza, ir-rilevanza u l-valur miżjud tal-UE ta’ politika jew (fil-każ tal-QFP) 
programm ta’ nfiq. Dawn jistgħu jitwettqu ex post, jiġifieri wara li l-politika jew il-
programm ikunu ġew implimentati għalkollox, jew f’nofs it-terminu, jiġifieri matul 
il-perjodu ta’ implimentazzjoni.  

o Valutazzjonijiet tal-impatt, li janalizzaw l-effetti probabbli ta’ inizjattiva ta’ 
politika jew (fil-każ tal-QFP) ta’ programm ta’ nfiq propost. Huma jibnu fuq it-
tagħlimiet li ttieħdu minn implimentazzjoni preċedenti, kif identifikati 
f’evalwazzjonijiet rilevanti. Jistgħu jirreferu wkoll għal konklużjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet tal-awditjar preċedenti. 
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Ambitu u approċċ 
1.5. Il-mistoqsija prinċipali tal-awditjar li għażilna għal dan il-kapitolu kienet jekk u 
kif il-Kummissjoni, kif ukoll il-Parlament u l-Kunsill, użaw it-tagħlimiet meħuda minn 
perjodi preċedenti tal-QFP biex itejbu t-tfassil u l-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq 
għall-perjodu 2021-2027. Aħna ffukajna fuq it-tagħlimiet meħuda li huma rilevanti 
għall-prestazzjoni tal-programmi. Fit-tweġiba għal din il-mistoqsija, aħna eżaminajna 
jekk: 

o hemmx proċess li jippermetti lill-Kummissjoni tinkorpora, fil-proposti leġiżlattivi 
tagħha, it-tagħlimiet meħuda (il-paragrafi 1.9-1.23); 

o il-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni jeħdux inkunsiderazzjoni t-tagħlimiet 
meħuda minn evalwazzjonijiet, awditi u valutazzjonijiet tal-impatt (il-
paragrafi 1.24-1.27); 

o emendi sostanzjali li jaffettwaw il-prestazzjoni ta’ dawn il-programmi ta’ nfiq 
proposti jistgħux jintrabtu ma’ valutazzjonijiet tal-impatt (inklużi dawk ippreparati 
mill-Parlament jew mill-Kunsill) jew ma’ sorsi oħra ta’ tagħlimiet meħuda (il-
paragrafi 1.28-1.32). 

1.6. Minn 48 programm ta’ nfiq stabbiliti għall-perjodu 2021-2027, aħna ffukajna 
fuq 5 li flimkien jirrappreżentaw 60 % tal-baġit totali tal-QFP: 

o tnejn taħt l-Intestatura 2 tal-QFP “Koeżjoni, Reżiljenza u Valuri”: (1) il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u (2) il-Fond ta’ Koeżjoni (FK); 

o tnejn taħt l-Intestatura 3 tal-QFP “Riżorsi Naturali u Ambjent”, li jiffurmaw iż-żewġ 
pilastri tal-Politika Agrikola Komuni (PAK): (3) il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ 
Garanzija (FAEG) u (4) il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR); u 

o wieħed taħt l-intestatura 6 tal-QFP “Il-Viċinat u d-Dinja”: (5) l-Istrument ta’ 
Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali 
(NDICI). 

1.7. Kif turi t-Tabella 1.1, aħna eżaminajna 6 proċeduri leġiżlattivi relatati ma’ dawn 
il-programmi, kif ukoll proċedura waħda relatata mal-QFP kollu (inklużi 17-
il evalwazzjoni relatata u 3 valutazzjonijiet tal-impatt). 
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Tabella1.1 – Aħna koprejna sitt proċeduri leġiżlattivi relatati ma’ ħames 
programmi u proċedura waħda relatata mal-QFP kollu. 

Proċedura leġiżlattiva Regolament Programmi kkonċernati 

2018/0197/COD Regolament dwar il-FEŻR u l-
FK  

FEŻR u FK 
2018/0196/COD Regolament dwar 

dispożizzjonijiet komuni 

2018/0216/COD Regolament dwar il-pjanijiet 
strateġiċi tal-PAK* 

FAEG u FAEŻR 
(il-PAK) 2018/0218/COD Organizzazzjoni komuni tas-

swieq* 

2018/0217/COD Regolament orizzontali tal-
PAK* 

2018/0243/COD Regolament NDICI NDICI 

2018/0132/APP Regolament dwar il-QFP Kollha 
* Il-proposta leġiżlattiva – ir-regolament kien għadu ma ġiex adottat fiż-żmien meta kkonkludejna x-
xogħol tal-awditjar tagħna. 

Sors: il-QEA. 

1.8. Il-Kummissjoni għamlet il-proposti leġiżlattivi ta’ hawn fuq f’Mejju u 
Ġunju 2018. Fi żmien meta kkonkludejna x-xogħol tal-awditjar tagħna 
f’Settembru 2021, il-koleġiżlaturi kienu għadhom ma adottawx il-leġiżlazzjoni dwar il-
PAK. Għalhekk, għaż-żewġ programmi tal-PAK aħna ma stajniex inkopru l-emendi għall-
proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni. Għal deskrizzjoni dettaljata tal-approċċ u l-
metodoloġija tagħna, jekk jogħġbok ara l-Appendiċi. 
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L-approċċ għal “Regolamentazzjoni 
aħjar” jgħin lill-Kummissjoni tidentifika 
t-tagħlimiet meħuda 
1.9. L-approċċ tal-Kummissjoni għal regolamentazzjoni aħjar jgħin fil-proċess ta’ 
identifikazzjoni tat-tagħlimiet meħuda u l-użu tagħhom biex titjieb il-prestazzjoni. Aħna 
vverifikajna jekk il-Kummissjoni kinitx ikkonformat ma’ ċerti rekwiżiti ewlenin minn dan 
l-approċċ li, fil-fehma tagħna, jgħinu biex it-tfassil tal-politiki tal-UE jsir aktar 
trasparenti u bbażat fuq l-evidenza: 

o Jenħtieġ li t-tagħlimiet meħuda mill-evalwazzjonijiet tal-azzjonijiet preċedenti tal-
UE jkunu disponibbli u jikkontribwixxu għax-xogħol ta’ valutazzjoni tal-impatt mill-
bidu nett (il-prinċipju “l-ewwel evalwa”). Jenħtieġ li evidenza rilevanti mill-
evalwazzjonijiet tkun disponibbli biex tappoġġa l-preparazzjoni ta’ inizjattivi 
ġodda. 

o Jenħtieġ li l-evalwazzjonijiet u l-valutazzjonijiet tal-impatt jiġu ppubblikati. 

o Jenħtieġ li l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet jidentifikaw it-tagħlimiet meħuda 
b’mod ċar u li d-direttorati ġenerali (DĠ) responsabbli jidentifikaw azzjonijiet ta’ 
segwitu rilevanti. 

o Il-valutazzjonijiet tal-impatt iridu jqabblu l-għażliet ta’ politika abbażi tal-impatti 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali tagħhom. Jenħtieġ li l-impatti rilevanti kollha jiġu 
vvalutati kwalitattivament u, fejn possibbli, kwantitattivament ukoll. 

o Qabel ma l-Kummissjoni tkun tista’ toħroġ proposta leġiżlattiva, ġeneralment tkun 
rikjesta opinjoni pożittiva dwar il-valutazzjoni tal-impatt ta’ akkumpanjament mill-
Bord tal-Iskrutinju Regolatorju (BIR), li l-Kummissjoni waqqfet fl-2016 biex 
jivvaluta l-kwalità tal-valutazzjonijiet tal-impatt u l-evalwazzjonijiet ewlenija 
kollha. 

Il-Kummissjoni kienet fil-biċċa l-kbira kkonformat mal-prinċipju 
“l-ewwel evalwa”, b’limitazzjonijiet marbuta prinċipalment 
maċ-ċiklu tal-QFP 

1.10. Fil-kuntest tal-programmi ta’ nfiq tal-UE, minħabba mhux biss iż-żmien 
meħtieġ biex il-programmi jipproduċu outputs u eżiti, iżda wkoll iż-żmien li jittieħed 
biex jiġu evalwati, huwa diffiċli biex jiġi applikat bis-sħiħ il-prinċipju “l-ewwel evalwa”. 
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Pereżempju, huwa impossibbli li l-evalwazzjoniex post ta’ programm tkun disponibbli 
fil-ħin biex din tittieħed inkunsiderazzjoni fil-valutazzjoni tal-impatt għall-perjodu tal-
QFP li jmiss. L-aħjar li jista’ jsir huwa li l-valutazzjonijiet tal-impatt għall-perjodu tal-QFP 
li jmiss jiġu bbażati fuq l-evalwazzjonijiet ta’ nofs it-terminu għall-perjodu tal-QFP 
attwali (li, fejn disponibbli5, jistgħu joffru biss valutazzjoni preliminari tal-prestazzjoni 
tal-programm) u l-evalwazzjonijiet ex post għall-QFP preċedenti. Dan l-effett huwa 
aggravat mir-“regola n+3 “, li, għal ċerti programmi, tippermetti li jsiru pagamenti sa 
tliet snin wara l-impenn baġitarju korrispondenti (ara l-Figura 1.2). 

Figura 1.2 – Fl-aħjar ipoteżi, il-valutazzjonijiet tal-impatt relatati mal-QFP 
jużaw l-evalwazzjonijiet ta’ nofs it-terminu mill-perjodu preċedenti u l-
evalwazzjonijiet ex post mill-perjodu ta’ qabel dak 

 
Sors: il-QEA. 

1.11. Għall-proċeduri leġiżlattivi fil-kampjun tagħna, il-BIR ikkonkluda6 li b’mod 
ġenerali l-Kummissjoni kienet ikkonformat mal-prinċipju “l-ewwel evalwa”. L-unika 
eċċezzjoni kienet il-pakkett ta’ proposti leġiżlattivi għall-PAK. F’dan il-każ, filwaqt li l-
Kummissjoni setgħet tiddependi minn xi evalwazzjonijiet reċenti tal-PAK, ma kienx 
disponibbli sett komprensiv ta’ dawn l-evalwazzjonijiet (la evalwazzjoni ex post għall-
QFP 2017-2013 u lanqas dik ta’ nofs it-terminu għall-QFP 2014-2020) li jkopri l-aspetti 
importanti kollha tal-PAK fil-ħin biex jikkontribwixxi għall-valutazzjoni tal-impatt. Tenut 
kont tar-restrizzjonijiet deskritti fil-paragrafu 1.10, il-valutazzjoni tagħna rigward il-
prinċipju “l-ewwel evalwa” tikkonferma dik tal-BIR. 

                                                      
5 Ara wkoll il-paragrafu 2.31 tar-Rapport Annwali 2020 tagħna. 

6 RSB 2018 annual report, Anness: Valutazzjonijiet tal-impatt u evalwazzjonijiet. 

QFP 2021-2027

Evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu

Valutazzjoni tal-impatt

QFP 2014-2020Valutazzjoni tal-
impatt Evalwazzjoni ex post

QFP 2007-2013 Evalwazzjoni ex post

Evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu
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1.12. Il-Kummissjoni ma kinitx wettqet valutazzjoni tal-impatt għall-proposta 
tagħha għar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni li fih regoli orizzontali 
importanti applikabbli għall-FEŻR, għall-FK u għal sitt programmi oħra. Aħna 
kkumentajna, fl-Opinjoni7 tagħna dwar il-proposta, li din kienet differenti minn dak li 
kienet wettqet il-Kummissjoni fl-2011 għall-perjodu 2014-2020. Fin-nuqqas ta’ 
valutazzjoni tal-impatt, ma kienx hemm evidenza suffiċjenti li l-Kummissjoni kienet 
għamlet l-għażliet ottimali fil-proposta tagħha rigward ċerti parametri u arranġamenti 
ewlenin li jaffettwaw l-implimentazzjoni tal-programmi kkonċernati. 

L-evalwazzjonijiet u l-valutazzjonijiet tal-impatt jiġu 
ppubblikati, iżda mhux dejjem faċli biex jinstabu 

1.13. Il-linji gwida għal regolamentazzjoni aħjar 2015 introduċew bidla fil-mod kif 
kienu jitwettqu l-evalwazzjonijiet. Preċedentement, il-Kummissjoni kienet ikkuntrattat 
esperti esterni biex iwettqu l-evalwazzjonijiet. Bil-linji gwida l-ġodda, il-Kummissjoni 
bdiet tippreparahom internament, fil-forma ta’ dokumenti ta’ ħidma tal-persunal 
(SWD) mid-Direttorati Ġenerali rilevanti. L-istudji ta’ evalwazzjoni mill-esperti esterni 
għadhom jintużaw bħala wieħed mill-inputs ewlenin. Jintużaw kanali differenti biex 
jiġu kkomunikati r-riżultati ta’ evalwazzjonijiet u ta’ studji relatati. L-istudji ta’ 
evalwazzjoni esterni huma disponibbli mill-EU Bookshop, filwaqt li l-SWDs dwar 
evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-impatt jistgħu jinkisbu minn fuq il-EUR-Lex, ir-
Reġistru tad-Dokumenti tal-Kummissjoni  u l-Portal Semma Leħnek. Ta’ spiss, id-
dokumenti rilevanti jistgħu jinstabu wkoll fuq is-siti web tad-Direttorati Ġenerali 
rilevanti8. 

1.14. Il-pubblikazzjoni tal-evalwazzjonijiet u tal-valutazzjonijiet tal-impatt tipprovdi 
opportunità ewlenija biex ikun hemm involviment mal-partijiet ikkonċernati u mal-
pubbliku ġenerali. It-tixrid tas-sejbiet mill-evalwazzjoni huwa prerekwiżit għal 
diskussjoni attiva. Għal trasparenza massima u aċċess faċli, il-linji gwida tal-
Kummissjoni jispeċifikaw li l-SWDs dwar l-evalwazzjonijiet finali jridu jiġu ppubblikati 
ċentralment flimkien mal-istudju estern assoċjat u l-opinjoni tal-BIR (jekk applikabbli)9. 

                                                      
7 L-Opinjoni Nru 6/2018 dwar ir-regolament dwar dispożizzjonijiet komuni, il-paragrafi 5, 

81 u 113. 

8 Evaluation in the European Commission; Rolling Check-List and State of Play, PE 611.020, Is-
Servizz ta’ Riċerka tal-Parlament Ewropew, Novembru 2017. 

9 Linji gwida għal regolamentazzjoni aħjar, Chapter VI – Guidelines on evaluation (including 
fitness checks), il-Kummissjoni Ewropea. 
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1.15. Madankollu, ma hemm l-ebda punt uniku ta’ aċċess għall-evalwazzjonijiet u l-
valutazzjonijiet tal-impatt kollha ppubblikati, li għadhom għaddejjin jew ippjanati. Is-
sejbien ta’ informazzjoni rilevanti huwa ta’ sfida. Il-komunikazzjoni dwar 
regolamentazzjoni aħjar ta’ April 2021 tal-Kummissjoni tipprevedi li tinħoloq rabta bejn 
diversi reġistri tal-evidenza u portali u li jkun hemm komunikazzjoni mal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill biex jiġi stabbilit reġistru tal-evidenza komuni, il-“Portal Leġiżlattiv 
Konġunt”. Dan se jippermetti lil kull min huwa interessat fit-tfassil tal-politika tal-UE 
biex faċilment isib l-evidenza kollha li tirfed inizjattiva partikolari10. 

L-evalwazzjonijiet jifformulaw it-tagħlimiet meħuda, iżda l-
azzjonijiet ta’ segwitu ma jiġux identifikati b’mod ċar 

1.16. Skont il-linji gwida għal regolamentazzjoni aħjar, il-konklużjonijiet tal-
evalwazzjonijiet iridu jindikaw it-tagħlimiet meħuda biex b’hekk jipprovdu input għall-
iżvilupp tal-politika futura. B’mod ġenerali, l-evalwazzjonijiet li eżaminajna fformulaw 
b’mod ċar it-tagħlimiet meħuda u ppreżentawhom f’taqsima ddedikata, li għamlitha 
faċli biex jinstabu. 

1.17. Il-linji gwida għal regolamentazzjoni aħjar jiddikjaraw ukoll li r-riżultati tal-
evalwazzjonijiet għandhom jiġu vvalutati u, fejn rilevanti, għandhom jiġu 
kkomplementati minn azzjonijiet ta’ segwitu. Il-linji gwida jirrikjedu li azzjonijiet ta’ 
segwitu ġejjin mir-riżultati tal-evalwazzjonijiet iridu jiġu identifikati fil-pjanijiet ta’ 
ġestjoni annwali ppubblikati mid-Direttorati Ġenerali rilevanti tal-Kummissjoni. Il-linji 
gwida jiddikjaraw ukoll li l-identifikazzjoni u l-kondiviżjoni tal-azzjonijiet ta’ segwitu 
ppjanati huma parti mill-aċċettazzjoni tar-responsabbiltà u l-obbligu ta’ rendikont 
għall-azzjonijiet tal-UE u jiżguraw it-trasparenza. 

1.18. Aħna analizzajna l-pjanijiet ta’ ġestjoni tad-Direttorati Ġenerali għall-
Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (DĠ AGRI), għall-Politika Reġjonali u Urbana (DĠ REGIO), 
għall-Viċinat u n-Negozjati għat-Tkabbir (DĠ NEAR) u għas-Sħubijiet Internazzjonali 
(DĠ INTPA) għas-snin 2018-2021. Sibna li ma kinux jidentifikaw b’mod ċar l-azzjonijiet 
ta’ segwitu marbuta mar-riżultati tal-evalwazzjonijiet tal-programmi ta’ nfiq tal-UE. 
Barra minn hekk, mis-17-il evalwazzjoni li eżaminajna, aħna sibna 2 eżempji ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni ta’ segwitu, li huma dokumenti interni tal-Kummissjoni separati, u b’hekk 
mhumiex disponibbli għall-pubbliku. Eżaminajna wkoll l-istruzzjonijiet interni tal-
Kummissjoni għall-preparazzjoni ta’ dawn il-pjanijiet ta’ ġestjoni għall-istess perjodu. 
Aħna sibna li l-istruzzjonijiet għall-pjanijiet ta’ ġestjoni għall-2018 u l-2019 kien fihom 

                                                      
10 Better Regulation: Joining forces to make better laws. 
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ir-rekwiżit tal-inklużjoni tal-azzjonijiet ta’ segwitu mill-evalwazzjonijiet, iżda dan ma 
baqax aktar il-każ għall-verżjonijiet 2020 u 2021 tal-istruzzjonijiet. 

Il-valutazzjonijiet tal-impatt jippreżentaw għażliet differenti 
iżda b’analiżi kwantitattiva limitata 

1.19. Il-linji gwida għal regolamentazzjoni aħjar jistipulaw li jenħtieġ li l-
valutazzjonijiet tal-impatt iqabblu l-għażliet ta’ politika tagħhom abbażi tal-impatti 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali tagħhom, bl-użu ta’ spejjeż u benefiċċji kkwantifikati 
kull meta possibbli. Il-valutazzjonijiet tal-impatt li eżaminajna ppreżentaw għażliet 
differenti, iżda dawn ma kinux dejjem xenarji alternattivi komprensivi li jkopru l-aspetti 
importanti kollha tal-programm. Għall-aspetti li huma koprew, id-diversi għażliet kienu 
kumparabbli, ibbażati l-aktar fuq informazzjoni kwalitattiva, billi informazzjoni 
kwantitattiva, bħal analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji jew dwar il-
kosteffettività, kienet limitata (ara t-Tabella 1.2). Analiżi kwantitattiva rilevanti tista’ 
tgħin lill-qarrejja jiġġudikaw aħjar il-merti relattivi tal-għażla rrakkomandata mill-
valutazzjoni tal-impatt. 

Tabella 1.2 – Il-valutazzjonijiet tal-impatt jippreżentaw diversi għażliet li 
huma kumparabbli kwalitattivament, iżda joffru analiżi kwantitattiva 
limitata 

FEŻR u Fond ta’ Koeżjoni FAEG u FAEŻR NDICI 

Preżentazzjoni ta’ bosta għażliet 

Il-valutazzjoni tal-impatt 
tippreżenta linja bażi u 
tliet għażliet għall-
assorbiment tat-tnaqqis 
ippjanat ta’ 10 % fl-infiq: 
(1) tnaqqis indaqs f’kull 
kategorija, 
(2) konċentrazzjoni 
ġeografika (l-ebda tnaqqis 
għal pajjiżi inqas 
żviluppati) u 
(3) konċentrazzjoni 
tematika (prijorità għall-
innovazzjoni, l-SMEs u l-
ambjent). 

Il-valutazzjoni tal-impatt 
tippreżenta linja bażi u 
tliet għażliet. Dawn l-
għażliet mhumiex 
reċiprokament esklussivi 
iżda jirrappreżentaw firxa 
ta’ prijoritajiet differenti li 
fuqhom l-Istati Membri 
jistgħu jippreferu li 
jiffukaw. 

L-għażliet fil-valutazzjoni 
tal-impatt huma pjuttost 
varjanti ta’ għażla waħda, 
minħabba li l-analiżi 
komparattiva kollha hija 
limitata għall-mistoqsija 
dwar liema strumenti 
esterni u garanziji 
baġitarji għandhom jiġu 
fużi fl-NDICI. 
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FEŻR u Fond ta’ Koeżjoni FAEG u FAEŻR NDICI 

Kumparabbiltà 

Analiżi tal-vantaġġi u l-
iżvantaġġi tal-għażliet, 
b’fokus fuq l-impatt stmat 
fuq il-PDG tal-UE. 

Analiżi tal-effettività 
mistennija fl-ilħuq tal-
objettivi tal-PAK taħt kull 
għażla. 

Analiżi tal-vantaġġi u l-
iżvantaġġi tal-fużjoni tal-
istrumenti esterni separati 
fl-NDICI, segwita minn 
konklużjonijiet għal kull 
strument. 

Kwantifikazzjoni 

Il-valutazzjoni tal-impatt 
hija nieqsa minn analiżi 
tal-ispejjeż imqabbla mal-
benefiċċji jew analiżi tal-
kosteffettività. 

Il-valutazzjoni tal-impatt 
tinkludi analiżi 
kwantifikata tal-aspetti 
ambjentali u ekonomiċi, 
bħall-effett distributtiv, 
iżda hija nieqsa minn 
analiżi tal-ispejjeż 
imqabbla mal-benefiċċji 
jew analiżi tal-
kosteffettività dettaljata. 

Il-valutazzjoni tal-impatt 
tiffoka prinċipalment fuq 
objettivi simili u aspetti 
tal-koerenza, mingħajr 
kwantifikazzjoni. 

Identifikazzjoni tal-għażla ppreferuta 

Iva, espliċitament (l-
Għażla 3 jiġifieri 
konċentrazzjoni 
tematika). 

Le, il-valutazzjoni tal-
impatt tissuġġerixxi li l-
aħjar għażla għandha 
mnejn tkun taħlita tad-
diversi għażliet 
ippreżentati. 

Iva, il-valutazzjoni tal-
impatt tikkonkludi dwar 
liema strumenti jenħtieġ li 
jiġu fużi fl-NDICI. 

Sors: il-QEA. 

Il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju jikkontribwixxi biex titjieb il-
kwalità tal-evalwazzjonijiet u tal-valutazzjonijiet tal-impatt 

1.20. F’konformità mal-linji gwida għal regolamentazzjoni aħjar, il-BIR jivvaluta l-
kwalità tal-valutazzjonijiet tal-impatt kollha u tal-evalwazzjonijiet kollha magħżula li 
huwa jqis bħala ewlenin. Kif turi l-Figura 1.3, il-piż tax-xogħol tal-BIR huwa 
konsiderevoli: bejn l-2017 u l-2020 huwa eżamina 171 valutazzjoni tal-impatt u 
58 evalwazzjoni – total ta’ 229 każ. Minn dawn, 42 (18 %) kienu jikkonċernaw lill-QFP 
direttament. Il-piż tax-xogħol tal-BIR huwa ta’ medja ta’ madwar 60 każ fis-sena iżda 
jitla’ u jinżel skont il-QFP u skont iċ-ċiklu politiku usa’ tal-UE. 
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1.21. Għal kull każ li jirrieżamina, il-BIR joħroġ opinjoni, li tista’ tkun negattiva, jew 
pożittiva (jew, fil-każ tal-valutazzjonijiet tal-impatt, “pożittiva b’riżervi” wkoll). Il-
valutazzjonijiet tal-impatt li jirċievu opinjoni negattiva tal-BIR mal-ewwel sottomissjoni 
jridu jitfasslu mill-ġdid, filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-kummenti tal-BIR, u jridu 
jerġgħu jiġu sottomessi għal rieżami ieħor. Normalment din it-tieni sottomissjoni hija 
finali. Jekk il-BIR iżomm l-opinjoni negattiva tiegħu, huwa biss il-Viċi President tal-
Kummissjoni għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva li jista’ japprova t-
tnedija ta’ konsultazzjoni interservizzi qabel ma l-Kulleġġ tal-Kummissarji jiddeċiedi 
dwar jekk għandhiex tkompli miexja l-inizjattiva. Għall-evalwazzjonijiet, opinjoni 
negattiva tal-BIR ma timblukkax il-pubblikazzjoni, iżda fil-biċċa l-kbira mill-każijiet id-DĠ 
ikkonċernati jikkoreġu l-abbozz u jitolbu opinjoni pożittiva mat-tieni sottomissjoni. 

1.22. Barra minn hekk, il-BIR jivvaluta l-kwalità ta’ kull abbozz ta’ evalwazzjoni u 
valutazzjoni tal-impatt wara kull sottomissjoni u l-kwalità tal-verżjoni finali 
korrispondenti qabel il-pubblikazzjoni, bl-użu ta’ punteġġi għal firxa ta’ kriterji. Bħala 
medja, il-punteġġ għall-kwalità tal-valutazzjonijiet tal-impatt finali u l-evalwazzjonijiet li 
nkiseb mill-BIR kien 15 % ogħla minn dak tal-ewwel abbozzi li kien irrieżamina. Dan it-
titjib kien akbar f’każijiet b’valutazzjoni inizjali negattiva (29 %), iżda seta’ jiġi osservat 
ukoll f’każijiet b’opinjoni inizjali pożittiva (10 %), fejn il-BIR kien inkariga lid-DĠ 
ikkonċernati bl-implimentazzjoni tal-kummenti tar-rieżaminar tiegħu mingħajr 
sottomissjoni ġdida. It-titjib kien simili bejn l-evalwazzjonijiet u l-valutazzjonijiet tal-
impatt u bejn il-każijiet tal-QFP u dawk mhux tal-QFP. 
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Figura 1.3 – Il-BIR jgħin biex titjieb il-kwalità tal-valutazzjonijiet tal-
impatt u tal-evalwazzjonijiet 

Sors: il-QEA. 

Titjib fil-punteġġi tal-kwalità tal-BIR bejn l-ewwel u l-aħħar verżjonijiet
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1.23. Aħna rrieżaminajna sitt każijiet relatati mal-QFP: tliet valutazzjonijiet tal-
impatt u tliet evalwazzjonijiet. Stajna nidentifikaw titjib speċifiku tal-kwalità 
attribwibbli għar-rieżaminar imwettaq mill-BIR. Sibna wkoll li l-valutazzjoni tal-kwalità li 
l-BIR wettaq fuq dawn il-fajls kienet raġonevoli, kemm għall-verżjonijet inizjali kif ukoll 
għall-verżjonijiet finali. 
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Il-Kummissjoni żammet f’moħħha t-
tagħlimiet meħuda meta ppreparat il-
proposti leġiżlattivi tagħha 
1.24. Aħna sibna li fis-seba’ proposti leġiżlattivi li eżaminajna, b’mod ġenerali l-
Kummissjoni kienet ħadet inkunsiderazzjoni t-tagħlimiet meħuda mill-evalwazzjonijiet 
u l-awditi rilevanti, għalkemm mhux dejjem bis-sħiħ, u f’xi każijiet sa punt limitat biss. 
Barra minn hekk, il-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni għal att ġuridiku bażiku li 
jirregola programm partikolari hija biss l-ewwel pass fit-tfassil tiegħu u, waħedha, ma 
tistax tiggarantixxi titjib fil-prestazzjoni tal-programm. L-ewwel nett, il-leġiżlazzjoni 
adottata abbażi ta’ din il-proposta hija r-riżultat ta’ negozjati leġiżlattivi bejn il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, li ta’ spiss jinkludu emendi sostanzjali. It-tieni, xi 
rekwiżiti u arranġamenti ewlenin xorta għadhom jeħtieġu jiġu stabbiliti fl-atti ta’ 
implimentazzjoni u ta’ delega li qegħdin aktar ’l isfel fil-klassifika tal-atti. Il-Kummissjoni 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni wara li tikkonsulta l-kumitati b’rappreżentanti tal-
Istati Membri, u tadotta atti delegati – suġġett għal dritt ta’ oġġezzjoni mill-Parlament 
u mill-Kunsill biex jidħlu fis-seħħ – u tieħu inkunsiderazzjoni l-fehmiet tal-esperti tal-
Istati Membri. Fil-ġestjoni kondiviża, il-prestazzjoni tal-programm se tiddependi fil-
biċċa l-kbira mid-dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ diversi programmi operazzjonali, pjanijiet 
strateġiċi tal-PAK u dokumenti ta’ programmazzjoni simili, li jeħtieġ jiġu proposti mill-
Istati Membri u approvati mill-Kummissjoni qabel ma tista’ verament tibda l-
implimentazzjoni. 

1.25. F’din it-taqsima, aħna nippreżentaw tliet każijiet ta’ tagħlimiet meħuda u 
nħarsu lejn kif il-Kummissjoni inkludiethom fil-proposti leġiżlattivi tagħha. L-ewwel każ 
minn fost dawn jikkonċerna l-arkitettura kumplessiva tal-azzjoni esterna tal-UE, li l-
Kummissjoni biddlet radikalment b’rispons għal dijanjożijiet u rakkomandazzjonijiet 
preċedenti (ara l-Kaxxa 1.1). 

Kaxxa 1.1 

Tagħlima meħuda: jenħtieġ li diversi strumenti tal-azzjoni esterna 
jiġu kkonsolidati 

X’kienet il-problema u x’tagħlima ttieħdet? 

Fil-QFP 2014-2020, kienu jikkoeżistu għadd kbir ta’ strumenti ta’ finanzjament 
estern taħt l-intestatura “Ewropa Globali”. L-evalwazzjonijiet ta’ nofs it-terminu li 
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kienu jkopru dawn l-istrumenti sabu li l-multipliċità ta’ programmi wasslet għar-
riskju ta’ trikkib tal-azzjonijiet, sinerġiji mitlufa u l-multiplikazzjoni ta’ arranġamenti 
għall-implimentazzjoni11. Huma enfasizzaw il-ħtieġa għas-simplifikazzjoni tal-modi 
ta’ ħidma u għaż-żieda fil-konsistenza. 

Aħna sħaqna li l-eżistenza ta’ strumenti multipli, bħall-FEŻ, barra mill-baġit tal-UE 
żżid il-kumplessità tal-arranġamenti operazzjonali u timmina l-obbligu ta’ 
rendikont12. Il-Kummissjoni rrikonoxxiet dan il-punt fid-dokument ta’ riflessjoni 
dwar il-futur tal-finanzi tal-UE tagħha, fejn iddikjarat li: “L-użu ta’ aktar strumenti 
barra mill-baġit tal-UE jinħtieġ li jinżammu f’livell minimu, peress li jċajpru l-fehim 
tal-baġit u jipperikolaw il-kontroll demokratiku, it-trasparenza u l-ġestjoni tajba.” 

Il-Kummissjoni kif applikat it-tagħlima meħuda fil-proposta leġiżlattiva tagħha? 

Dawn it-tagħlimiet meħuda xprunaw lill-Kummissjoni biex tipproponi arkitettura 
riveduta għall-istrumenti ta’ finanzjament estern biex iżżid il-konsistenza bejn il-
programmi reġjonali u tematiċi u tirrazzjonalizza l-proċeduri13. L-adozzjoni tar-
Regolament NDICI f’Ġunju 2021 naqqset b’mod sinifikanti l-għadd ta’ strumenti 
għall-azzjoni esterna, u wasslet għall-fużjoni ta’ 814 strumenti, li preċedentement 
kienu separati (inkluż il-FEŻ, issa inkorporat fil-baġit), fi trument uniku biex 
jiffinanzja l-azzjoni esterna. 

Madankollu, aħna nqisu li għadu kmieni wisq biex nivvalutaw bis-sħiħ il-punt sa 
fejn l-NDICI se jikseb fil-prattika s-simplifikazzjoni u ż-żieda fil-konsistenza. L-
eżerċizzju ta’ programmazzjoni li jmiss u l-implimentazzjoni sussegwenti se juru l-
punt sa fejn jintlaħqu dawn l-għanijiet. 

1.26. Eżempju ieħor huwa relatat mal-monitoraġġ u l-kejl tal-prestazzjoni fil-qasam 
tal-koeżjoni. F’dan il-każ, il-Kummissjoni applikat it-tagħlima meħuda u ddefiniet sett 
ta’ indikaturi tar-riżultati komuni għall-FEŻR, il-FK u programmi relatati (ara l-

                                                      
11 Ara COM(2017) 720 final, p. 20 u SWD(2017) 601 final, p. 22. 

12 Ara r-Rapport Analitiku Nru 01/2018: Future of EU finances: reforming how the baġit tal-UE 
operates”, Dokument Informattiv u Analitiku, Frar 2018, il-paragrafi 26-30 u 40 u l-
Kapitolu 2 tar-Rapport Annwali 2016 tagħna, il-paragrafi 2.29-2.31 u l-Kaxxa 2.8. 

13 Impact assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing the Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument, p. 19. 

14 L-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI), l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u 
għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), l-Istrument Ewropew ta’ Viċinat (ENI), l-Istrument li 
jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi (IcSP), l-Istrument għall-Kooperazzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari (INSC), l-Istrument ta’ Sħubija (PI), ir-Regolament Komuni ta’ 
Implimentazzjoni (CIR) u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ). 
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Kaxxa 1.2). Madankollu dan żied l-għadd totali ta’ indikaturi fil-livell tal-UE, li jinvolvi 
kompromess ma’ tagħlima oħra meħuda, jiġifieri li jenħtieġ li l-programmi jużaw inqas 
indikaturi (iżda li jkunu aktar rilevanti), inkluż fil-livell tal-UE. Dawn il-kompromessi ta’ 
spiss huma inevitabbli fit-tfassil tal-programmi ta’ nfiq. 

Kaxxa 1.2 

Tagħlima meħuda: jenħtieġ li l-FEŻR u l-FK ikollhom indikaturi 
komuni tar-riżultati 

X’kienet il-problema u x’tagħlima ttieħdet? 

Il-leġiżlazzjoni tal-QFP 2014-2020 għall-FEŻR u għall-FK stabbiliet lista ta’ indikaturi 
komuni tal-output. Madankollu, ma ġie stabbilit l-ebda indikatur komuni tar-
riżultati għaż-żewġ fondi. 

Minflok, ġew stabbiliti separatament settijiet differenti ta’ indikaturi tar-riżultati 
għal kull programm operazzjonali, u b’hekk żdied il-piż amministrattiv u sar 
impossibbli li jkun hemm aggregazzjoni sinifikattiva tar-riżultati fil-livell tal-UE. 
Aħna nirrakkomandaw li, għall-QFP 2021-2027, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tipproponi sett ta’ indikaturi komuni tar-riżultati15. 

Il-Kummissjoni kif applikat it-tagħlima meħuda fil-proposta leġiżlattiva tagħha? 

Il-Kummissjoni wettqet analiżi tal-indikaturi tal-2014-2020 biex tivvaluta l-
possibbiltà li tespandi l-lista ta’ indikaturi komuni tal-output u l-fattibbiltà li 
tiżviluppa lista ta’ indikaturi komuni tar-riżultati diretti għall-attivitajiet tal-FEŻR u 
tal-FK ta’ wara l-2020. 

Il-pakkett leġiżlattiv għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027 jinkludi lista ta’ 
indikaturi komuni tar-riżultati għall-FEŻR u l-FK. Dawn l-indikaturi tar-riżultati se 
jkejlu l-effetti fuq il-benefiċjarji, inklużi dawk għal terminu qasir, tal-attivitajiet 
appoġġati. 

 

                                                      
15 Ara r-Rapport Speċjali Nru 02/2017: “In-negozjar, li sar mill-Kummissjoni, tal-Ftehimiet ta’ 

Sħubija 2014-2020 u l-programmi fil-qasam tal-Koeżjoni, għall-perjodu 2014-2020: l-infiq 
qed ikun aktar immirat fuq il-prijoritajiet ta’ Ewropa 2000, iżda l-arranġamenti għall-kejl tal-
prestazzjoni qed ikunu dejjem aktar kumplessi” u r-Rapport Speċjali Nru 21/2018:: “L-għażla 
u l-monitoraġġ ta’ proġetti taħt il-FEŻR u l-FSE fil-perjodu 2014-2020 għadhom 
prinċipalment orjentati lejn l-outputs”. 
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1.27. F’xi każijiet, il-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni kienu jirriflettu t-tagħlimiet 
meħuda sa ċertu punt biss. Eżempju ta’ dan huwa l-kwistjoni taż-żieda tal-
kontribuzzjoni tal-PAK għall-azzjoni klimatika u l-kejl tagħha b’mod realistiku (ara l-
Kaxxa 1.3). 

Kaxxa 1.3 

Tagħlima meħuda: jenħtieġ li l-approċċ għall-valutazzjoni tal-
kontribuzzjoni tal-PAK għall-azzjoni klimatika jirrifletti aħjar ir-realtà 

X’kienet il-problema u x’tagħlima ttieħdet? 

Sabiex timmitiga t-tibdil fil-klima, l-UE stabbiliet sett ta’ miri għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-gassijiet serra għall-2020 (b’20 % meta mqabbel mal-livell fl-
1990), l-2030 (b’55 % meta mqabbel mal-livell fl-1990) u l-2050 (emissjonijiet żero 
netti). Is-settur agrikolu huwa inkluż f’dawn it-tliet miri globali ewlenin kollha, iżda 
sa issa għadha ma ġiet maqbula l-ebda mira settorjali separata għall-agrikoltura16. 

Il-kontribuzzjoni tal-PAK għall-azzjoni klimatika tiġi mkejla bħala parti mill-impenn 
tal-UE biex tonfoq sehem speċifiku tal-baġit tagħha (20 % matul il-QFP 2014-2020 
u 25 % matul il-QFP 2021-2027) fuq attivitajiet relatati mal-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima u l-adattament għalih. Madankollu, f’rapport tal-201617 aħna sibna li l-
mod li bih kien ġie applikat il-metodu ta’ insegwiment wassal għal stima eċċessiva 
tal-kontribuzzjoni tal-PAK bi kważi terz. Aħna sibna wkoll li informazzjoni dwar ir-
riżultati mistennija tal-infiq fuq il-klima, pereżempju f’termini ta’ riduzzjoni tal-
emissjonijiet, kienet limitata. Irrakkomandajna l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
kawtela u l-korrezzjoni tal-istimi eċċessivi fl-infiq tal-PAK fuq il-klima. F’rapport tal-
202118, aħna sibna li, għalkemm il-PAK kienet tirrappreżenta nofs l-infiq tal-UE fuq 
il-klima, l-emissjonijiet mill-agrikoltura ftit kienu nbidlu mill-2010 ’l hawn. 

Il-Kummissjoni kif applikat it-tagħlima meħuda fil-proposta leġiżlattiva tagħha? 

Fir-Rapport Analitiku Nru 01/202019 tagħna, aħna sibna li l-metodoloġija li tintuża 
mill-Kummissjoni għall-insegwiment tal-infiq fuq il-klima mill-baġit tal-UE kienet 

                                                      
16 Ir-Rapport Speċjali Nru 18/2019: “L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-UE: rappurtar tajjeb, 

iżda jinħtieġ għarfien aħjar dwar it-tnaqqis fil-ġejjieni”, il-Kaxxa 6. 

17 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 Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2021: “Il-Politika Agrikola Komuni u l-klima: Nofs l-infiq tal-UE 
fuq il-klima iżda l-emissjonijiet mill-azjendi agrikoli mhumiex qed jonqsu”. 

19 Ir-Rapport Analitiku Nru 01/2020: “Insegwiment tal-infiq fuq il-klima fil-baġit tal-UE”. 
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baqgħet fil-biċċa l-kbira l-istess. Filwaqt li l-Kummissjoni kienet naqqset il-
kontribuzzjoni stmata tal-pagamenti għal żoni b’restrizzjonijiet naturali, 
f’konformità mar-rakkomandazzjoni tagħna, hija kienet żiedet sinifikattivament il-
kontribuzzjoni stmata tal-“pagamenti bażiċi”, jiġifieri l-forma prinċipali l-ġdida tal-
pagamenti diretti lill-bdiewa, għar-raġuni li dawn il-pagamenti kienu suġġetti għal 
“kundizzjonalità msaħħa” li kienet tinkludi prattiki preċedenti ta’ 
“ekoloġizzazzjoni”. Madankollu, kif iddikjarajna fl-Opinjoni20 2018 tagħna, mod 
aktar realistiku li bih tiġi stmata l-kontribuzzjoni tal-pagamenti diretti għall-azzjoni 
klimatika jkun li jittieħed inkunsiderazzjoni biss l-appoġġ imħallas għal żoni fejn il-
bdiewa realment japplikaw prattiki biex jimmitigaw it-tibdil fil-klima. 

                                                      
20 L-Opinjoni Nru 7/2018: rigward il-proposti tal-Kummissjoni għal regolamenti relatati mal-

Politika Agrikola Komuni għall-perjodu wara l-2020, il-paragrafi 37-38. 
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L-emendi għall-abbozz ta’ leġiżlazzjoni 
dwar il-QFP ġew parzjalment appoġġati 
mill-valutazzjonijiet tal-impatt tal-
Kummissjoni, iżda ma ġewx ippreparati 
emendi addizzjonali mill-Parlament 
jew mill-Kunsill 
1.28. It-TFUE jiddefinixxi s-setgħat leġiżlattivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 
Iż-żewġ istituzzjonijiet għandhom mandat demokratiku u, fi ħdan il-limiti ddefiniti mit-
trattat, huma liberi li jeżerċitaw dawn is-setgħat leġiżlattivi kif jidhrilhom xieraq. Il-
ftehim interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet, li ż-żewġ istituzzjonijiet huma 
partijiet minnu, jipprovdi xi gwida dwar prattiki leġiżlattivi tajba u jorbothom biex 
isegwu dawn il-prattiki. L-Artikolu 15 jistipula li “meta jqisu li dan ikun xieraq u meħtieġ 
għall-proċess leġislattiv”, iż-żewġ istituzzjonijiet “ser iwettqu valutazzjonijiet tal-impatt 
fir-rigward tal-emendi sostanzjali tagħhom għall-proposta tal-Kummissjoni”. Bħala 
regola ġenerali, huma “ser jieħdu l-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni bħala l-punt 
tat-tluq għall-ħidma ulterjuri tagħhom”. Id-definizzjoni ta’ x’tikkostitwixxi “emenda 
sostanzjali” skont l-Artikolu 15 “għandha tiġi ddeterminata mill-Istituzzjoni rispettiva”. 

1.29. L-emendi introdotti mill-koleġiżlaturi fil-proċeduri leġiżlattivi settorjali li 
eżaminajna, u mill-Kunsill, bil-kunsens tal-Parlament, fil-każ tar-regolament dwar il-
QFP, kienu numerużi, u aħna qisna li xi wħud minnhom kienu sinifikanti f’termini tal-
prestazzjoni tal-programm. Fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, dawn l-emendi setgħu jiġu 
marbuta, tal-inqas sa ċertu punt, mat-tagħlimiet meħuda mill-evalwazzjonijiet u mill-
awditi, u mal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni. Dan kien fil-biċċa l-kbira l-każ 
għat-tagħlima meħuda dwar iż-żieda fil-flessibbiltà li ġiet stabbilita fir-regolament dwar 
il-QFP (ara l-Kaxxa 1.4). 
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Kaxxa 1.4 

Tagħlima meħuda: jenħtieġ li l-QFP ikun aktar flessibbli biex jagħti 
rispons aħjar għaċ-ċirkustanzi li qed jinbidlu 

X’kienet il-problema u x’tagħlima ttieħdet? 

Fid-dokument ta’ riflessjoni dwar il-futur tal-finanzi tal-UE 2017 tagħha, il-
Kummissjoni rrakkomandat baġit tal-UE b’“aktar flessibbiltà f’qafas stabbli”, fejn 
sostniet li aktar flessibbiltà hija essenzjali biex ikun hemm rispons għal kriżijiet u 
avvenimenti mhux previsti. Fid-Dokument Informattiv u Analitiku 2018 tagħna 
aħna konna qbilna b’mod wiesa’ mad-dijanjożi tal-Kummissjoni, u żidna li l-għodod 
ta’ flessibbiltà taħt il-QFP 2014-2020 kienu ntużaw fil-biċċa l-kbira biex jindirizzaw 
il-konsegwenzi baġitarji tad-dewmien mhux antiċipat fl-implimentazzjoni tal-
programmi, fatt li ħalla ftit flessibbiltà biex jiġi ttrattat kwalunkwe avveniment 
mhux previst ulterjuri. 

Il-Kummissjoni kif applikat it-
tagħlima meħuda fil-proposta 

leġiżlattiva tagħha? 

Il-Kunsill, bil-kunsens tal-Parlament, 
kif emenda l-proposta tal-

Kummissjoni? 

Fid-Dokument Informattiv u Analitiku 
Nru 06/2018 tagħna dwar il-proposta 
tal-Kummissjoni għall-QFP 2014-2020, 
aħna identifikajna għadd ta’ elementi 
li jżidu sinifikattivament il-flessibbiltà 
kumplessiva tal-baġit, inklużi: 

Il-Kunsill, bil-kunsens tal-Parlament, 
żamm xi elementi prinċipali tal-
proposta tal-Kummissjoni, iżda 
biddilha f’xi aspetti importanti. Dawn 
kienu jinkludu l-istrutturar ta’ diversi 
strumenti speċjali b’mod aktar ċar fi 
strumenti tematiċi u dawk mhux 
tematiċi, kif ukoll: 

o It-tneħħija ta’ limiti fuq ir-riport 
għal snin futuri (permezz tal-
mekkaniżmu “Marġni Globali 
għall-Pagamenti”) tal-
approprjazzjonijiet ta’ pagament 
mhux użati, jiġifieri d-differenza 
bejn l-ammont massimu li l-UE 
setgħet tħallas f’sena partikolari 
(il-limitu massimu tal-
approprjazzjonijiet ta’ pagament 
annwali) u l-ammont li verament 
ħallset. Dan ikun jgħin jiżgura li l-
fondi kienu disponibbli għall-
pagamenti f’każ ta’ dewmien fl-
implimentazzjoni tal-programmi. 

o Il-konsolidazzjoni tal-“Marġni 
Globali għall-Pagamenti” fl-
“Istrument ta’ Marġni Uniku” u l-
introduzzjoni mill-ġdid ta’ limiti 
fuq ir-riport ta’ 
approprjazzjonijiet ta’ pagament 
mhux użati minn sena għal oħra. 
Kif kien il-każ għall-QFP 2014-
2020, dawn il-limiti japplikaw 
għall-aħħar tliet snin tal-perjodu, 
iżda din id-darba bħala total 
huma madwar 20 % ogħla. 
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Il-Kummissjoni kif applikat it-
tagħlima meħuda fil-proposta 

leġiżlattiva tagħha? 

Il-Kunsill, bil-kunsens tal-Parlament, 
kif emenda l-proposta tal-

Kummissjoni? 

o Iż-żieda fid-daqs u l-ambitu ta’ 
erba’ strumenti speċjali barra 
mill-QFP21 għal EUR 2.4 biljun fis-
sena (żieda ta’ 34 % fuq il-QFP 
preċedenti), u l-kjarifika li 
kwalunkwe ammont li jintefaq 
minn dawn l-istrumenti jaqbeż il-
limitu massimu għall-
approprjazzjonijiet ta’ pagament. 

o It-tnaqqis tal-valur totali ta’ 
dawn l-istrumenti speċjali (b’4 %) 
għal EUR 2.3 biljun fis-sena, li 
xorta huwa 28 % ogħla minn dak 
fil-perjodu preċedenti. Barra 
minn hekk, inħoloq strument 
speċjali tematiku ġdid: ir-
“Riżerva ta’ Aġġustament għall-
Brexit” b’limitu massimu ta’ 
EUR 5 biljun għad-durata tiegħu 
kollha kemm hi. 

o L-estensjoni tal-possibbiltà ta’ 
riport ta’ kwalunkwe 
approprjazzjoni ta’ impenn mhux 
użati għal snin futuri, permezz 
tar-“Riżerva tal-Unjoni”, billi 
jitħallew jiġu allokati lil 
kwalunkwe qasam ta’ politika (u 
mhux biss oqsma relatati mat-
tkabbir, l-impjiegi, il-migrazzjoni u 
s-sigurtà, kif kien il-każ taħt il-
QFP 2014-2020). 

o Il-konsolidazzjoni tar-“Riżerva 
tal-Unjoni” fi “Strument ta’ 
Marġni Uniku”. Għalkemm baqa’ 
jippersisti n-nuqqas ta’ 
restrizzjonijiet tematiċi fuq l-użu 
tal-mekkaniżmu, ġie introdott 
limitu annwali fuq ir-riport ta’ 
ammonti: 0.04 % tal-introjtu 
nazzjonali gross ikkombinat tal-
Istati Membri tal-UE. 

o Il-ħolqien tal-possibbiltà ta’ użu 
mill-ġdid ta’ impenji kkanċellati 
(“diżimpenji”) billi ġew miżjuda 
mar-“Riżerva tal-Unjoni”. 
Storikament, id-diżimpenji 
ammontaw għal bejn EUR 2 biljun 
u EUR 5 biljun fis-sena. 

o L-eliminazzjoni tal-possibbiltà li 
jerġgħu jintużaw impenji 
kkanċellati b’dan il-mod. 

 

1.30. F’każijiet oħra, l-emendi introdotti mill-koleġiżlaturi tbiegħdu 
sinifikattivament mill-proposta tal-Kummissjoni li kienet ġejja mit-tagħlimiet li kienet 
ħadet. Dan jista’ jintwera mill-eżempju tar-rifjut mill-koleġiżlaturi tal-proposta tal-
Kummissjoni biex tqassar (minn tliet snin għal sentejn) il-perjodu li matulu l-pagamenti 
taħt il-programmi pluriennali setgħu jibqgħu jsiru wara l-impenn baġitarju (ara l-
Kaxxa 1.5). 

                                                      
21 Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, il-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni 

Ewropea, ir-Riżerva għall-Għajnuna ta’ Emerġenza u l-Istrument ta’ Flessibbiltà. 
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Kaxxa 1.5 

Tagħlima meħuda: jenħtieġ li r-regola “n+3” tiġi sostitwita bir-
regola “n+2” 

L-UE tonfoq proporzjon sinifikanti tal-baġit tagħha permezz ta’ programmi 
pluriennali, bħall-FEŻR u l-FK. Taħt il-QFP 2014-2020, ir-regola “n+3” kienet 
tippermetti li l-infiq għal dawn il-programmi jkompli sal-2023, jiġifieri għal tliet 
snin wara t-tmiem nominali tal-perjodu (ara wkoll il-paragrafu 1.10). Din kienet 
bidla meta mqabbla mal-perjodi preċedenti (2000-2006 u 2007-2013), meta kienet 
tapplika r-regola n+2. 

Ir-regola n+3 ġiet introdotta biex ikun hemm aktar ħin li jagħmel tajjeb għat-
tnedija bil-mod tal-programmi u l-assorbiment dgħajjef tal-fondi fil-bidu tal-
perjodu. Madankollu, kif konna osservajna22, din ħolqot problemi għall-ġestjoni 
baġitarja u l-prestazzjoni, billi: 

o ikkontribwiet għaż-żieda fl-impenji pendenti, jiġifieri l-ammonti li l-
Kummissjoni kienet impenjat biex tħallas mill-baġit tal-UE iżda li kienet 
għadha ma ħallsitx; 

o żiedet il-piż amministrattiv billi tawlet sa tliet snin il-perjodu li għalih kien 
hemm trikkib bejn żewġ perjodi tal-QFP, b’żewġ settijiet distinti ta’ regoli; 

o dgħajjfet l-inċentiv li jiġu prodotti outputs – u riżultati sussegwenti – aktar 
kmieni, u f’xi każijiet effettivament dewmithom b’sena meta mqabbla mar-
regola n+2. 

Il-Kummissjoni kif applikat it-tagħlima 
meħuda fil-proposta leġiżlattiva tagħha? 

Il-koleġiżlaturi kif emendaw il-
proposta tal-Kummissjoni? 

Għall-perjodu 2021-2027, fil-proposta 
għal regolament dwar dispożizzjonijiet 
komuni tagħha, il-Kummissjoni marret 
lura għar-regola n+223. 
Il-Kummissjoni pproponiet din il-bidla 
biex tippromwovi “ġestjoni finanzjarja 
tajba kif ukoll implimentazzjoni fil-ħin” u 
sostniet li dan jenħtieġ li jkun fattibbli 
minħabba li “s-simplifikazzjoni tagħmilha 
aktar faċli biex il-programmi jnaqqsu d-
dewmien”24. 
Madankollu, kif imsemmi fil-
paragrafu 1.12, il-Kummissjoni ma 
ppreparatx valutazzjoni tal-impatt biex 
tappoġġa din il-proposta leġiżlattiva 
orizzontali. 

Il-koleġiżlaturi iddeċidew li 
jkomplu bir-regola n+3 għas-
snin 2021-2026 u emendaw il-
proposta tal-Kummissjoni kif 
meħtieġ. 
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1.31. La l-Parlament u lanqas il-Kunsill ma kien ipprepara xi valutazzjonijiet tal-
impatt b’rabta mal-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni għall-QFP u l-programmi ta’ 
nfiq tagħha. Ħadna nota tal-kritika li saret mill-Parlament fil-konfront tal-Kunsill talli 
ma ppreparax dawn il-valutazzjonijiet tal-impatt għall-emendi sostanzjali li kien 
ippropona25. Aħna sibna li ż-żewġ istituzzjonijiet kienu żviluppaw gwida interna dwar il-
valutazzjonijiet tal-impatt. F’konformità mal-ftehim interistituzzjonali dwar it-tfassil 
aħjar tal-liġijiet, iż-żewġ istituzzjonijiet, fil-linji gwida rispettivi tagħhom, jenfasizzaw li 
se jieħdu kont sħiħ tal-valutazzjonijiet tal-impatt ippreparati mill-Kummissjoni. Barra 
minn hekk, iż-żewġ istituzzjonijiet jelenkaw ċerti kundizzjonijiet li jkunu jridu jiġu 
ssodisfati sabiex huma jippreparaw il-valutazzjonijiet tal-impatt tagħhom stess. 
Kwalunkwe valutazzjoni tal-impatt ġdida minn xi waħda mill-istituzzjonijiet tkun 
teħtieġ tgawdi l-appoġġ politiku wiesgħa u ma ddewwimx b’mod mhux dovut il-proċess 
leġiżlattiv. Barra minn hekk, il-gwida taż-żewġ istituzzjonijiet tipprovdi li valutazzjoni 
tal-impatt ġdida tista’ tiġi meqjusa neċessarja biss għal emendi “sostanzjali” għall-
proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni. Madankollu, l-ebda istituzzjoni ma tiddefinixxi 
dak li jagħmel emenda “sostanzjali” jew tistabbilixxi l-kriterji għall-valutazzjoni ta’ dan. 
Il-gwida tal-Parlament tiddikjara li huwa diffiċli li tingħata definizzjoni ta’ “sostanzjali” li 
tkun valida universalment – hija valutazzjoni li trid issir fuq bażi ta’ każ b’każ. Il-gwida 
tal-Kunsill tirrakkomanda approċċ simili ta’ każ b’każ. Filwaqt li naqblu li jista’ ma jkunx 
possibbli li tingħata definizzjoni unika u universalment applikabbli, in-nuqqas ta’ kriterji 
għall-valutazzjoni ta’ dak li jikkostitwixxi emenda sostanzjali joħloq ir-riskju li diversi 
kumitati taż-żewġ istituzzjonijiet jadottaw interpretazzjonijiet u prattiki differenti. 

                                                      
22 Ir-Rapport Analitiku Nru 05/2019: “Analiżi rapida dwar każ speċifiku”. Impenji pendenti fil-

baġit tal-UE – Ħarsa aktar mill-qrib, April 2019, il-paragrafi 34-39 u r-Rapport Speċjali 
Nru 36/2016: “Valutazzjoni tal-arranġamenti għall-għeluq tal-programmi tal-koeżjoni u tal-
iżvilupp rurali għall-2007-2013”, il-paragrafi 58-68. 

23 L-Artikolu 99 tal-abbozz ta’ regolament dwar dispożizzjonijiet komuni u l-Artikolu 36 tal-
abbozz ta’ regolament dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola 
komuni. 

24 Memorandum ta’ spjegazzjoni li jakkumpanja l-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni. Ara 
wkoll id-dokument ta’ riflessjoni dwar il-futur tal-finanzi tal-UE li l-Kummissjoni ħarġet fl-
2017, it-Taqsima 4.1.3. 

25 Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta’ April 2021 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu 
parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill 
(2020/2142(DEC)), il-paragrafu 12. 
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1.32. Aħna vverifikajna jekk il-koleġiżlaturi kinux qiesu l-opinjonijiet tagħna26 dwar 
il-proposti leġiżlattivi li eżaminajna. Sibna li kienu segwew xi wħud mis-suġġerimenti 
tagħna (ara l-Kaxxa 1.6). 

Kaxxa 1.6 

F’xi każijiet, il-koleġiżlaturi segwew l-opinjonijiet tagħna rigward il-
proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni 

o Huma allinjaw id-definizzjoni proposta ta’ indikaturi tar-riżultati fir-
regolament dwar dispożizzjonijiet komuni u fir-regolamenti speċifiċi għall-
fond (inkluż ir-Regolament dwar il-FEŻR/il-FK)27. 

o Estendew il-prinċipju ta’ programmazzjoni bbażata fuq ir-riżultati, li diġà kien 
applikat għall-programmi ġeografiċi, għall-programmi tal-NDICI kollha28. 

                                                      
26 L-Opinjoni Nru 6/2018 dwar ir-regolament dwar dispożizzjonijiet komuni; l-Opinjoni 

Nru 7/2018 dwar il-pakkett leġiżlattiv għall-PAK u l-Opinjoni Nru 10/2018 dwar ir-
Regolament NDICI. 

27 L-Opinjoni Nru 6/2018 dwar ir-regolament dwar dispożizzjonijiet komuni, il-punt 60. 

28 L-Opinjoni Nru 10/2018 dwar ir-Regolament NDICI, il-punt 23. 
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Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
1.33. L-approċċ għal regolamentazzjoni aħjar jgħin lill-Kummissjoni fl-
identifikazzjoni tat-tagħlimiet meħuda mill-implimentazzjoni preċedenti ta’ politiki u 
programmi u l-użu tagħhom biex titjieb il-prestazzjoni futura (ara l-paragrafu 1.9). 

1.34. Aħna sibna li, tenut kont tar-restrizzjonijiet relatati maċ-ċiklu tal-QFP, il-
Kummissjoni kienet ikkonformat mal-prinċipju “l-ewwel evalwa” fil-biċċa l-kbira mill-
proċeduri leġiżlattivi li eżaminajna. Madankollu, ma wettqitx valutazzjoni tal-impatt 
għar-regolament dwar dispożizzjonijiet komuni li kien fih dispożizzjonijet importanti 
relatati mal-prestazzjoni għall-FEŻR, il-FK u sitt programmi oħra. Barra minn hekk, fil-
każ tal-proposti leġiżlattivi għall-PAK, mhux l-aspetti tematiċi kollha tal-politika kienu 
ġew koperti suffiċjentement mill-evalwazzjonijiet saż-żmien meta ġiet ippreparata l-
valutazzjoni tal-impatt (ara l-paragrafi 1.10-1.12). 

Rakkomandazzjoni 1.1 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni, waqt il-preparazzjoni tal-QFP li jmiss: 

(a) tiżgura li l-valutazzjonijiet tal-impatt jeżaminaw l-aspetti sostantivi ewlenin 
(jiġifieri mhux biss proċedurali) tal-leġiżlazzjoni li tkopri bosta programmi, bħar-
regolament dwar dispożizzjonijiet komuni; 

(b) tippjana l-evalwazzjonijiet tagħha għall-programmi ta’ nfiq kollha, inklużi l-
evalwazzjonijiet li jkopru aspetti tematiċi speċifiċi ta’ dawn il-programmi, ħalli r-
riżultati tagħhom ikunu disponibbli għall-użu fil-valutazzjonijiet tal-impatt 
rilevanti. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: matul il-preparamenti għall-QFP ta’ wara l-
2027 

1.35. Il-valutazzjonijiet tal-impatt u l-evalwazzjonijiet, u l-istudji ta’ sostenn 
tagħhom, jiġu ppubblikati, iżda mhux dejjem faċli biex jinstabu u ma hemmx punt 
uniku ta’ aċċess għalihom kollha (ara l-paragrafi 1.13-1.15). 
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Rakkomandazzjoni 1.2 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni ssegwi u timplimenta l-pjanijiet tagħha biex tistabbilixxi punt 
uniku, u faċli għall-utent, ta’ aċċess għall-valutazzjonijiet tal-impatt, l-evalwazzjonijiet u 
l-istudju sottostanti kollha. Dan jista’ jintlaħaq billi tinħoloq rabta bejn ir-reġistri tal-
evidenza u l-portali rilevanti tagħha u billi jkun hemm komunikazzjoni ma’ 
istituzzjonijiet oħra biex jistabbilixxu reġistru tal-evidenza komuni, il-Portal Leġiżlattiv 
Komuni. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: tmiem l-2023 

1.36. B’mod ġenerali t-tagħlimiet meħuda ġew identifikati b’mod ċar fl-
evalwazzjonijiet li eżaminajna. Madankollu, il-Kummissjoni ma identifikatx b’mod ċar l-
azzjonijiet ta’ segwitu rilevanti u relatati fil-pjanijiet ta’ ġestjoni li ppubblikat (ara l-
paragrafi 1.16-1.18). 

Rakkomandazzjoni 1.3 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tidentifika b’mod ċar l-azzjonijiet ta’ segwitu rilevanti li ġejjin 
mill-evalwazzjonijiet, billi tippreżentahom fil-pjanijiet ta’ ġestjoni annwali tagħha jew 
f’dokumenti oħra disponibbli għall-pubbliku li jkollhom status ekwivalenti. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: tmiem l-2022 

1.37. Il-valutazzjonijiet tal-impatt li eżaminajna ppreżentaw firxa ta’ għażliet għat-
tfassil tal-programmi ta’ nfiq ikkonċernati. Madankollu, offrew ftit li xejn informazzjoni 
kkwantifikata biex jagħmluha faċli biex isir tqabbil bejn l-għażliet proposti (ara l-
paragrafu 1.19). 

Rakkomandazzjoni 1.4 

Jenħtieġ li l-Kummissjoni, meta tippreżenta għażliet fil-valutazzjonijiet tal-impatt, 
tinkludi aktar informazzjoni kwantitattiva, speċjalment analiżijiet tal-ispejjeż imqabbla 
mal-benefiċċji u analiżijiet tal-kosteffettività. 

Data mmirata għall-implimentazzjoni: matul il-preparament tal-valutazzjonijiet tal-
impatt għall-QFP ta’ wara l-2027 
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1.38. Il-BIR iwettaq xogħol sinifikanti. Huwa jirrieżamina l-valutazzjonijiet tal-
impatt kollha u għażla ta’ evalwazzjonijiet, u jikkontribwixxi b’mod tanġibbli għat-titjib 
fil-kwalità tagħhom (ara l-paragrafi 1.20-1.23). 

1.39. Il-proposti leġiżlattivi li eżaminajna, relatati mal-QFP, juru li l-Kummissjoni 
b’mod ġenerali ħadet inkunsiderazzjoni t-tagħlimiet meħuda rilevanti mill-
evalwazzjonijiet u mill-awditi, tal-inqas parzjalment. Madankollu, l-att ġuridiku bażiku li 
jirregola programm huwa biss l-ewwel pass fl-iżgurar ta’ prestazzjoni mtejba: ħafna 
jiddependi minn rekwiżiti u arranġamenti ewlenin li għad iridu jiġu stabbiliti fl-atti ta’ 
implimentazzjoni u ta’ delega li qegħdin aktar ’l isfel fil-klassifika tal-atti, kif ukoll id-
dokumenti ta’ programmazzjoni (ara l-paragrafi 1.24-1.27). 

1.40. L-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni għall-QFP 2021-2027 ħadet aktar żmien milli 
għall-perjodu preċedenti, fatt li dewwem it-tnedija tal-programmi ta’ nfiq. Il-Parlament 
u l-Kunsill introduċew għadd kbir ta’ emendi għall-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni 
li eżaminajna, li xi wħud minnhom aħna qisna bħala sinifikanti f’termini tal-prestazzjoni 
tal-programm. Il-biċċa l-kbira minn dawn l-emendi setgħu jkunu marbuta mat-
tagħlimiet meħuda permezz tal-evalwazzjonijiet jew tal-valutazzjonijiet tal-impatt. 
Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill iddeċidew li ma jużawx l-għażla prevista 
fil-ftehim interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġijiet biex iwettqu l-valutazzjonijiet 
tal-impatt tagħhom stess (ara l-paragrafi 1.28-1.32). 
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Annessi 

Anness 1.1 – Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet mill-Kapitolu 3 tar-Rapport Annwali 2017 

Sena Rakkomandazzjoni tal-QEA 

Analiżi mill-QEA tal-progress li sar 

Implimentata 
bis-sħiħ 

Qed tiġi implimentata 

Mhux 
implimentata 

Mhux 
applikabbli 

Evidenza 
insuffiċjenti 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 

F’xi wħud 
mill-aspetti 

2017 

Rakkomandazzjoni 1: Għall-perjodu tal-QFP li jmiss, jenħtieġ li 
l-Kummissjoni tipproponi miżuri biex tirrazzjonalizza u
tissimplifika l-oqfsa strateġiċi li jirregolaw l-implimentazzjoni 
tal-baġit tal-UE, u b’hekk tirrinforza l-obbligu ta’ rendikont 
għar-riżultati u żżid iċ-ċarezza u t-trasparenza għall-partijiet 
ikkonċernati kollha. Dan għandu jinvolvi ħidma mal-partijiet 
ikkonċernati sabiex jinkiseb sett koerenti ta’ objettivi ta’ livell
għoli li jkunu jistgħu jitkejlu u li jkunu adatti biex jiggwidaw il-
progress li jkun sar lejn il-ksib tar-riżultati stabbiliti għall-baġit 
tal-qafas finanzjarju pluriennali kollu kemm hu matul il-perjodu 
ta’ implimentazzjoni tiegħu.

X 

2017 

Rakkomandazzjoni 2: Jenħtieġ li l-Kummissjoni tinkludi 
informazzjoni aġġornata dwar il-prestazzjoni fir-rappurtar dwar 
il-prestazzjoni, inkluż fir-rapport annwali dwar il-ġestjoni u l-
prestazzjoni. 

X 
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Sena Rakkomandazzjoni tal-QEA 

Analiżi mill-QEA tal-progress li sar 

Implimentata 
bis-sħiħ 

Qed tiġi implimentata 

Mhux 
implimentata 

Mhux 
applikabbli 

Evidenza 
insuffiċjenti 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 

F’xi wħud 
mill-aspetti 

2017 

Rakkomandazzjoni 3: Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrazzjonalizza 
l-indikaturi dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE u ttejjeb l-
allinjament bejn l-objettivi ġenerali ta’ livell għoli u l-objettivi 
speċifiċi tal-programmi u tal-politiki. Għal dan l-iskop, jenħtieġ
li hija tieħu dawn il-passi li ġejjin.

(a) Jenħtieġ li tistabbilixxi rabta diretta bejn l-objettivi speċifiċi 
fil-bażi ġuridika ta’ kull programm ta’ nfiq u l-objettivi ġenerali.

X 

2017 

Rakkomandazzjoni 3: Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrazzjonalizza 
l-indikaturi dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE u ttejjeb l-
allinjament bejn l-objettivi ġenerali ta’ livell għoli u l-objettivi 
speċifiċi tal-programmi u tal-politiki. Għal dan l-iskop, jenħtieġ
li hija tieħu dawn il-passi li ġejjin.

(b) Tirrieżamina l-indikaturi tal-prestazzjoni użati għall-baġit tal-
UE kollu kemm hu fil-livelli kollha, tirreġistra informazzjoni bħal 
pereżempju l-utent intenzjonat ta’ kull indikatur, u l-iskop 
intenzjonat tiegħu. Jekk din l-informazzjoni ma tistax tiġi
aċċertata, imbagħad għandha tikkunsidra li telimina l-indikatur.

X 
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Sena Rakkomandazzjoni tal-QEA 

Analiżi mill-QEA tal-progress li sar 

Implimentata 
bis-sħiħ 

Qed tiġi implimentata 

Mhux 
implimentata 

Mhux 
applikabbli 

Evidenza 
insuffiċjenti 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 

F’xi wħud 
mill-aspetti 

2017 

Rakkomandazzjoni 3: Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrazzjonalizza 
l-indikaturi dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE u ttejjeb l-
allinjament bejn l-objettivi ġenerali ta’ livell għoli u l-objettivi 
speċifiċi tal-programmi u tal-politiki. Għal dan l-iskop, jenħtieġ
li hija tieħu dawn il-passi li ġejjin.

(c) Jenħtieġ li tiżgura li l-informazzjoni li tintuża għall-ġestjoni 
ta’ kuljum tal-programmi u tal-politiki fid-DĠ hija allinjata mal-
informazzjoni tal-prestazzjoni aggregata inkluża fir-rapporti 
ewlenin dwar il-prestazzjoni.

X X 

2017 

Rakkomandazzjoni 4: Jenħtieġ li, fir-rapporti ewlenin dwar il-
prestazzjoni, il-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni dwar kif 
hija tuża l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni. Jenħtieġ li hija 
turi, bl-iżjed mod sistematiku possibbli, u filwaqt li tieħu 
inkunsiderazzjoni ż-żmien meħtieġ biex tinkiseb din l-
informazzjoni, kif l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni rigward il-
baġit tal-UE tkun intużat fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 
tagħha. 

X 
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Sena Rakkomandazzjoni tal-QEA 

Analiżi mill-QEA tal-progress li sar 

Implimentata 
bis-sħiħ 

Qed tiġi implimentata 

Mhux 
implimentata 

Mhux 
applikabbli 

Evidenza 
insuffiċjenti 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 

F’xi wħud 
mill-aspetti 

2017 

Rakkomandazzjoni 5: Jenħtieġ li l-Kummissjoni tintroduċi jew 
ittejjeb miżuri u inċentivi biex tistimula fokus akbar fuq il-
prestazzjoni fil-kultura interna tagħha, filwaqt li tkompli tibni 
fuq il-progress li diġà sar. Għal dan il-fini, jenħtieġ li hija: 

(a) tipprovdi lill-maniġers tagħha aktar għarfien u gwida dwar
il-ġestjoni tal-prestazzjoni, u dwar l-użu tal-informazzjoni dwar
il-prestazzjoni għat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

X 

2017 

Rakkomandazzjoni 5 Jenħtieġ li l-Kummissjoni tintroduċi jew 
ittejjeb miżuri u inċentivi biex tistimula fokus akbar fuq il-
prestazzjoni fil-kultura interna tagħha, filwaqt li tkompli tibni 
fuq il-progress li diġà sar. Għal dan il-fini, jenħtieġ li hija: 

(b) tiskambja prattiki tajba fl-użu ta’ informazzjoni dwar il-
prestazzjoni kemm fi ħdan il-Kummissjoni kif ukoll mal-partijiet 
ikkonċernati bħall-Istati Membri.

X 
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Sena Rakkomandazzjoni tal-QEA 

Analiżi mill-QEA tal-progress li sar 

Implimentata 
bis-sħiħ 

Qed tiġi implimentata 

Mhux 
implimentata 

Mhux 
applikabbli 

Evidenza 
insuffiċjenti 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 

F’xi wħud 
mill-aspetti 

2017 

Rakkomandazzjoni 5 Jenħtieġ li l-Kummissjoni tintroduċi jew 
ittejjeb miżuri u inċentivi biex tistimula fokus akbar fuq il-
prestazzjoni fil-kultura interna tagħha, filwaqt li tkompli tibni 
fuq il-progress li diġà sar. Għal dan il-fini, jenħtieġ li hija: 

(c) tkompli ttejjeb il-kultura interna tagħha biex tikseb fokus 
akbar fuq il-prestazzjoni, filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni l-
isfidi identifikati mid-DĠ kif ukoll il-possibiltajiet għall-progress 
identifikati mir-rispondenti għall-istħarriġ u l-opportunitajiet 
offruti mir-Regolament Finanzjarju rivedut, l-inizjattiva tal-Baġit 
Iffukat fuq ir-Riżultati, ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni għall-
proġetti li għadhom għaddejjin, u sorsi oħra.

X 
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Introduzzjoni 

Deskrizzjoni qasira ta’ “Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi” 

2.1. Il-programmi li huma ffinanzjati taħt is-Subintestatura 1a “Kompetittività għat-
tkabbir u l-impjiegi” tal-QFP huma diversi u għandhom l-għan li jrawmu soċjetà 
inklużiva, jistimulaw it-tkabbir, jagħtu spinta lir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, u 
joħolqu l-impjiegi fl-UE. Il-programmi prinċipali huma Orizzont 2020 (H2020) għar-
riċerka u l-innovazzjoni, kif ukoll Erasmus+ għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-
isport. Is-subintestatura tħaddan ukoll il-programmi spazjali bħal Galileo u ENGOS, kif 
ukoll il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE). Is-Subintestatura 1a tal-QFP tinkludi wkoll 
strumenti finanzjarji bħall-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS). 

2.2. L-infiq totali ppjanat taħt din is-subintestatura tal-QFP 2014-2020 huwa ta’
EUR 142 biljun, li minnhom EUR 104.6 biljun kienu tħallsu sa tmiem l-2020 (ara l-
Figura 2.1). 

Figura 2.1 – Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi: Pagamenti li saru fil-
perjodu 2014-2020 fuq l-impenji tal-perjodu

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

Kompetittività 
104.6 
13.6 %

Programmi oħra 
15.7 (15.0 %)

Galileo u Egnos
5.8 (5.6 %)

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 
7.6 (7.3 %)

Il-Fond Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi (FEIS) 
7.6 (7.3 %)

Erasmus+ 
13.9 (13.3 %)

Orizzont 2020 
53.8 (51.5 %)

EUR 766.9
biljun

(EUR biljun)

(i) bħala sehem mill-intestaturi
kollha tal-QFP  

(ii) ripartiti skont il-programmi
individwali
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Ambitu u approċċ 

2.3. Mit-23 programm taħt Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi, aħna għażilna 
wieħed: Erasmus+, li jirrappreżenta 13.3 % tat-total tal-pagamenti li saru sa tmiem l-
2020 għal din l-intestatura tal-QFP. L-għan tagħna kien li nistabbilixxu kemm kien 
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 
tajba. Dan ikompli fuq il-kopertura tagħna, fir-Rapport dwar il-Prestazzjoni 2019, ta’ 
Orizzont 2020 u tal-FEIS, li kienu jirrappreżentaw 57.4 % tat-total tal-pagamenti sa 
tmiem l-2019. 

2.4. Aħna ħejjejna dan il-kapitolu billi użajna l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni 
pprovduta mill-Kummissjoni, li kienet tinkludi r-Rapport Annwali tal-2020 dwar il-
Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR), id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-
Baġit 2022, u l-evalwazzjonijiet ewlenin u rapporti oħra, li jidhru fil-Figura 2.2. 
Iċċekkjajna jekk din l-informazzjoni hijiex plawżibbli u qabbilnieha mas-sejbiet tagħna, 
iżda ma awditjajniex l-affidabbiltà tagħha. Aħna bbażajna wkoll fuq ir-riżultati tal-
awditjar u tar-rieżaminar reċenti proprji tagħna f’għadd ta’ rapporti li jissemmew fit-
test. L-Appendiċi jiddeskrivi l-metodoloġija użata għat-tħejjija ta’ dan il-kapitolu f’aktar 
dettall. 
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Figura 2.2 – Twaqqit ta’ evalwazzjonijiet prinċipali u ta’ rapporti oħra, kif 
ukoll il-perjodi koperti 

 
Sors: il-QEA. 

2.5. Il-leġiżlazzjoni li tistabbilixxi kull programm ta’ nfiq tal-UE fiha għadd ta’ 
objettivi, li huma kklassifikati bħala jew ġenerali (normalment usa’ u aktar strateġiċi) 
jew inkella speċifiċi (normalment aktar stretti u aktar operazzjonali). Erasmus+ għandu 
14-il objettiv (wieħed ġenerali u 13 li huma speċifiċi), li minnhom dan il-kapitolu jkopri 
l-objettiv ġenerali u 4 objettivi speċifiċi (ara l-Anness 2.1). 

L-iskop ta’ Erasmus+ u kif huwa intenzjonat li jaħdem 

2.6. Il-Figura 2.3 tagħti l-kuntest għal Erasmus+ u tipprovdi ħarsa ġenerali 
kunċettwali, li turi l-ħtiġijiet li jindirizza, l-objettivi tiegħu, u l-outputs u l-eżiti 
mistennija tiegħu. 
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Figura 2.3 – Ħarsa ġenerali lejn Erasmus+

Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-loġika ta’ intervent kif ippreżentata fl-SWD(2018) 40 final u bbażat fuq kemm 
ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 kif ukoll COM(2020) 300 final (id-dikjarazzjonijiet tal-programmi tan-
nefqa operazzjonali). 

Ħtiġijiet
Sfidi
• Ħtieġa għal kooperazzjoni,

mobbiltà fis-setturi tal-
edukazzjoni, it-taħriġ u ż-
żgħażagħ

• Rkupru ekonomiku, qgħad 
fost iż-żgħażagħ

• Spariġġi fil-ħiliet
• Kompetizzjoni globali

għat-talent
• Kompetenza diġitali
• Esklużjoni soċjali
• Theddid għall-integrità fl-
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Eżiti mistennija
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karrieri aħjar
• Attivitajiet ta’ kwalità

aħjar fil-qasam tat-
tagħlim, iż-żgħażagħ u l-
isport, kif ukoll sħubijiet
dejjiema

• Riformi u użu ta’ għodod 
tal-UE

Riżultati
Livell individwali:
• Titjib fil-ħiliet u l-

kompetenzi
• Tkabbir personali
Livell organizzazzjonali:
• Rikonoxximent aħjar tal-

għarfien u l-ħiliet
• Metodi ġodda fit-tagħlim,

il-ħidma fil-qasam taż-
żgħażagħ u l-isport

Livell tas-sistema:
• Fehim aħjar tal-isfidi ta’

politika u l-politiki tal-UE

Proċessi
Mod ta’ ġestjoni
• Ġestjoni indiretta

(madwar ¾ tal-baġit)
• Ġestjoni diretta
• Indiretta permezz tal-Fond 

Ewropew tal-Investiment
Parteċipanti
• Il-Kummissjoni Ewropea
• Stati Membri: Aġenziji 

Nazzjonali
• Skejjel, universitajiet,

organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ u tal-isport

• Studenti individwali u 
prattikanti (studenti,
għalliema, impjegati)

Attivitajiet
• Azzjoni Ewlenija 1: il-

mobbiltà fit-tagħlim tal-
individwi

• Azzjoni Ewlenija 2: il-
kooperazzjoni għall-
innovazzjoni

• Azzjoni Ewlenija 3: l-
appoġġ għar-riforma tal-
politika

• Attivitajiet Jean Monnet
• Proġetti għall-isport

Kuntest u fatturi esterni
Kuntest tal-UE
• Bosta politiki u programmi

oħra tal-UE, bħall-FSIE
(“Fondi Strutturali”),
b’mod partikolari l-Fond 
Soċjali Ewropew

Kuntest fl-Istati Membri
• Politika, leġiżlazzjoni u/jew

qafas regolatorju tal-Istati
Membri fl-edukazzjoni, it-
taħriġ, iż-żgħażagħ u l-
isport

Fatturi esterni
• Diġitalizzazzjoni
• Globalizzazzjoni
• Tendenzi makroekonomiċi
• Żviluppi fis-suq tax-xogħol

Inputs
Finanzjament ta’ diversi 
azzjonijiet b’baġit ta’
EUR 14.9 biljun għall-
perjodu 2014-2020.
91 % tal-finanzjament imorru 
għall-erba’ OS magħżula 
(ibbażat fuq il-Baġit 2020)
Il-Kummissjoni tipprovdi wkoll 
sistemi u strutturi ta’ ġestjoni, 
u appoġġ għall-ġestjoni tal-
għarfien.

Objettivi
L-objettiv ġenerali ta’
Erasmus+ huwa li
jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni ta’
prijoritajiet strateġiċi fl-oqsma
ta’ (1) l-edukazzjoni u t-taħriġ,
(2) iż-żgħażagħ u (3) l-isport,
kif stabbilit fid-dokumenti 
ewlenin tal-UE.
Il-programm għandu 13-il
objettiv speċifiku (OS) (ara
wkoll l-Anness 2.1), li
minnhom aħna għażilna 4:
• Mobbiltà għall-

edukazzjoni u għat-taħriġ
• Kooperazzjoni fl-

edukazzjoni u t-taħriġ
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• Mobbiltà taż-żgħażagħ

Outputs mistennija
Livell individwali:
• Opportunitajiet ta’
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istudenti kif ukoll għall-
prattikanti

Livell organizzazzjonali:
• Proġetti ta’ riċerka u 

innovazzjoni fuq skala
kbira għal skambju ta’
prattiki tajbin,
innovazzjoni, kurrikuli
ġodda.

Livell tas-sistema:
• Tagħlim bejn il-pari
• Azzjonijiet ta’

sperimentazzjoni
• Appoġġ għal għodod tal-

UE, aġendi ta’ politika tal-
UE

• Finanzjament għall-
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• Kampanji ta’
sensibilizzazzjoni,
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• Djalogu bejn iż-żgħażagħ u
dawk li jfasslu l-politika
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2.7. Erasmus+ huwa l-programm tal-UE fl-oqsma ta’ (1) l-edukazzjoni u t-taħriġ, 
(2) iż-żgħażagħ, u (3) l-isport. L-Istati Membri għandhom kompetenza esklużiva f’dawn 
l-oqsma, jiġifieri jiddeċiedu, pereżempju, dwar is-sistema edukattiva jew il-politika 
soċjali tagħhom għaż-żgħażagħ. Madankollu, l-UE tista’ twettaq azzjonijiet biex 
tappoġġa, tikkoordina jew tissupplimenta l-azzjonijiet tal-Istati Membri. Il-programm 
Erasmus+ daħal fis-seħħ fl-2014 bħala s-suċċessur ta’ Erasmus, il-programm ta’ 
mobbiltà tal-istudenti beda fl-1987, u sitt programmi oħra fl-oqsma msemmija qabel, 
bħal Leonardo da Vinci, Comenius u Żgħażagħ fl-Azzjoni. Erasmus+ għamel disponibbli 
madwar EUR 14.9 biljun ta’ finanzjament fuq 7 snin (2014-2020).  

2.8. L-objettiv ġenerali tal-programm huwa fformulat b’tali mod li jagħmel 
referenza għal sensiela ta’ objettivi u strateġiji ta’ livell għoli li għalihom Erasmus+ 
għandu jikkontribwixxi. It-13-il objettiv speċifiku jkopru t-tliet oqsma kollha. Il-biċċa l-
kbira mill-azzjonijiet li jirrigwardaw l-edukazzjoni u t-taħriġ, kif ukoll dawk taż-żgħażagħ 
jaqgħu taħt waħda mill-azzjonijiet ewlenin li ġejjin: Azzjoni Ewlenija 1: il-mobbiltà fit-
tagħlim tal-individwi; Azzjoni Ewlenija 2: il-kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-
iskambju ta’ prattiki tajbin; Azzjoni Ewlenija 3: l-appoġġ għar-riforma ta’ politika.  
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Valutazzjoni tal-prestazzjoni ta’ 
Erasmus+, abbażi ta’ informazzjoni 
ppubblikata dwar il-prestazzjoni 

Kummenti ġenerali 

2.9. Il-Figura 2.4 tipprovdi l-ħarsa ġenerali tagħna lejn l-indikaturi kollha ta’ 
Erasmus+ inklużi fid dikjarazzjoni tal-programm. Il-Figura 2.5 tippreżenta l-indikaturi 
relatati mal-objettiv ġenerali. Il-ħarsa ġenerali speċifika tagħna għal kull objettiv 
speċifiku magħżul hija ppreżentata fil-Figura 2.6, il-Figura 2.7, il-Figura 2.8 u l-
Figura 2.9. Fir-Rapport dwar il-Prestazzjoni 20191, aħna ddiskutejna xi riżervi ġenerali 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 se jilħaq il-mira tiegħu. Dik il-valutazzjoni ma tiħux inkunsiderazzjoni 
jekk indikatur partikolari huwiex marbut, jew kemm mill-qrib, mal-azzjonijiet u l-
objettivi ta’ Erasmus+, u lanqas jekk il-mira stabbilita għall-indikatur hijiex 
suffiċjentement ambizzjuża. Għalhekk, huwa biss l-ewwel pass fl-analiżi tal-prestazzjoni 
tal-programm. Aħna ma awditjajniex l-affidabbiltà tad-data sottostanti (madankollu, 
tabilħaqq iddiskutejnieha fir-Rapport dwar il-Prestazzjoni 20192). 

                                                      
1 Ir-Rapport 2019 dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE, il-paragrafu 1.24. 

2 Ir-Rapport 2019 dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE, il-paragrafi 1.13-1.23. 
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Figura 2.4 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha ta’ Erasmus+ fid-
dikjarazzjoni tal-programm 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

2.10. L-objettiv ġenerali ta’ Erasmus+ huwa li jikkontribwixxi għall-ilħuq ta’ dan li 
ġej: “l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020, inkluża l-mira ewlenija tal-edukazzjoni; l-
objettivi tal-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ 
(ET 2020), inklużi l-punti ta’ riferiment korrispondenti; l-iżvilupp sostenibbli ta’ pajjiżi 
sħab fil-qasam tal-edukazzjoni għolja; l-objettivi ġenerali tal-qafas imġedded ta’ 
kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ (2010-2018); l-objettiv tal-iżvilupp tad-
dimensjoni Ewropea fl-isport, b’mod partikolari l-isport tal-massa, f'konformità mal-
pjan ta’ ħidma tal-Unjoni għall-isport; il-promozzjoni tal-valuri Ewropej f’konformità 
mal-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea”3. Il-Figura 2.5 tippreżenta l-
indikaturi relatati. 

                                                      
3 L-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1288/2013. 

Objettiv 
(*) Total

Kollha Kollha Kollha

OĠ 1 15 11 5 6 4 1 1 2
OS 1 3 2 1 1 1 1
OS 2 2 1 1 1 1
OS 3 2 2 2
OS 4 3 3 2 1
OS 5 2 2 1 1
OS 6 1 1 1
OS 7 3 1 1 2 2
OS 8 1 1 1
OS 9 1 1 1

OS 10 1 1 1
OS 11 1 1 1
OS 12 1 1 1
OS 13 2 1 1 1 1

Total 38 21 12 2 7 13 11 1 1 4 1 1 2

Output Riżultat Impatt

Mhuwiex ċar: ebda data, data antika jew data inkonklużivaIva Le

L-indikatur huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu (filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni 
kwalunkwe stadju importanti u progress li sar sa issa)?

DIDASKALIJA
(*) Għal l ista sħiħa ta’ objettivi ara l-Anness 2.1
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Figura 2.5 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-objettiv ġenerali

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

Dettalji dwar indikaturi individwali magħżula

Sommarju tal-indikaturi kollha

Fit-triq it-tajba?

Iva 5 1 1 6

Le 1 1

Mhux ċari 1 6 1 2 8

TOTAL 11 4 15

Output Riżultati Impatt TOTAL

Stadju importanti
71 % (2016)

Stadju importanti
73 % (2016)

Stadju importanti
75 % (2016)

Stadju importanti
60 % (2016)

Stadju importanti
84 % (2019)

2013

2013

2013

2013

2013

2020

2020

2020

2020

2020

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Indikatur Progress lejn il-mira 

Persunal fl-edukazzjoni għolja (HE) 
appoġġat mill-programm

Persunal fl-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali (ETV) appoġġat mill-

programm

Persunal tal-iskejjel appoġġat mill-
programm

Persunal fil-qasam taż-żgħażagħ 
appoġġat mill-programm

Persunal adult appoġġat mill-
programm

Output

Output

Output

Output

Output

Kwantitattiva Kwalitattiva Ebda mira jew mira mhux ċara

DIDASKALIJA

Għal spjegazzjoni dettaljata ta’ din il-ħarsa ġenerali u l-metodoloġija li użajna, jekk jogħġbok ara l-
Appendiċi, il-punti 15-23.

Mhuwiex ċar: ebda data, data antika jew data
inkonklużivaIva Le

L-indikatur huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu (filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni kwalunkwe
stadju importanti u progress li sar sa issa)?

Il-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-progress li sar tikkorrispondi bejn wieħed u ieħor mal-valutazzjoni li 
wettaqna aħna?

Tip ta’ mira

Iva Le
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2.11. L-objettiv ġenerali jinkludi seba’ indikaturi stabbiliti fir-Regolament Erasmus+, 
għalkemm xi wħud minn dawn ikejlu aktar minn aspett wieħed. B’hekk, b’kollox hemm 
15-il indikatur differenti. Eżempju wieħed huwa l-indikatur enfasizzat fil-Figura 2.5, li 
jirreġistra l-għadd ta’ persunal appoġġat mill-programm f’ħames kategoriji differenti. 
Dan huwa indikatur tipiku tal-output, għalkemm fid-dikjarazzjoni tal-programm il-
Kummissjoni tikklassifikah bħala indikatur tar-riżultati. Aħna nqisu li l-mira stabbilita 
ntlaħqet. 

Programm popolari li jibbenefika b’mod speċjali lill-parteċipanti 
individwali 

2.12. Erasmus+ huwa apprezzat mill-partijiet ikkonċernati u mill-pubbliku bħala 
programm utli li jilħaq l-objettivi tiegħu4. Madankollu, l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu 
tal-Kummissjoni sabet li xi sfidi soċjetali ewlenin huma indirizzati biss marġinalment 
mill-proġetti rrieżaminati5. B’mod ġenerali, l-individwi li jipparteċipaw fl-azzjonijiet ta’ 
Erasmus+ jirrappurtaw effetti pożittivi fuq il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom (studenti) 
kif ukoll fuq it-tkabbir personali u professjonali tagħhom (prattikanti). Il-programm 
għandu effett konkret fuq l-organizzazzjonijiet peress li jwassal għal networks 
internazzjonali aktar b’saħħithom u usa’, għalkemm hemm inqas evidenza ta’ bidliet 
fundamentali fil-prattiki istituzzjonali jew pedagoġiċi6. 

2.13. L-attraenza ta’ Erasmus+ hija ċara mill-għadd eċċessiv ta’ sottoskrizzjonijiet 
tiegħu, iżda dan iġib miegħu l-iżvantaġġ li anki applikazzjonijiet ta’ kwalità tajba jiġu 
rrifjutati minħabba nuqqas ta’ baġit disponibbli7. 

L-iskala u l-ambitu ta’ Erasmus+ joħolqu valur miżjud 

2.14. Erasmus+ ilaqqa’ flimkien 33 pajjiż tal-programm, u pajjiżi minn madwar id-
dinja kollha li huma eliġibbli bħala pajjiżi sħab. Ir-Renju Unit ipparteċipa f’Erasmus+ 

                                                      
4 Riċerka għall-Kumitat CULT - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, il-

Parlament Ewropew, p. 73. 

5 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report, (Volume 1), p. 11. 

6 Ibid., p. 14. 

7 Ibid., p. 16. 
Riċerka għall-Kumitat CULT - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, il-
Parlament Ewropew, p. 9. 
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bħala pajjiż tal-programm sa tmiem l-2020 (ara l-Kaxxa 2.1). Dan il-livell ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali jagħti lil Erasmus+ valur miżjud distint, billi ma jitqabbel 
ma’ ebda programm fuq livell nazzjonali f’oqsma simili. Minbarra l-ambitu ġeografiku 
tal-programm, l-iskala tiegħu, il-proċessi u l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi jżidu aktar il-
valur8. Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji li saru minn għadd ta’ pajjiżi mhux tal-UE bi 
skambju għal parteċipazzjoni avvanzata fil-programm huma xhieda ulterjuri tal-valur 
miżjud tiegħu (ara l-Kaxxa 2.2). Ix-xogħol tal-awditjar proprju tagħna9 u l-opinjoni li 
kellhom il-partijiet ikkonċernati saħansitra jkomplu jissottolinjaw il-valur miżjud 
kumplessivament pożittiv10. 

Kaxxa 2.1 

Erasmus+ u l-“Brexit” 

Fl-1 ta’ Frar 2020, ir-Renju Unit (UK) ma baqax Stat Membru tal-UE. Madankollu, il-
ftehim dwar il-ħruġ11 bejn l-UE u r-Renju Unit ippreveda perjodu ta’ tranżizzjoni li 
jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2020. Għalhekk ir-Renju Unit kompla jipparteċipa 
f’Erasmus+ bħala pajjiż tal-programm sa dik id-data, imbagħad sar pajjiż terz mhux 
assoċjat. 

Ir-Renju Unit kellu rwol sinifikanti bħala pajjiż ta’ destinazzjoni għall-mobbiltà taħt 
Erasmus+, b’aktar parteċipanti jidħlu milli jitilqu. Bħala eżempju, iċ-ċifri għall-
istudenti fl-edukazzjoni għolja taħt ftehimiet li ġew konklużi matul is-“sena tas-
sejħa” 2018 urew 18 099 perjodu ta’ mobbiltà mir-Renju Unit lejn pajjiżi oħra tal-
programm, meta mqabbla ma’ 29 797 perjodu ta’ mobbiltà fid-direzzjoni 
opposta12. 

                                                      
8 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1). 

9 Ir-Rapport Speċjali Nru 22/2018: “Mobbiltà taħt Erasmus+: Miljuni ta’ parteċipanti u Valur 
Miżjud Ewropew multidimensjonali, iżda jeħtieġ li jsir aktar titjib fil-kejl tal-prestazzjoni”. 

10 Riċerka għall-Kumitat CULT - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, il-
Parlament Ewropew, p. 9. 

11 Il-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni 
Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika. 

12 L-Anness Statistiku tar-Rapport intitolat Erasmus+ Annual report 2019, pp. 38-39. 
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2.15. Meta mqabbel ma’ programmi predeċessuri13, l-effiċjenza ta’ Erasmus+ 
tjiebet permezz tas-simplifikazzjoni tiegħu14, xi ħaġa li ġeneralment tintlaqa’ tajjeb mill-
partijiet ikkonċernati. Madankollu, dawn għadhom qed jaraw lok għal titjib, 
pereżempju, billi jitnaqqas l-għadd ta’ għodod tal-IT, il-gwida tal-programm issir aktar 
faċli biex tinftiehem15, u tiġi ssimplifikata l-proċedura ta’ applikazzjoni16. 

Kaxxa 2.2 

Ir-rieżaminar tagħna tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji minn pajjiżi 
mhux tal-UE 

Fir-Rapport Analitiku Nru 03/202117 tagħna, aħna analizzajna l-“Kontribuzzjonijiet 
finanzjarji pprovduti mill-pajjiżi mhux tal-UE lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati 
Membri”. Aħna eżaminajna bosta tipi ta’ kontribuzzjonijiet u dawk allokati għal 
żewġ programmi b’mod partikolari: Orizzont 2020 u Erasmus+. 

Il-kontribuzzjonijiet li jsiru mill-pajjiżi mhux tal-UE għal Erasmus+ huma t-tieni l-
ogħla għal kwalunkwe programm uniku, wara Orizzont 2020, u ammontaw għal 
total ta’ madwar EUR 227.9 miljun fl-2020. Hemm 10 pajjiżi mhux tal-UE li 
jikkontribwixxu finanzjarjament għal Erasmus+: 

o il-pajjiżi mhux tal-UE taż-Żona Ekonomika Ewropea, jiġifieri l-Iżlanda, il-
Liechtenstein u n-Norveġja, ikkontribwew madwar EUR 75.5 miljun għal 
Erasmus+ fl-2020, li ppermettielhom jipparteċipaw bħala pajjiżi tal-
programm;  

o 7 pajjiżi oħra mhux tal-UE kkontribwew EUR 152.4 miljun fl-2020. Il-
Maċedonja ta’ Fuq, it-Turkija u s-Serbja għandhom l-istatus ta’ pajjiż tal-
programm. L-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Kosovo*, u l-Montenegro 
huma pajjiżi sħab u jistgħu jipparteċipaw f’attivitajiet magħżula ta’ Erasmus+.  

                                                      
13 Riċerka għall-Kumitat CULT - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, il-

Parlament Ewropew, p. 10, p. 31, p. 113. 

14 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report, (Volume 1), p. 12. 

15 Riċerka għall-Kumitat CULT - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, il-
Parlament Ewropew, p. 75. 

16 Ibid., p. 79. 

17 Ir-Rapport Analitiku Nru 03/2021. 
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Ir-rieżaminar li wettaqna enfasizza l-isfidi ewlenin relatati mal-ġestjoni tal-
kontribuzzjonijiet minn pajjiżi mhux tal-UE, li ħafna minnhom huma rilevanti wkoll 
għal Erasmus+: 

o jekk il-formuli eżistenti għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ikomplu japplikaw, 
il-pajjiżi mhux tal-UE jistgħu jintalbu jħallsu kontribuzzjonijiet ogħla wara l-
ħruġ tar-Renju Unit mill-UE; 

o il-kontribuzzjonijiet ta’ Erasmus+ jiġu kkalkulati fuq il-bażi ta’ formula użata 
mill-Kummissjoni. Madankollu, fil-każ ta’ pajjiżi kandidati u kandidati 
potenzjali, il-kontribuzzjonijiet li jirriżultaw jiġu aġġustati fuq bażi ta’ każ 
b’każ.  

*Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa 
konformi mal-UNSCR 1244/1999 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-Dikjarazzjoni tal-
Indipendenza tal-Kosovo. 

It-tfassil tal-programm ġie ssimplifikat, iżda aspetti relatati mal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri ma ġewx indirizzati 

2.16. Il-kombinament tal-programmi predeċessuri taħt programm wieħed saħħaħ 
il-mod li bih id-diversi attivitajiet jaħdmu flimkien fuq il-bażi ta’ objettivi konsistenti, 
billi fil-biċċa l-kbira jiġu evitati d-duplikazzjonijiet. Dan issimplifika wkoll it-tfassil tal-
programm. Erasmus+ huwa ġeneralment komplementari għal programmi oħra tal-UE 
f’oqsma ta’ politika bħall-koeżjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, u s-saħħa, għalkemm 
skont l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-Kummissjoni, ftit li xejn hemm evidenza ta’ 
sinerġiji ċari ma’ dawn il-programmi18. 

2.17. Fir-Rapport Speċjali Nru 10/2021 tagħna19, aħna analizzajna l-azzjonijiet tal-
Kummissjoni relatati mal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-baġit tal-UE u 
vvalutajna Erasmus+ f’dan ir-rigward. Aħna kkonkludejna li l-Kummissjoni ma kinitx 
ħadet inkunsiderazzjoni l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-aspetti kollha ta’ Erasmus+, u 
kkritikajna l-livell tal-analiżi tal-ġeneru fil-valutazzjoni tal-impatt20. Studju tal-
Kummissjoni li jiffoka fuq l-edukazzjoni għolja indika disparità bejn il-ġeneri, b’aktar 
nisa milli rġiel jipparteċipaw f’Erasmus+, filwaqt li dan ma jistax jiġi spjegat minn 

                                                      
18 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report, (Volume 1), p. 12. 

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

20 Ibid., il-paragrafi 94-100. 
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differenzi fir-rati kumplessivi ta’ parteċipazzjoni fl-edukazzjoni għolja21. Aħna sibna 
wkoll li d-dikjarazzjoni tal-programm għal Erasmus+ ma pprovdietx stima finanzjarja 
tal-kontribuzzjoni tal-programm għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri22. 

Mobbiltà għall-edukazzjoni u għat-taħriġ 

2.18. Il-Figura 2.6 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-
programmi marbuta mal-Objettiv Speċifiku 1: Mobbiltà għall-edukazzjoni u għat-taħriġ 

                                                      
21 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, il-Kummissjoni Ewropea, p 42. 

22 Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2021, il-paragrafu 69. 
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Figura 2.6 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-“Mobbiltà għall-
edukazzjoni u għat-taħriġ”

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

2.19. L-Objettiv Speċifiku 1, li huwa li tiġi promossa l-mobbiltà għall-edukazzjoni u
għat-taħriġ, jiffinanzja l-mobbiltà ta’ studenti individwali, ta’ trainees u tal-persunal. 
Huwa għandu bil-bosta l-akbar allokazzjoni ta’ finanzjament, b’EUR 1 630.7 miljun 
ibbaġitjati għall-2020, jiġifieri 54.1 % tat-total tal-programm. Dan l-objettiv kopra wkoll 
il-Faċilità ta’ Garanzija ta’ Self għal Master taħt Erasmus+, li kellha l-għan li tinċentiva 
lill-intermedjarji finanzjarji (pereżempju, banek jew aġenziji tas-self lill-istudenti) biex 

Dettalji dwar indikaturi individwali magħżula
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jipprovdu self garantit mill-UE għal studenti li jixtiequ jistudjaw għal lawrja ta’ Master 
barra mill-pajjiż. 

2.20. Id-dikjarazzjoni tal-programm turi li Erasmus+ qed jonqos b’marġni żgħir milli 
jilħaq il-mira tal-parteċipazzjoni tiegħu għall-istudenti tal-edukazzjoni għolja, iżda din 
tintlaħaq għall-istudenti fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) (ara l-Figura 2.6). 
Dan huwa dovut għall-pandemija tal-COVID-19. Aħna ma naqblux mal-klassifikazzjoni 
tal-Kummissjoni ta’ dan l-indikatur bħala indikatur tar-riżultati fid-dikjarazzjoni tal-
programm u pjuttost inqisuh bħala kejl tal-output. 

L-interess fil-mobbiltà qed jiżdied 

2.21. Għalkemm il-finanzjament jibqa’ l-ostaklu prinċipali għall-individwi li jieħdu 
sehem fil-mobbiltà, l-interess f’din il-possibbiltà żdied b’10 % kull sena minn meta 
tnieda l-Erasmus+ fl-2014, bil-maġġoranza tal-parteċipanti jiġu mill-edukazzjoni 
għolja23. L-impatt tal-pandemija tal-COVID-19, u l-projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar relatata, 
kellhom impatt fuq il-mobbiltà fiżika (ara l-Kaxxa 2.3). L-adozzjoni tal-Faċilità ta’ 
Garanzija ta’ Self għal Master ma laħqitx l-aspettattivi24. L-objettiv kien li sal-2020 jiġu 
pprovduti EUR 3 biljun f’self lil 200 000 student tal-Master, iżda sa tmiem l-2017 kienu 
biss 358 student ta’ dan it-tip li ngħataw is-self, għalhekk il-Kummissjoni ddeċidiet li 
talloka mill-ġdid il-fondi rilevanti25. 

                                                      
23 Riċerka għall-Kumitat CULT - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, il-

Parlament Ewropew, p. 23. 

24 Ir-Rapport Speċjali Nru 22/2018; 
COM(2018) 050 final, il-Kummissjoni Ewropea, p. 4. 

25 Ir-Rapport Speċjali Nru 22/2018, il-paragrafu 118. 
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Kaxxa 2.3 

Impatt tal-pandemija tal-COVID-19 

It-tifqigħa tal-COVID-19 bdiet ikollha effetti kbar ta’ tfixkil fl-Ewropa minn 
Marzu 2020 u kellha impatt negattiv fuq ħafna attivitajiet ta’ Erasmus+, 
speċjalment l-attivitajiet ta’ mobbiltà individwali ffinanzjati taħt l-Objettivi 
Speċifiċi 1 u 7, li aħna għażilna għal dan ir-rapport. Ir-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar 
kienu jfissru li ħafna attivitajiet ta’ mobbiltà ppjanati ma setgħux iseħħu.  

Analiżi inizjali mwettqa mid-DĠ EAC tal-għadd ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà 
individwali turi li fl-2020 kien hemm madwar 500 000 inqas meta mqabbel mal-
medja tal-perjodu 2016-2019, tnaqqis ta’ madwar 60 %. 

Barra minn hekk, il-miżuri ta’ lockdown kienu jfissru li l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-
attivitajiet taż-żgħażagħ b’attendenza fiżika ma setgħux isiru, inklużi l-attivitajiet 
ta’ networking u soċjalizzazzjoni, li spiss iżidu l-valur f’termini ta’ esperjenza. 

Fir-rigward ta’ Erasmus+, il-Kummissjoni Ewropea rreaġiet għall-pandemija tal-
COVID-19 b’diversi modi, eż. billi estendiet id-dati ta’ skadenza li jippermettu lill-
organizzazzjonijiet jipposponu l-attivitajiet ta’ mobbiltà u fil-forma ta’ gwida għall-
parteċipanti u l-benefiċjarji. Barra minn hekk, tnedew żewġ sejħiet straordinarji 
biex jappoġġaw it-tħejjija għall-edukazzjoni diġitali u l-ħiliet kreattivi. Ġew 
organizzati wkoll stħarriġiet biex jinġabru l-fehmiet tal-parteċipanti tal-mobbiltà u 
tal-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja dwar l-impatt tal-COVID-19 fuq l-
attivitajiet tagħhom. 

Il-mobbiltà tipprovdi Valur Miżjud Ewropew multidimensjonali 

2.22. Hemm biżżejjed evidenza li l-parteċipanti fi proġetti ta’ mobbiltà huma 
sodisfatti bil-programm, u jistgħu jtejbu l-ħiliet tagħhom26. L-istudenti kollha fl-
edukazzjoni għolja jirċievu rikonoxximent formali tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-
mobbiltà u, aktar importanti minn hekk, 80 % jirċievu rikonoxximent akkademiku sħiħ 
tal-eżiti tat-tagħlim. Is-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta’ 
Krediti, ECTS27, għamlet dan possibbli. 

2.23. Ir-rilevanza tal-programm hija ċara u l-impatt fuq l-istudenti fl-edukazzjoni 
għolja huwa pożittiv, speċjalment fuq dawk minn pajjiżi b’qgħad fit-tul fost iż-żgħażagħ 

                                                      
26 Riċerka għall-Kumitat CULT - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, il-

Parlament Ewropew, p. 23. 

27 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, il-Kummissjoni Ewropea, p. 11. 
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fin-Nofsinhar tal-Ewropa u fil-pajjiżi sħab28. Il-mobbiltà tħalli impatt kbir fit-tul fuq il-
futur professjonali tal-benefiċjarji billi tagħti spinta lill-ħiliet u l-impjegabbiltà, 
notevolment fis-settur tal-ETV29, u tippermetti li l-biċċa l-kbira minn dawn l-istudenti 
jsibu impjieg. Il-mobbiltà tħalli wkoll impatt sinifikanti f’dak li jirrigwarda l-universitajiet 
u l-persunal tagħhom. Fil-ħidma preċedenti tagħna, aħna enfasizzajna l-ħafna forom ta’ 
valur miżjud li l-programm jipprovdi (ara l-Kaxxa 2.4). 

Kaxxa 2.4 

Erasmus+ jipprovdi aktar mill-valur miżjud previst fir-Regolament 

Fir-rapport speċjali tagħna dwar il-Mobbiltà taħt Erasmus+30, aħna identifikajna 
modi addizzjonali li bihom il-mobbiltà tipprovdi valur miżjud Ewropew li jkun aktar 
minn dak li kien intenzjonat fir-Regolament Erasmus+, bħal: 

o il-mobbiltà u t-tagħlim barra mill-pajjiż iżidu l-identità Ewropea tal-
parteċipanti. Dan ma jkunx jista’ jinkiseb jekk il-pajjiżi jaġixxu waħedhom; 

o sistema ta’ karti, simili għal garanzija tal-kwalità, li tagħti spinta lir-
reputazzjoni u l-attraenza tal-istituzzjonijiet;  

o il-mobbiltà għenet biex jinħoloq network ta’ kooperazzjoni u 
armonizzazzjoni tal-kurrikuli universitarji u programmi ta’ tagħlim; 

o approċċ strateġiku għall-mobbiltà li jgħin biex tiġi żgurata l-adeżjoni tal-
maniġment għall-objettivi tal-proġett, kif ukoll biex ir-rabtiet u l-għarfien 
espert jinżammu aktar fit-tul; 

o l-effett tal-mobbiltà tal-persunal tat-tagħlim, li japplikaw fl-istituzzjonijiet 
tal-pajjiżi ta’ oriġini tagħhom dak li jkunu tgħallmu matul il-mobbiltà 
tagħhom; 

o il-mobbiltà tagħti spinta lill-multilingwiżmu, wieħed mill-objettivi speċifiċi tal-
programm. Il-ħiliet lingwistiċi jikkontribwixxu għall-mobbiltà, l-impjegabbiltà 
u l-iżvilupp personali taċ-ċittadini Ewropej; 

o Erasmus+ jikkontribwixxi għall-mobbiltà transkonfinali u internazzjonali, li 
hija parti importanti mill-istrateġija tal-edukazzjoni fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi; 

                                                      
28 Ibid., p. 17. 

29 Ir-Rapport Speċjali Nru 22/2018, il-paragrafu 22. 

30 Ir-Rapport Speċjali Nru 22/2018. 
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o billi jippromwovi l-mobbiltà għat-tagħlim bejn il-pajjiżi tal-programm u l-
pajjiżi sħab, Erasmus+ jikkontribwixxi għal diplomazija ta’ persważjoni u 
jaġixxi bħala parti mill-politika tal-viċinat u tal-iżvilupp tal-UE;  

o l-inklużjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) tqarreb lill-Erasmus+ 
lejn varjetà akbar ta’ ċittadini. Il-programm jissupplimenta fondi nazzjonali 
limitati għall-mobbiltà tal-ETV u, permezz tal-fama u r-reputazzjoni tiegħu, 
jikkontribwixxi biex jiżdiedu l-prominenza u l-prestiġju tal-ETV. 

Kooperazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ  

2.24. Il-Figura 2.7 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-
programmi marbuta mal-Objettiv Speċifiku 2: Kooperazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ. 
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Figura 2.7 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-“Kooperazzjoni 
fl-edukazzjoni u t-taħriġ”

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

2.25. L-Objettiv Speċifiku 2 fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ huwa mmirat lejn il-
kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet benefiċjarji maħsuba biex jiksbu titjib fil-
kwalità, jiżviluppaw b’suċċess approċċi innovattivi għall-edukazzjoni u t-taħriġ, u 
javvanzaw l-internazzjonalizzazzjoni f’dan il-qasam. Dan l-objettiv huwa sinifikanti 
f’termini baġitarji, b’EUR 782.4 miljun allokati għall-2020, jiġifieri 26.0 % tat-total tal-
programm. Kważi l-proġetti kollha ffinanzjati taħt dan l-objettiv jieħdu l-forma ta’ 
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sħubijiet bejn organizzazzjonijiet, bħal istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u/jew 
negozji, minn tliet pajjiżi tal-programm jew aktar. 

2.26. Dan l-objettiv speċifiku jġib miegħu żewġ indikaturi relatati ma’ Euroguidance 
(ara l-Figura 2.7), network u sit web li jappoġġaw lill-professjonisti fl-edukazzjoni u fl-
impjiegi. Nuqqas ta’ data mill-2016 jagħmilha impossibbli li jiġi stabbilit jekk dawn l-
indikaturi humiex fit-triq it-tajba. Aħna nqisu li dan l-objettiv speċifiku kieku kien 
jibbenefika minn indikaturi li jkejlu l-objettiv aħjar. 

L-attivitajiet u l-impatt tagħhom ivarjaw bejn ir-reġjuni u l-istituzzjonijiet 

2.27. L-impatt fuq l-azzjonijiet ta’ kooperazzjoni jista’ jvarja skont ir-reġjun 
Ewropew31 ikkonċernat. L-istudju kompla jenfasizza karatteristiċi bħall-kompetizzjoni 
b’saħħitha għal azzjonijiet kooperattivi. Pajjiżi u istituzzjonijiet b’aktar esperjenza jew 
mezzi huma f’vantaġġ u għandhom aktar possibbiltà li jsiru benefiċjarji. Istituzzjonijiet 
akbar jibnu wkoll fuq kuntatti eżistenti32. 

2.28. Il-proġetti ta’ kooperazzjoni Erasmus+ jikkontribwixxu għall-iżvilupp u t-tisħiħ 
tal-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet benefiċjarji. Fil-każ ta’ proġetti ta’ 
kooperazzjoni fl-edukazzjoni għolja, madwar 9 minn kull 10 istituzzjonijiet irrappurtaw 
li Erasmus+ huwa importanti ħafna jew essenzjali għalihom. Ir-raġunijiet għall-
internazzjonalizzazzjoni jvarjaw bejn l-istituzzjonijiet u r-reġjuni u l-użu tal-programm 
jiddependi fuq l-objettivi strateġiċi li l-parteċipanti jixtiequ jiksbu, bħal li jattiraw 
persunal minn barra l-pajjiż jew li jinvolvu lill-impjegaturi33.  

Livelli baxxi ta’ innovazzjoni min-naħa tas-sħubijiet strateġiċi 

2.29. L-azzjonijiet iffinanzjati minn Erasmus+ biex isaħħu l-kooperazzjoni huma 
maħsuba biex jirriżultaw fi prattiki innovattivi fil-livell organizzazzjonali, lokali, 
reġjonali, nazzjonali jew Ewropew34. Il-programm irriżulta f’aktar minn 36 000 skola li 
pparteċipaw fi sħubijiet strateġiċi bejn l-2014 u l-202035. Madankollu, l-evalwazzjoni ta’ 

                                                      
31 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, il-Kummissjoni Ewropea, p. 7. 

32 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), p. 135, p. 164. 

33 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, il-Kummissjoni Ewropea, p. 7. 

34 Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions, il-Kummissjoni Ewropea. 

35 Draft general budget of the European Union, il-Kummissjoni Ewropea, p. 604. 
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nofs it-terminu sabet li l-livell ta’ innovazzjoni miksub mis-sħubijiet strateġiċi huwa 
relattivament baxx, meta mqabbel mal-azzjonijiet predeċessuri36. Il-livell ta’ 
innovazzjoni ta’ proġetti ffinanzjati spiss ma jkunx suffiċjenti biex ikollu xi impatt lil 
hinn mill-organizzazzjoni benefiċjarja37. 

Il-formati virtwali jippermettu l-iffrankar 

2.30. Skont riċerka tal-Parlament Ewropew, il-formati virtwali jistgħu jservu bħala 
għażla effettiva biex jiġu indirizzati l-isfidi relatati mal-kollaborazzjoni interkulturali u l-
ħiliet trasversali jew personali38. L-għadd dejjem jikber ta’ riżorsi edukattivi miftuħa, 
bħal “korsijiet online miftuħa massivi” jiffaċilita l-aċċess għall-
internazzjonalizzazzjoni39. Barra minn hekk, il-possibbiltajiet offruti minn teknoloġiji 
ġodda jippermettu, pereżempju, l-iffrankar fuq il-ħin tal-ivvjaġġar, l-ispejjeż u l-
emissjonijiet, b’dawn tal-aħħar ikunu konformi mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku40. 

Azzjoni esterna fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ 

2.31. Il-Figura 2.8 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-
programmi marbuta mal-Objettiv Speċifiku 4: Azzjoni esterna fil-qasam tal-edukazzjoni 
u t-taħriġ. 

                                                      
36 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), p. 18. 

37 Ibid., p. 514. 

38 Riċerka għall-Kumitat CULT - Virtual formats versus physical mobility - Concomitant 
expertise for INI report, il-Parlament Ewropew, p. 4. 

39 Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, il-Kummissjoni Ewropea, p. 180. 

40 Riċerka għall-Kumitat CULT - Virtual formats versus physical mobility - Concomitant 
expertise for INI report, il-Parlament Ewropew, p. 1. 
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Figura 2.8 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-“Azzjoni esterna 
fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ”

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

2.32. L-Objettiv Speċifiku 4 jiffoka fuq id-dimensjoni internazzjonali tal-edukazzjoni
u t-taħriġ, fejn “internazzjonali” tfisser attivitajiet li jinvolvu pajjiżi sħab. Il-proġetti
huma, pereżempju, immirati lejn il-bini tal-kapaċità fl-edukazzjoni għolja f’dawn il-
pajjiżi sabiex jimmodernizzaw u jinternazzjonalizzaw l-istituzzjonijiet u s-sistemi,
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b’fokus speċjali fuq il-pajjiżi sħab ġirien tal-UE. Dawn jappoġġaw ukoll il-mobbiltà tal-
istudenti u tal-persunal minn u lejn pajjiżi sħab. F’termini baġitarji, dan huwa t-tielet l-
akbar objettiv speċifiku, b’allokazzjoni ta’ EUR 233.8 miljun għall-2020, li tammonta 
għal 7.8 % tal-baġit ta’ Erasmus+. 

2.33. L-indikaturi fil-Figura 2.8 juru li dan l-objettiv speċifiku huwa fit-triq it-tajba 
f’termini tal-għadd ta’ studenti u persunal minn u lejn pajjiżi sħab. Aħna nqisu li dawn 
ikejlu l-output u mhux ir-riżultati kif tissuġġerixxi d-dikjarazzjoni tal-programm. 

Diplomazija ta’ persważjoni permezz ta’ sensibilizzazzjoni globali 

2.34. L-inklużjoni ta’ objettiv speċifiku mmirat lejn il-pajjiżi sħab tiżgura li Erasmus+ 
jikkontribwixxi għas-sensibilizzazzjoni globali tal-UE, notevolment billi jiffaċilita r-
rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki mill-UE u l-pajjiżi sħab41. Ir-rapport speċjali li 
wettaqna dwar il-Mobbiltà taħt Erasmus+42 indika wkoll id-diplomazija ta’ persważjoni 
eżerċitata permezz tal-programm (ara l-Kaxxa 2.4). 

Mobbiltà taż-żgħażagħ 

2.35. Il-Figura 2.9 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-
programmi marbuta mal-Objettiv Speċifiku 7: Mobbiltà taż-żgħażagħ. 

                                                      
41 COM(2018) 050 final, il-Kummissjoni Ewropea, p. 3. 

42 Ir-Rapport Speċjali Nru 22/2018, il-paragrafu 46.  
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Figura 2.9 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-“Mobbiltà taż-
żgħażagħ”

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

2.36. L-Objettiv Speċifiku 7 huwa ffukat fuq il-mobbiltà taż-żgħażagħ u l-persuni li
jaħdmu maż-żgħażagħ. Il-proġetti ffinanzjati taħt il-mobbiltà taż-żgħażagħ għandhom l-
għan li jippermettu lill-organizzazzjonijiet jistabbilixxu skambji taż-żgħażagħ li permezz 
tagħhom gruppi ta’ żgħażagħ isiefru sa 21 jum biex jinteraġixxu ma’ żgħażagħ minn 
pajjiż wieħed jew aktar. Dawn l-iskambji huma kollha dwar it-tagħlim informali u 
għandhom l-għan li jagħtu spinta lill-kompetenzi tal-parteċipanti, kif ukoll jippromwovu 
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valuri bħall-inklużjoni, is-solidarjetà u l-ħbiberija. Dan l-objettiv fil-qasam taż-żgħażagħ 
huwa komparabbli mal-Objettiv Speċifiku 1 fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Madankollu, hemm differenza f’termini ta’ baġit minħabba li l-Objettiv Speċifiku 7 
għandu allokazzjoni ta’ EUR 91.8 miljun biss għall-2020, jew 3 % tat-total tal-
programm. 

2.37. L-ewwel indikatur li jidher fil-Figura 2.9 huwa relatat maż-żieda fil-
kompetenzi ewlenin iddikjarati mill-parteċipanti, u huwa fit-triq it-tajba. Aħna nqisu li 
dan huwa indikatur tar-riżultati, filwaqt li l-Kummissjoni tikklassifikah bħala indikatur 
tal-impatt. It-tieni indikatur magħżul ikejjel l-għadd ta’ żgħażagħ involuti f’azzjonijiet ta’ 
mobbiltà appoġġati u huwa fit-triq it-tajba wkoll. Aħna nqisu li dan huwa kejl tal-
output għall-kuntrarju tal-klassifikazzjoni tal-Kummissjoni li tqisu bħala indikatur tar-
riżultati. Aħna vvalutajna dan l-indikatur billi ħarisna lejn il-prestazzjoni tiegħu b’mod 
kumulattiv matul il-perjodu 2014-2020, u mhux purament lejn il-kisbiet għall-2020 kif 
isir fid-dikjarazzjoni tal-programm.  

Effetti pożittivi fuq il-parteċipanti u titjib fil-koerenza interna 

2.38. L-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-Kummissjoni qieset li l-appoġġ ta’ 
Erasmus+ fil-qasam taż-żgħażagħ kien effettiv43. Hija sabet, fil-biċċa l-kbira, eżiti 
pożittivi għall-parteċipanti, bħal effett ċar fuq il-ħiliet fil-lingwi barranin, tisħiħ pożittiv 
tal-kompetenzi ewlenin, u influwenza moderata fuq iż-żamma fl-edukazzjoni u t-taħriġ. 
L-effett fuq l-impjegabbiltà fis-settur taż-żgħażagħ ma kienx ċar44, għalkemm fi 
stħarriġiet 69 % tal-parteċipanti ddikjaraw li, b’segwitu għall-mobbiltà tagħhom, l-
impjegabbiltà tagħhom kienet tjiebet. 

2.39. Il-valur miżjud tal-programm fil-qasam taż-żgħażagħ huwa għoli, b’mod 
partikolari minħabba l-iskarsezza ta’ programmi ta’ finanzjament nazzjonali f’dan il-
qasam45. L-integrazzjoni tal-qasam taż-żgħażagħ f’Erasmus+ tejbet il-koerenza interna, 
li jfisser li l-attivitajiet taż-żgħażagħ jikkomplementaw u jaqblu aħjar maż-żewġ oqsma 
l-oħra tal-programm. Madankollu, kif ġie rrappurtat lil aġenziji nazzjonali differenti, din 
l-integrazzjoni hija meqjusa mill-partijiet ikkonċernati fil-qasam bħala li naqqset l-
allinjament tal-programm mal-prattika tal-ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ meta mqabbla 

                                                      
43 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1), p. 339. 

44 Ibid., p. 340. 

45 Ibid., p. 481. 
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mal-programm predeċessur taż-żgħażagħ46. L-użu ta’ Erasmus bħala “marka 
kummerċjali” żied ukoll il-viżibbiltà47. 

Baġit żgħir u kompetizzjoni b’saħħitha għall-proġetti 

2.40. Il-finanzjament għall-qasam taż-żgħażagħ huwa konsiderevolment inqas minn 
dak għall-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u speċjalment għall-edukazzjoni għolja. Il-
kompetizzjoni għall-proġetti hija relattivament għolja48 u l-programm huwa perċepit 
bħala aktar adatt għal organizzazzjonijiet akbar li huma attivi fil-ħidma fil-qasam taż-
żgħażagħ minħabba li għandhom it-tendenza li jkollhom l-għarfien u r-riżorsi għal 
applikazzjonijiet li jirnexxu49. 

                                                      
46 Ibid., p. 159. 

47 Ibid., p. 39. 

48 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), p. 137. 

49 Ibid., p. 95. 
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Konklużjonijiet 
2.41. Meta Erasmus+ jiġi vvalutat b’mod kumplessiv, il-programm huwa 
kkaratterizzat minn valur miżjud għoli tal-UE (ara l-paragrafu 2.14). Is-simplifikazzjoni 
tiegħu fiż-żmien tal-introduzzjoni tiegħu hija apprezzata, iżda hemm lok għal aktar titjib 
(ara l-paragrafu 2.15). Erasmus+ iġib il-programmi predeċessuri tiegħu taħt umbrella 
waħda, u b’hekk jagħmel l-istruttura tal-programm aktar sempliċi u jiżgura koerenza 
akbar (ara l-paragrafu 2.16). Hemm lok għal titjib fl-indirizzar tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, kemm fl-ipprogrammar kif ukoll fir-rappurtar (ara l-paragrafu 2.17). Erasmus+ 
huwa apprezzat kemm mill-pubbliku kif ukoll mill-partijiet ikkonċernati (ara l-
paragrafu 2.12). Il-popolarità tal-programm tintwera mill-għadd eċċessiv ta’ 
sottoskrizzjonijiet tiegħu, u l-iżvantaġġ ta’ dan huwa li mhux il-proposti kollha jistgħu 
jiġu ffinanzjati (ara l-paragrafu 2.13). 

2.42. Erasmus+ għandu 13-il objettiv speċifiku, u aħna eżaminajna l-akbar 4 
f’termini ta’ finanzjament: 

o il-mobbiltà għall-edukazzjoni u għat-taħriġ li hija indirizzata taħt l-Objettiv 
Speċifiku 1, tirċievi l-biċċa l-kbira mill-finanzjament (ara l-paragrafu 2.19) u rat 
parteċipazzjoni akbar (ara l-paragrafu 2.21). Madankollu, ir-restrizzjonijiet fuq l-
ivvjaġġar u l-edukazzjoni b’attendenza fiżika imposti b’rispons għall-pandemija tal-
COVID-19 irriżultaw fi tnaqqis sinifikanti fl-attivitajiet ta’ mobbiltà fl-2020 (ara l-
Kaxxa 2.3). Il-mobbiltà appoġġata mill-programm tipprovdi ħafna tipi ta’ valur 
miżjud lil hinn minn dawk intenzjonati fir-Regolament Erasmus+ (ara l-
paragrafu 2.23 u l-Kaxxa 2.4); 

o l-Objettiv Speċifiku 2 jappoġġa l-azzjoni ta’ kooperazzjoni fil-qasam tal-
edukazzjoni u t-taħriġ u huwa meqjus importanti ħafna mill-organizzazzjonijiet 
benefiċjarji, u b’hekk il-kompetizzjoni għall-finanzjament hija b’saħħitha (ara l-
paragrafi 2.27 u 2.28). L-azzjonijiet jappoġġaw prattiki innovattivi (ara l-
paragrafu 2.30), iżda rarament ikollhom xi effett innovattiv lil hinn mill-
organizzazzjonijiet benefiċjarji (ara l-paragrafu 2.29); 

o l-Objettiv Speċifiku 4 jiffoka fuq l-azzjoni esterna fil-qasam tal-edukazzjoni u t-
taħriġ. Erasmus+ jikkontribwixxi għas-sensibilizzazzjoni globali tal-UE u huwa 
strument għal diplomazija ta’ persważjoni (ara l-paragrafu 2.34); 

o il-mobbiltà taż-żgħażagħ hija koperta mill-Objettiv Speċifiku 7. L-azzjonijiet f’dan 
il-qasam għandhom effetti fil-biċċa l-kbira pożittivi fuq il-parteċipanti (ara l-
paragrafu 2.38) u valur miżjud għoli (ara l-paragrafu 2.39).  
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Annessi 

Anness 2.1 – Objettivi ta’ Erasmus+ 

Objettiv ġenerali 

Objettiv Isem sħiħ Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Irrappreżentat 
fil-kampjun 

tagħna 

Objettiv 
Ġenerali 1 

Il-Programm għandu 
jikkontribwixxi għall-ilħuq ta’ [1] l-
objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa 2020, inkluża l-mira 
ewlenija tal-edukazzjoni; [2] l-
objettivi tal-qafas strateġiku għall-
kooperazzjoni Ewropea fl-
edukazzjoni u t-taħriġ (“ET 2020”), 
inklużi l-punti ta' riferiment 
korrispondenti; [3] l-iżvilupp 
sostenibbli ta’ pajjiżi sħab fil-qasam 
tal-edukazzjoni għolja; [4] l-
objettivi ġenerali tal-qafas 
imġedded ta’ kooperazzjoni 
Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ 
(2010-2018); [5] l-objettiv tal-
iżvilupp tad-dimensjoni Ewropea fl-
isport, b’mod partikolari l-isport 
tal-massa, f'konformità mal-pjan 
ta’ ħidma tal-Unjoni għall-isport; u 
[6] il-  
promozzjoni tal-valuri Ewropej
f’konformità mal-Artikolu 2 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
(numerazzjoni miżjuda mill-QEA)

Isir kontribut 
għall-objettivi 
tal-UE għall-
edukazzjoni u t-
taħriġ, iż-
żgħażagħ u l-
isport (OĠ1) 

Iva 
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Objettivi speċifiċi 

Objettiv Isem sħiħ Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Irrappreżentat 
fil-kampjun 

tagħna 

Qasam: edukazzjoni u taħriġ 

Objettiv 
Speċifiku 1 

itejjeb il-livell tal-kompetenzi u 
tal-ħiliet ewlenin b’rigward 
partikolari għar-relevanza 
tagħhom għas-suq tax-xogħol u l-
kontribuzzjoni tagħhom għal 
soċjetà koeżiva, b’mod partikolari 
permezz ta’ żieda fl-
opportunitajiet ta’ mobbiltà ta’ 
tagħlim u permezz tal-
kooperazzjoni msaħħa bejn id-
dinja tal-edukazzjoni u t-taħriġ u 
d-dinja tax-xogħol

Mobbiltà għall-
edukazzjoni u 
għat-taħriġ 
(OS1) 

Iva 

Objettiv 
Speċifiku 2 

irawwem titjib fil-kwalità, 
eċċellenza fl-innovazzjoni u 
internazzjonalizzazzjoni fil-livell 
tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 
u t-taħriġ, b’mod partikolari
permezz tal-kooperazzjoni 
transnazzjonali msaħħa bejn min 
jipprovdi l-edukazzjoni u t-taħriġ u 
partijiet interessati oħra 

Kooperazzjoni 
fl-edukazzjoni u 
t-taħriġ (OS2)

Iva 

Objettiv 
Speċifiku 3 

jippromwovi l-ħolqien ta’, u s-
sensibilizzazzjoni dwar, qasam 
Ewropew għat-tagħlim tul il-ħajja 
mfassal biex jikkomplementa 
riformi ta’ politika fil-livell 
nazzjonali u li jappoġġa l-
modernizzazzjoni tas-sistemi ta’ 
edukazzjoni u taħriġ, b'mod 
partikolari permezz ta’ politika ta’ 
kooperazzjoni msaħħa, l-użu aħjar 
tal-għodod ta’ trasparenza u 
rikonoxximent tal-Unjoni u d-
disseminazzjoni ta’ prattiki tajbin 

Riformi fil-
politika tal-
edukazzjoni u t-
taħriġ (OS3) 

Le 
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Objettivi speċifiċi 

Objettiv Isem sħiħ Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Irrappreżentat 
fil-kampjun 

tagħna 

Objettiv 
Speċifiku 4 

ikabbar id-dimensjoni 
internazzjonali tal-edukazzjoni u 
tat-taħriġ, b’mod partikolari 
permezz tal-kooperazzjoni bejn l-
Unjoni u istituzzjonijiet ta’ pajjiżi 
sħab fil-qasam tal-ETV u l-
edukazzjoni għolja, billi jżid l-
attrazzjoni tal-istituzzjonijiet 
Ewropej tal-edukazzjoni għolja u 
jappoġġa l-azzjoni esterna tal-
Unjoni, inkluż l-objettivi ta’ 
żvilupp tagħha, permezz tal-
promozzjoni tal-mobbiltà u l-
kooperazzjoni bejn l-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 
għolja tal-Unjoni u tal-pajjiżi sħab 
u permezz ta’ bini mmirat ta’
kapaċitajiet fil-pajjiżi sħab

Azzjoni esterna 
fil-qasam tal-
edukazzjoni u t-
taħriġ (SO4) 

Iva 

Objettiv 
Speċifiku 5 

itejjeb l-istruzzjoni u t-tagħlim tal-
lingwi u jippromwovi d-diversità 
lingwistika kbira tal-Unjoni u l-
għarfien interkulturali 

Tagħlim tal-
lingwi, u l-
għarfien 
interkulturali 
(SO5) 

Le 

Objettiv 
Speċifiku 6 

jippromwovi l-eċċellenza fl-
attivitajiet tat-tagħlim u r-riċerka 
fl-integrazzjoni Ewropea permezz 
tal-attivitajiet Jean Monnet 
madwar id-dinja 

Attivitajiet Jean 
Monnet (SO6) Le 

75



Objettivi speċifiċi 

Objettiv Isem sħiħ Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Irrappreżentat 
fil-kampjun 

tagħna 

Qasam: żgħażagħ 

Objettiv 
Speċifiku 7 

itejjeb il-livell tal-kompetenzi u l-
ħiliet ewlenin taż-żgħażagħ, inkluż 
dawk li għandhom inqas 
opportunitajiet, kif ukoll 
jippromwovi l-parteċipazzjoni fil-
ħajja demokratika fl-Ewropa u fis-
suq tax-xogħol, iċ-ċittadinanza 
attiva, id-djalogu interkulturali, l-
inklużjoni soċjali u s-solidarjetà, 
b’mod partikolari permezz ta’ 
żieda fl-opportunitajiet ta’ 
mobbiltà fit-tagħlim għaż-
żgħażagħ, dawk attivi fil-ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ jew 
f'organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ 
u mexxejja taż-żgħażagħ, u
permezz ta’ rabtiet imsaħħa bejn
il-qasam taż-żgħażagħ u s-suq tax-
xogħol

Mobbiltà taż-
żgħażagħ (SO7) Iva 

Objettiv 
Speċifiku 8 

irawwem it-titjib ta’ kwalità fil-
ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ, 
b’mod partikolari il-kooperazzjoni 
msaħħa bejn l-organizzazzjonijiet 
fil-qasam taż-żgħażagħ u/jew 
partijiet interessati oħra 

Kooperazzjoni 
bejn iż-
żgħażagħ (SO8) 

Le 

Objettiv 
Speċifiku 9 

jikkomplementa riformi tal-
politika f’livell lokali, reġjonali u 
nazzjonali, u jappoġġaw l-iżvilupp 
ta’ politika taż-żgħażagħ imsejsa 
fuq l-għarfien u l-evidenza kif 
ukoll ir-rikonoxximent tat-tagħlim 
mhux formali u informali, b’mod 
partikolari permezz ta’ 
kooperazzjoni msaħħa fil-qasam 
tal-politiki, użu aħjar tal-għodda 
tat-trasparenza u ta’ 
rikonoxximent tal-Unjoni u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prattiki 

Riforma ta’ 
politika taż-
żgħażagħ (SO9) 

Le 
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Objettivi speċifiċi 

Objettiv Isem sħiħ Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Irrappreżentat 
fil-kampjun 

tagħna 

Objettiv 
Speċifiku 10 

itejbu d-dimensjoni 
internazzjonali ta’ attivitajiet fil-
qasam taż-żgħażagħ u r-rwol tal-
persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ 
bħala strutturi ta’ appoġġ għaż-
żgħażagħ b’komplimentarjetà 
mal-azzjoni esterna tal-Unjoni, 
b’mod partikolari permezz tal-
promozzjoni tal-mobbiltà u 
kooperazzjoni bejn partijiet 
interessati tal-Unjoni u ta’ pajjiżi 
sħab u organizzazzjonijiet 
internazzjonali, u permezz ta’ 
ħidma immirata għall-bini tal-
kapaċitajiet f’pajjiżi sħab 

Azzjoni esterna 
għaż-żgħażagħ 
(SO10) 

Le 

Qasam: sport 

Objettiv 
Speċifiku 11 

biex jindirizza t-theddid 
transkonfinali għall-integrità tal-
isport, bħad-doping, ix-xiri tal-
logħob u l-vjolenza, kif ukoll kull 
tip ta’ intolleranza u 
diskriminazzjoni 

Integrità tal-
isport (SO11) Le 

Objettiv 
Speċifiku 12 

biex jippromwovi u jappoġġa l-
governanza tajba fl-isport u l-
karrieri doppji tal-atleti 

Governanza 
tajba fl-isport u 
l-karrieri doppji
(SO12) 

Le 

Objettiv 
Speċifiku 13 

biex jippromwovi attivitajiet 
volontarji fl-isport, flimkien mal-
inklużjoni soċjali, l-opportunitajiet 
indaqs u sensibilizzazzjoni dwar l-
importanza tal-attività fiżika li 
ttejjeb is-saħħa permezz ta’ żieda 
fil-parteċipazzjoni fl-isport u 
aċċess ugwali għall-isport, għal 
kulħadd 

Inklużjoni u 
ugwaljanza 
permezz tal-
isport (SO13) 

Le 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 
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Faqar u inklużjoni soċjali 3.51. - 3.59. 
X’aktarx il-mira ta’ tnaqqis tal-faqar ta’ Ewropa 2020 mhijiex se 
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valutazzjoni tal-impatt tal-politika għal gruppi fil-mira speċifiċi 3.55. - 3.56. 

Għalkemm il-miżuri ta’ inklużjoni soċjali tal-FSE huma allinjati mal-
qafas ta’ politika, il-komplementarjetà tal-fondi, l-immirar u s-
sostenibbiltà għadhom jippreżentaw sfida 3.57. - 3.59. 

Edukazzjoni u taħriġ 3.60. - 3.68. 
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Għalkemm il-monitoraġġ tjieb, il-limitazzjonijiet fid-data għadhom 
ifixklu l-valutazzjoni tal-kisbiet 3.64. - 3.65. 

Il-PO huma allinjati mal-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni 3.66. - 3.68. 

Konklużjonijiet 3.69. - 3.75. 

Annessi 
Anness 3.1 – Objettivi tal-FSE (inkluża l-YEI) 
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Introduzzjoni 

Deskrizzjoni qasira ta’ “Koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali” 

3.1. L-għan tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE huwa li ssaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u 
soċjali billi tnaqqas id-disparitajiet fil-livell ta’ żvilupp bejn ir-reġjuni1. Hemm erba’ 
programmi ta’ nfiq prinċipali, kollha taħt l-Intestatura 1b tal-qafas finanzjarju 
pluriennali (QFP) 2014-2020: 

o Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) isaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali fl-UE billi jikkoreġi l-iżbilanċi bejn ir-reġjuni tagħha permezz ta’ 
investimenti f’oqsma prijoritarji ewlenin2. 

o Il-Fond ta’ Koeżjoni (FK) inaqqas in-nuqqasijiet ekonomiċi u soċjali u jistabbilizza l-
ekonomija tal-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali gross tagħhom għal kull abitant 
huwa inqas minn 90 % tal-medja tal-UE3. 

o Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) jippromwovi l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali, filwaqt li 
jintegra lill-persuni żvantaġġati fis-soċjetà u jiżgura opportunitajiet ta’ ħajja aktar 
ġusti4. 

o Il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD) jappoġġa l-
azzjonijiet tal-Istati Membri biex jipprovdu ikel u assistenza materjali bażika lil 
dawk li l-aktar għandhom bżonnha fil-komunità5. 

3.2. L-infiq totali ppjanat taħt din l-intestatura fil-QFP 2014-2020 huwa ta’ 
EUR 371 biljun, li minnhom EUR 194.8 biljun kienu tħallsu sa tmiem l-2020 (ara l-
Figura 3.1). 

                                                      
1 L-Artikolu 174 tat-Trattat tal-UE. 

2 Ir-Regolament (UE) Nru 1301/2013. 

3 Ir-Regolament (UE) Nru 1300/2013. 

4 Ir-Regolament (UE) Nru 1304/2013. 

5 Ir-Regolament (UE) Nru 223/2014. 
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Figura 3.1 – “Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali”: Pagamenti li saru 
fil-perjodu 2014-2020 fuq l-impenji tal-perjodu 

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

3.3. Il-politika ta’ koeżjoni hija implimentata mill-awtoritajiet maniġerjali fl-Istati
Membri permezz ta’ madwar 390 programm operazzjonali (PO), taħt is-superviżjoni u l-
gwida tal-Kummissjoni. 

3.4. L-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni huma influwenzati ħafna minn firxa wiesgħa
ta’ fatturi esterni. In-natura tal-politika ta’ koeżjoni tfisser ukoll li hemm perjodi latenti 
bejn il-programmazzjoni, l-għażla tal-operazzjonijiet, l-implimentazzjoni tagħhom u l-
materjalizzazzjoni tar-riżultati u saħansitra tal-outputs (ara wkoll il-Figura 3.3). 

Ambitu u approċċ 

3.5. Din is-sena għażilna li nwettqu analiżi tal-prestazzjoni tal-FSE, li jirrappreżenta
25.9 % tal-pagamenti kollha tal-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu 2014-2020 li saru sa 
tmiem l-20206 (ara l-Figura 3.1). L-għan tagħna kien li nistabbilixxu kemm kien hemm 
informazzjoni rilevanti u disponibbli dwar il-prestazzjoni u, fuq il-bażi ta’ din l-

6 COM(2021) 301 final, l-AMPR 2020. 
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informazzjoni, li nivvalutaw kemm il-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq tal-UE kienet 
tajba. Aħna koprejna l-FEŻR u l-FK fir-Rapport dwar il-Prestazzjoni 2019, li kienu 
jirrappreżentaw 72.4 % tat-total tal-pagamenti sa tmiem l-2019. 

3.6. Aħna ħejjejna dan il-kapitolu billi użajna l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni 
pprovduta mill-Kummissjoni, li kienet tinkludi prinċipalment ir-Rapport Annwali tal-
2020 dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR), id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-
Abbozz tal-Baġit 2022, u l-evalwazzjonijiet ewlenin tal-Kummissjoni, kif ukoll is-seba’ 
Rapport dwar il-Koeżjoni. Il-Figura 3.2 turi l-evalwazzjonijiet u rapporti oħra tal-
Kummissjoni li ġew irrieżaminati minna. Iċċekkjajna jekk din l-informazzjoni hijiex 
plawżibbli u qabbilnieha mas-sejbiet tagħna, iżda ma awditjajniex l-affidabbiltà tagħha. 
Aħna bbażajna wkoll fuq l-awditi reċenti proprji tagħna, u fuq rapporti u studji oħra. L-
Appendiċi jiddeskrivi l-metodoloġija tagħna f’aktar dettall. 

3.7. Fid-dikjarazzjoni tal-programm tagħha tal-QFP 2014-2020, il-Kummissjoni 
enfasizzat ħames objettivi speċifiċi (OS) għall-FSE (ara l-Anness 3.1). Aħna 
nippreżentaw il-valutazzjoni tagħna tal-OS fi tliet taqsimiet: 

o l-impjiegi sostenibbli u ta’ kwalità u l-mobbiltà tal-forza tax-xogħol (OS1 u OS5, li 
jikkorrispondu għall-objettiv tematiku (OT) 8); 

o l-inklużjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar u d-diskriminazzjoni (OS2, li 
jikkorrispondi għall-OT9);  

o l-edukazzjoni, it-taħriġ u t-taħriġ vokazzjonali għal ħiliet u t-tagħlim tul il-ħajja 
(OS3, li jikkorrispondi għall-OT10). 

Aħna koprejna l-prestazzjoni tal-operazzjonijiet li jindirizzaw il-ħtiġijiet taż-żgħażagħ 
“Barra mill-Edukazzjoni, Impjieg jew Taħriġ” (NEET) fl-ewwel taqsima. It-tnaqqis tal-
għadd ta’ NEETs huwa l-objettiv tematiku tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ 
(YEI). L-operazzjonijiet li jindirizzaw il-ħtiġijiet taż-żgħażagħ f’impjieg huma ffinanzjati 
kemm mill-FSE kif ukoll mill-YEI. L-UE nediet il-YEI fl-2013 biex tipprovdi appoġġ liż-
żgħażagħ li jgħixu f’reġjuni fejn il-qgħad fost iż-żgħażagħ kien ogħla minn 25 %. Il-
valutazzjoni tagħna ma tkoprix l-OS4 “Titjib tal-kapaċità istituzzjonali tal-awtoritajiet 
pubbliċi u l-partijiet ikkonċernati”. 
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Figura 3.2 – Twaqqit ta’ evalwazzjonijiet prinċipali u ta’ rapporti oħra, kif 
ukoll il-perjodi koperti 

Sors: il-QEA. 

L-iskop tal-FSE u kif huwa intenzjonat li jaħdem

3.8. Il-Figura 3.3 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-mudell tal-loġika ta’ intervent tal-
FSE, li tistabbilixxi kif il-ħames OS jindirizzaw il-ħtiġijiet u l-outputs u l-eżiti mistennija 
tal-miżuri tal-FSE. 

3.9. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jikkondividu r-responsabbiltà għall-ġestjoni tal-
FSE. Il-prijoritajiet ta’ investiment huma ddefiniti mir-Regolament FSE u jintgħażlu mill-
Istati Membri taħt il-PO li jiġu maqbula mal-Kummissjoni. L-implimentazzjoni hija r-
responsabbiltà tal-amministrazzjonijiet nazzjonali u dawk reġjonali, li jagħżlu l-
operazzjonijiet għall-finanzjament. Fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, l-attivitajiet appoġġati 
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permezz tal-programmi operazzjonali jirċievu finanzjament pubbliku jew privat 
nazzjonali flimkien ma’ dak mill-UE. 

3.10. Bħal fil-każ ta’ programmi oħra, il-Kummissjoni timmonitorja l-
implimentazzjoni u l-prestazzjoni tal-FSE u tal-YEI permezz ta’ sett ta’ indikaturi u 
għadd ta’ evalwazzjonijiet speċifiċi matul il-perjodu tal-QFP. 
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Figura 3.3 – Ħarsa ġenerali lejn il-FSE 

 
Sors: il-QEA, l-AMPR 2020 u l-evalwazzjoni ex post tal-programmi tal-FSE għall-perjodu 2007-2013 tal-

Kummissjoni Ewropea. 
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Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-FSE, 
abbażi ta’ informazzjoni ppubblikata 
dwar il-prestazzjoni 

Kummenti ġenerali dwar il-qafas ta’ prestazzjoni tal-FSE 

3.11. Il-Parlament Ewropew7, il-Kummissjoni8 u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew9 enfasizzaw il-valur miżjud tal-politika ta’ koeżjoni f’termini ta’ 
mobilizzazzjoni u koordinazzjoni tal-organizzazzjonijiet nazzjonali u reġjonali kif ukoll 
ta’ inkoraġġiment biex dawn jaħdmu lejn il-prijoritajiet tal-UE. 

Il-qafas ta’ prestazzjoni huwa żviluppat tajjeb  

3.12. L-oqfsa ta’ prestazzjoni tal-programmi operazzjonali jinkludu stadji 
importanti u miri għal kull assi prijoritarju ta’ dawn il-programmi operazzjonali taħt il-
FSE u l-YEI10. Ir-regoli jirrikjedu li l-programmi operazzjonali taħt il-FSE u l-YEI jiġu 
mmonitorjati billi jintużaw tliet tipi ta’ indikaturi11: (a) indikaturi finanzjarji relatati 
man-nefqa allokata; (b) indikaturi tal-output relatati mal-operazzjonijiet appoġġati; u 
(c) indikaturi tar-riżultati relatati mal-OS taħt il-prijoritajiet ikkonċernati, fejn ikun 
xieraq u b’rabta mill-qrib mal-interventi ta’ politika appoġġati. L-użu tal-indikaturi tar-
riżultati huwa fakultattiv12. 

                                                      
7 Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13.6.2017 dwar l-elementi fundamentali għal 

politika ta’ koeżjoni tal-UE wara l-2020, il-Parlament Ewropew, 2017. 

8 COM(2018) 321 final, Baġit modern għal Unjoni li Tipproteġi, Tagħti s-Setgħa u Tiddefendi, 
Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-2021-2027. 

9 L-effettività tal-fondi FSE u FEAD bħala parti mill-isforzi tas-soċjetà ċivili biex tindirizza l-
faqar u l-esklużjoni soċjali skont l-istrateġija Ewropa 2020, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew, 2017. 

10 Guidance for Member States on performance framework, review and reserve, il-
Kummissjoni, 2018. 

11 Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013. 

12 L-Artikolu 5(5) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 215/2014. 
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3.13. L-indikaturi jistgħu jkunu komuni għall-programmi kollha tal-FSE u tal-YEI fl-
UE kollha jew inkella speċifiċi għall-programm. Hemm 32 indikatur komuni għall-FSE 
(23 indikatur tal-output/9 indikaturi tar-riżultati) u 12-il indikatur komuni għall-YEI 
(9 indikaturi tar-riżultati immedjati/3 indikaturi tar-riżultati fuq terminu itwal). Għal 
kull PO taħt il-FSE u l-YEI, l-Istati Membri jagħżlu u jirrappurtaw lill-Kummissjoni l-
indikaturi komuni rilevanti u jiddefinixxu indikaturi speċifiċi għall-programm. B’mod 
kumplessiv, 28 % tal-indikaturi tar-riżultati u 32 % tal-indikaturi tal-output li ntużaw 
mill-Istati Membri għall-FSE kienu komuni13. 

3.14. Il-Kummissjoni tirrapporta kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rigward il-kisbiet tal-fondi (ara l-paragrafu 3.6). Id-dikjarazzjonijiet annwali tal-
programmi, ipprovduti mill-Kummissjoni, fihom informazzjoni dwar 13 mill-
44 indikatur komuni tal-FSE u tal-YEI. Il-Kummissjoni tirrapporta wkoll regolarment 
dwar il-progress fir-rigward tal-indikaturi komuni kollha, flimkien mal-aspetti finanzjarji 
tal-programmi, fil-Pjattaforma tad-Data Miftuħa tagħha14, li hija bażi ta’ data 
aċċessibbli għall-pubbliku. 

3.15. Barra minn hekk, l-evalwazzjonijiet tal-prestazzjoni tal-programmi 
operazzjonali tal-FSE jitwettqu kemm mill-Istati Membri kif ukoll mill-Kummissjoni fi 
stadji differenti taċ-ċiklu tal-ħajja tal-programm: 

o Il-Kummissjoni tipproduċi kemm evalwazzjonijiet kontinwi kif ukoll 
evalwazzjonijiet ex post fl-UE kollha. Fl-2019 hija wettqet ukoll rieżaminar tal-
prestazzjoni fir-rigward tal-istadji importanti stabbiliti għas-sena 2018 bil-ħsieb li 
tiġi allokata r-riżerva ta’ prestazzjoni15. 

o L-Istati Membri huma meħtieġa jippreżentaw lill-Kummissjoni evalwazzjonijiet 
ex ante għal kull PO, kif ukoll mill-inqas valutazzjoni waħda tal-kontribuzzjoni 
magħmula mill-fondi għal kull prijorità. 

                                                      
13 The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership Agreements 

and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014-2020, il-Kummissjoni 
Ewropea, 2016. 

14 https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf 

15 COM(2021) 300, Abbozz ta’ baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2022, 
Dikjarazzjonijiet tal-programmi tan-nefqa operazzjonali. 
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Il-Kummissjoni tikkompila “proporzjon tal-kisba” għall-indikaturi li 
jkollhom miri 

3.16. Skont il-Kummissjoni, l-Istati Membri stabbilew miri għal kważi l-indikaturi 
kollha speċifiċi għall-programm (98 % tal-indikaturi tar-riżultati u 95 % tal-indikaturi tal-
output)16. Fl-istess ħin, l-Istati Membri kellhom jirrappurtaw id-data ta’ monitoraġġ 
għat-32 indikatur komuni kollha tal-output u tar-riżultati tal-FSE b’mod uniformi fil-
prijoritajiet ta’ investiment kollha tal-PO kollha (ripartiti skont il-kategorija ta’ reġjun). 
Huma setgħu jispeċifikaw ukoll il-miri għal dawn l-indikaturi komuni. Kull fejn ġew 
stabbiliti l-miri, il-Kummissjoni kkompilat u ppubblikat “proporzjon tal-kisba” aggregat 
biex tivvaluta l-progress fl-implimentazzjoni tal-programmi kemm fil-livell tal-Istati 
Membri kif ukoll f’dak tal-UE17. Fl-istess ħin, hija aggregat id-data ta’ monitoraġġ 
irrappurtata mill-Istati Membri għall-indikaturi komuni tal-output u tar-riżultati, inklużi 
dawk fejn l-ebda mira ma kienet ġiet stabbilita. 

Il-qafas ta’ prestazzjoni ma jiffukax b’mod suffiċjenti fuq ir-riżultati 

3.17. Aħna rrappurtajna18 li kien hemm fis-seħħ loġika ta’ intervent aktar robusta 
għall-programmi operazzjonali għall-perjodu 2014-2020, iżda li din kienet 
akkumpanjata minn għadd eċċessiv ta’ indikaturi u li l-Istati Membri kien qed ikollhom 
diffikultà biex jiddefinixxu l-indikaturi tar-riżultati. Aħna rrappurtajna wkoll19 li, b’mod 
kumplessiv, il-qafas ta’ prestazzjoni tal-perjodu 2014-2020 kien prinċipalment orjentat 
lejn l-output u li ma kien hemm l-ebda bidla sinifikanti lejn il-kejl tar-riżultati. Din 
kienet sejba regolari tal-evalwazzjonijiet tal-Kummissjoni fil-qasam tal-politika ta’ 
koeżjoni20. 

                                                      
16 Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 submitted in 2020, il-

Kummissjoni Ewropea, 2021 

17 Ibid. 

18 Ir-Rapport Analitiku Nru 5/2018: “Simplifikazzjoni fit-twettiq tal-Politika ta’ Koeżjoni wara l-
2020”, il-paragrafu 41. 

19 Ir-Rapport Speċjali Nru 15/2017: “Il-kundizzjonalitajiet ex ante u r-riżerva ta’ prestazzjoni fil-
qasam ta’ Koeżjoni: strumenti innovattivi iżda għadhom mhumiex effettivi”, il-paragrafi 71 
sa 76; u r-Rapport Speċjali Nru 21/2018: “L-għażla u l-monitoraġġ ta’ proġetti taħt il-FEŻR u 
l-FSE fil-perjodu 2014-2020 għadhom prinċipalment orjentati lejn l-outputs”, il-
paragrafu 71. 

20 SWD(2018) 289 final, l-Anness 3, Impact assessment accompanying the proposal for a 
Regulation of the European Parliament and the Council on the European Social Fund Plus. 
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3.18. Aħna rrappurtajna21 li l-indikaturi użati mill-Kummissjoni għar-rieżaminar tal-
prestazzjoni tal-2019 tal-programmi operazzjonali kienu kważi kollha kemm huma 
marbuta mal-outputs (64 %) jew mal-aspetti finanzjarji (35 %), iżda rari ħafna (1 %) 
mar-riżultati miksuba. Għalhekk, il-punt sa fejn ir-riżerva ta’ prestazzjoni ġiet rilaxxata 
fl-2019 (jew riallokata għal programmi u prijoritajiet oħra) kien aktar indikazzjoni tal-
abbiltà tal-Istati Membri li jonfqu l-fondi tal-UE u jipproduċu outputs aktar milli jwasslu 
riżultati. 

3.19. B’mod simili, aħna rrappurtajna22 li r-rilaxx tar-riżerva ta’ prestazzjoni għall-
programmi ta’ koeżjoni tal-perjodu 2014-2020 ġie prinċipalment iddeterminat mill-
progress tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni, kif rifless bil-kisba tal-outputs u s-
suċċess tagħhom fl-infiq tal-flus (madwar terz tal-indikaturi kollha kienu indikaturi 
finanzjarji). Barra minn hekk, mingħajr tnaqqis sinifikanti fl-istadji importanti għal 
madwar 30 % tal-indikaturi, il-parti tar-riżerva ta’ prestazzjoni li setgħet tiġi rilaxxata 
kienet ħafna inqas (56 % biss)23. 

3.20. Skont l-OECD24, is-sistema tal-UE ta’ bbaġitjar għall-prestazzjoni u r-riżultati 
hija avvanzata ħafna, iżda l-monitoraġġ tal-prestazzjoni jidher li ftit li xejn għandu 
impatt dirett fuq kif ir-riżorsi jintużaw minn sena għal oħra. Is-setgħa tal-Kummissjoni li 
tissospendi l-pagamenti lill-Istati Membri jekk ikun hemm dgħufijiet sinifikanti fil-
kwalità u fl-affidabbiltà tas-sistemi ta’ monitoraġġ titqies mill-OECD bħala l-aħħar 
għażla aktar milli bħala għodda ta’ rutina għall-kontroll tal-ġestjoni u l-aġġustament tal-
programmi. 

                                                      
21 Ir-Rapport Speċjali Nru 15/2017, il-paragrafu 74. 

22 Ir-Rapport Speċjali Nru 24/2021: “Finanzjament ibbażat fuq il-prestazzjoni fil-politika ta’ 
Koeżjoni: ambizzjonijiet siewja, iżda kien għad hemm ostakli fil-perjodu 2014-2020”, il-
paragrafu 122. 

23 Ibid., il-paragrafu 120. 

24 L-OECD, 2017, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in 
the context of EU budget focused on results by Ronnie Downes, Delphine Moretti u Scherie 
Nicol, OECD Journal on Budgeting, vol 2017/1. 
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L-evalwazzjonijiet ikopru l-biċċa l-kbira mill-oqsma tal-FSE, iżda huma 
meħtieġa aktar sforzi metodoloġiċi biex jiġi vvalutat l-impatt tal-politiki  

3.21. L-evalwazzjoni ex post tal-Kummissjoni fir-rigward tal-perjodu 2007-201325 
kellha l-għan li tivvaluta l-impatt kumplessiv tal-FSE. Madankollu, hija ma kkonkludietx 
dwar l-ilħuq tal-objettivi jew tal-miri, billi l-informazzjoni disponibbli ma ppermettietx li 
r-riżultati jiġu aggregati għall-UE kollha. Aħna stess irrappurtajna26 bosta problemi 
rigward il-limitazzjoni tad-data li kienu kkawżati minn tfassil ħażin tal-programmi, mid-
definizzjoni inadegwata tal-indikaturi, min-nuqqas ta’ data, min-nuqqas ta’ miri, eċċ. 
Fl-evalwazzjoni, l-analiżi tal-effiċjenza kienet limitata għal tqabbil bejn l-ispiża għal kull 
parteċipant ta’ tipi differenti ta’ interventi tal-FSE fl-Istati Membri kollha. Il-Bord tal-
Iskrutinju Regolatorju (RSB) ikkonkluda27 li l-evalwazzjoni kien fiha limitazzjonijiet serji 
fid-data, ma kellhiex analiżi kontrofattwali suffiċjenti, u kellha ambitu limitat. L-
evalwazzjoni ma offrietx evidenza konklużiva b’saħħitha tal-prestazzjoni u ma kinitx 
tikkostitwixxi bażi robusta biżżejjed għat-tfassil tal-programmi futuri. 

3.22. Fl-2019 il-Kummissjoni wettqet evalwazzjonijiet tematiċi biex jintużaw għan-
negozjati tal-programmi tal-perjodu 2021-2027. Matul il-perjodu 2014-2020, l-Istati 
Membri kienu mistennija jwettqu mill-inqas evalwazzjoni waħda tal-impatt għal kull 
assi prijoritarju tal-programmi operazzjonali tagħhom, bil-Kummissjoni timmonitorja l-
pjanijiet ta’ evalwazzjoni kollha. Id-DĠ REGIO u d-DĠ EMPL tal-Kummissjoni stabbilew 
helpdesk konġunt biex jassisti fl-evalwazzjonijiet. L-Istati Membri ppjanaw 
420 evalwazzjoni tal-FSE u tal-YEI, u 1 519-il evalwazzjoni oħra fuq programmi 
plurifond li jinkludu element tal-FSE u tal-YEI. Sa Frar 2021, huma kienu kkompletaw 
745 evalwazzjoni tal-programmi tal-perjodu 2014-202028. Il-biċċa l-kbira mill-
evalwazzjonijiet ippjanati mhux se jiġu ffinalizzati qabel tmiem il-perjodu ta’ 
implimentazzjoni29, prinċipalment minħabba li l-perjodi ta’ programmazzjoni 
jikkoinċidu u r-riżultati – u saħansitra l-outputs – jistgħu jieħdu bosta snin biex 
jimmaterjalizzaw. Għalhekk, dawn l-evalwazzjonijiet mhux se jkunu disponibbli fil-ħin 

                                                      
25 SWD(2016) 452 final, il-Kummissjoni, Ex-post evaluation of the 2007-2013 ESF programmes. 

26 Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2018: “Rieżaminar ex post tal-leġiżlazzjoni tal-UE: sistema 
stabbilita tajjeb, iżda mhux kompleta”, il-paragrafi 51 sa 56. 

27 Il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju, Opinjoni, DG Employment – Ex-post evaluation of the 
ESF 2007-13, 2016. 

28 COM(2021) 301 final, l-AMPR 2020. 

29 COM(2019) 627 final, Rapport strateġiku tal-2019 dwar l-implimentazzjoni tal-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej. 
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biex jinfurmaw it-tfassil tal-programmi tal-perjodu 2021-2027; madankollu, jistgħu 
jkunu utli għar-rieżami ta’ nofs it-terminu tal-2025. 

3.23. Mill-124 evalwazzjoni FSE/YEI/plurifond li ġew ippubblikati fl-201830, 23 %
kellhom l-għan li jivvalutaw l-eżiti u r-riżultati tal-interventi. Fi studju tal-2020, il-
Parlament Ewropew31 osserva li rari ntużaw metodi aktar sofistikati, bħal analiżi 
kontrofattwali, approċċi bbażati fuq teorija u analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-
benefiċċji. L-istudju kkonkluda li, minkejja l-progress, il-kwalità kumplessiva tal-
evalwazzjonijiet baqgħet moderata, u li kien diffiċli li s-sejbiet tal-evalwazzjoni 
jikkontribwixxu għaċ-ċiklu tal-politika, minħabba rekwiżiti stretti (eż. f’termini ta’ 
twaqqit jew kopertura), nuqqas ta’ kapaċità fl-Istati Membri u “kultura ta’ 
evalwazzjoni” dgħajfa. 

3.24. Aħna diġà osservajna wkoll32 li, fl-evalwazzjonijiet tagħhom, la l-Istati Membri
u lanqas il-Kummissjoni mhuma meħtieġa jeżaminaw l-ekonomija ta’ programm,
prinċipju33 li jirrikjedi li r-riżorsi tal-UE jsiru disponibbli fi żmien debitu, fi kwantità u
kwalità xierqa, u bl-aħjar prezz.

Kummenti ġenerali dwar il-prestazzjoni tal-FSE 

3.25. Il-Figura 3.4 tipprovdi l-ħarsa ġenerali tagħna lejn it-13-il indikatur komuni
tal-FSE li ġew irrappurtati mill-Kummissjoni fid-dikjarazzjoni tal-programm għall-
Abbozz tal-Baġit 2022. Il-ħarsiet ġenerali speċifiċi tagħna lejn l-indikaturi huma 
ppreżentati fil-Figura 3.5 sal-Figura 3.7. Fir-Rapport dwar il-Prestazzjoni 201934, aħna 
ddiskutejna xi riżervi ġenerali li japplikaw meta jiġu interpretati dawn l-indikaturi. 

30 Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 submitted in 2019, il-
Kummissjoni, 2020. 

31 The Role of Evaluation in Cohesion Policy, Policy Department for Structural and Cohesion 
Policies Directorate-General for Internal Policies, il-Parlament Ewropew, 2020 

32 L-Opinjoni Nru 1/2017 dwar il-proposta għal reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju (ĠU C 91, 
23.3.2017) il-paragrafu 88(c); u l-Opinjoni Nru 6/2018 rigward il-proposta tal-Kummissjoni 
tad-29.5.2018 dwar ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, COM(2018) 375 final, il-
paragrafu 67. 

33 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18.7.2018 
dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni. 

34 Ir-Rapport 2020 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE – Status 
fi tmiem l-2019, il-paragrafu 1.24. 
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B’mod partikolari, il-valutazzjoni li wettaqna ta’ jekk indikatur partikolari huwiex “fit-
triq it-tajba” hija relatata mal-probabbiltà li dan se jilħaq il-mira tiegħu. Dik il-
valutazzjoni ma tiħux inkunsiderazzjoni direttament jekk indikatur partikolari huwiex 
marbut, jew kemm mill-qrib, mal-azzjonijiet u l-objettivi tal-FSE, u lanqas jekk il-mira 
stabbilita għall-indikatur hijiex suffiċjentement ambizzjuża. Għalhekk, din hija biss l-
ewwel pass fl-analiżi tal-prestazzjoni tal-programm. Aħna ma awditjajniex l-affidabbiltà 
tad-data sottostanti (madankollu, tabilħaqq iddiskutejnieha fir-Rapport dwar il-
Prestazzjoni 201935). 

L-indikaturi juru li l-Istati Membri qed jagħmlu progress tajjeb fir-rigward 
tal-miri 

3.26. L-indikaturi jirriflettu d-data rrappurtata mill-Istati Membri fi tmiem l-2019. 
Aħna nqisu li 12 mit-13-il indikatur huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom (ara 
l-Appendiċi dwar il-metodoloġija). Madankollu, fid-dikjarazzjoni tal-programm għall-
Abbozz tal-Baġit 2021, il-Kummissjoni naqqset il-valuri fil-mira għal 7 indikaturi, meta 
mqabbla mad-dikjarazzjoni tal-programm preċedenti, b’bejn 12.1 % u 52.1 %. Fil-fatt, 
huwa biss minħabba t-tnaqqis li ħamsa minn dawn issa jinsabu fit-triq it-tajba. 
Indikatur wieħed għadu mhuwiex fit-triq it-tajba minkejja t-tnaqqis. Bħala konklużjoni, 
7 mit-13-il indikatur ma jkunux fit-triq it-tajba kieku l-valuri fil-mira ma kinux inbidlu. 
Skont il-Kummissjoni, ir-rieżaminar kien meħtieġ minħabba bidliet metodoloġiċi meta 
mqabbel mal-perjodu preċedenti. 

                                                      
35 Ibid., il-paragrafi 1.13 – 1.23. 
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Figura 3.4 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha tal-FSE fid-dikjarazzjoni 
tal-programm  

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjoni tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

Il-Kummissjoni rrilaxxat 85 % tar-riżerva ta’ prestazzjoni għall-programmi 
tal-FSE 

3.27. Il-Kummissjoni rrappurtat li, sa tmiem l-2020, ir-rata tal-għażla tal-proġetti 
kienet żdiedet għal 99 %36. Madankollu, ir-rata tal-pagamenti taħt il-FSE u l-għadd ta’ 
parteċipanti fil-perjodu 2014-2020 għadhom lura meta mqabbla mal-istadju 
ekwivalenti tal-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti. Id-data pprovduta mill-
Kummissjoni37 tat rata ta’ assorbiment (il-pagamenti interim li saru vs l-allokazzjonijiet 
għall-perjodu 2014-2020) ta’ 43 %, 13-il punt perċentwali inqas milli fil-perjodu 2007-
2013. Raġuni prinċipali waħda kienet il-livell aktar baxx tal-infiq iddikjarat mill-
benefiċjarji finali. Fl-202038, id-DĠ EMPL irrapporta li, b’mod kumplessiv, 86 % tal-PO li 
ġew rieżaminati minnu kellhom prestazzjoni tajba jew aċċettabbli, iżda li 25 % tal-PO 
kellhom prestazzjoni ħażina jew agħar f’termini kemm tal-għadd ta’ operazzjonijiet 
magħżula kif ukoll tal-volum tal-infiq eliġibbli ddikjarat. 

                                                      
36 COM(2021) 300: 

37 Ibid. 

38 Id-DĠ EMPL, ir-Rapport Annwali tal-Attività 2020, il-Kummissjoni, 2021. 

Objettiv (*) Total
Kollha Kollha Kollha

OS1 2 1 1 1 1
OS2 3 2 2 1 1
OS3 2 1 1 1 1
OS4 1 1 1
OS5 5 2 2 3 2 1

Total 13 7 7 6 5 1

Output Riżultat Impatt

Mhuwiex ċar: ebda data, data antika jew data 
inkonklużiva

Iva Le

L-indikatur huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu (filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni 
kwalunkwe stadju importanti u progress li sar sa issa)?

DIDASKALIJA

(*) Għal l ista sħiħa ta’ objettivi ara l-Anness 3.1
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3.28. Fl-2020 il-Kummissjoni rrappurtat39 li tliet kwarti tal-prijoritajiet tal-
programmi tal-FSE kienu laħqu l-istadji importanti tagħhom; abbażi ta’ dan hija 
rrilaxxat 85 % mill-EUR 5 biljun tar-riżerva ta’ prestazzjoni relatata mal-FSE għall-
perjodu 2014-2020. 

3.29. Madankollu, minħabba t-tnaqqis fl-istadji importanti u fil-miri fis-snin ta’ 
qabel ir-rieżaminar tal-prestazzjoni (ara l-paragrafi 3.19 u 3.26), flimkien mad-
dgħufijiet fl-indikaturi tar-riżultati (ara l-paragrafu 3.18), aħna ma nqisux li dan 
jikkostitwixxi evidenza konvinċenti tal-prestazzjoni sodisfaċenti tal-programm. 

Il-proposta tal-FSE+ għall-perjodu 2021-2027 timmira għal aktar 
simplifikazzjoni u sinerġiji 

3.30. L-effetti makroekonomiċi tal-investimenti attwali taħt il-FSE għall-
perjodu 2014-2020, li ġew stmati bl-użu tal-mudell Rhomolo taċ-Ċentru Konġunt tar-
Riċerka40, issuġġerew effett pożittiv permanenti fuq il-PDG aggregat tal-EU-28 ta’ 0.1 % 
(bejn wieħed u ieħor EUR 13-il biljun) fl-2024 u 0.15 % (bejn wieħed u ieħor 
EUR 25 biljun) sal-2030. 

3.31. L-evalwazzjoni ex post tal-FSE u l-erba’ evalwazzjonijiet tematiċi matul il-
perjodu 2014-2020 kollha indikaw il-ħtieġa li jiġu ssimplifikati x-xenarju tal-
finanzjament u l-implimentazzjoni tal-fond41. Fil-perjodu 2014-2020, l-objettivi tal-FSE 
u tal-YEI (ara l-Figura 3.3) kienu ġew parzjalment indirizzati wkoll minn fondi oħra 
(prinċipalment il-FEAD, il-Programm tal-UE għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u l-
Programm tas-Saħħa tal-UE). Id-differenzi fir-regoli li jirregolaw l-użu ta’ dawn il-fondi 
wasslu għal riskji ta’ trikkib u sinerġiji limitati. Biex tindirizza dawn ir-riskji, għall-
perjodu 2021-2027, il-Kummissjoni pproponiet li l-fondi rilevanti kollha jingħaqdu fi 
programm “FSE+” uniku, biex b’hekk jiġi ssimplifikat l-approċċ ta’ finanzjament u 
jissaħħu s-sinerġiji42. 

                                                      
39 Kalkoli bbażati fuq ir-Rapport Speċjali Nru 24/2021: “Finanzjament ibbażat fuq il- 

prestazzjoni fil-politika ta’ Koeżjoni: ambizzjonijiet siewja, iżda kien għad hemm ostakli fil-
perjodu 2014-2020, il-Figura 6 tal-osservazzjonijiet preliminari. 

40 SWD(2018) 289 final. 

41 Ara wkoll, SWD(2018) 289 final; u COM(2021) 300. 

42 SWD(2018) 289 final. 
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3.32. Il-ħtieġa għal approċċ ta’ finanzjament integrat kienet appoġġata minn 
rieżaminar akkademiku tal-201943, li sab li r-riżultati bejn il-pajjiżi u r-reġjuni differenti 
tal-UE kienu jvarjaw. Studju ieħor44 enfasizza l-ħtieġa li tkompli tittejjeb l-analiżi tal-
fatturi li jikkundizzjonaw is-suċċess u l-falliment tal-politika, u li jiġi identifikat b’mod 
ċar l-impatt nett tagħha billi jitqabblu r-riżultati reali ma’ dak li kieku kien jiġri lill-
benefiċjarji fin-nuqqas ta’ intervent. 

3.33. Fl-aħħar nett, studju45 dwar l-immappjar tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiżi (CSRs), parti mill-proċess tas-Semestru Ewropew, enfasizza l-ambitu għal 
allinjament aktar mill-qrib mal-implimentazzjoni tal-programmi fl-Istati Membri. 
Pereżempju, is-CSRs spiss jiġu fformulati b’mod wiesa’, mingħajr miri ta’ 
implimentazzjoni u stadji importanti, u l-kontribut li jsir mill-programmi operazzjonali 
ma jiġix immonitorjat b’mod sistematiku. Madankollu, l-istudju rrapporta wkoll li l-
kundizzjonalitajiet ex ante u l-bini tal-kapaċitajiet amministrattivi ffinanzjati mill-fondi 
SIE kienu utli biex jistimulaw ir-riformi strutturali. 

Impjiegi, mobbiltà tal-forza tax-xogħol u żgħażagħ NEETs 

3.34. Wieħed mill-objettivi tal-FSE huwa li jippromwovi l-impjiegi sostenibbli u ta’ 
kwalità u l-mobbiltà tal-forza tax-xogħol, b’hekk jikkontribwixxi għall-mira ewlenija ta’ 
Ewropa 2020 li tiżdied ir-rata ta’ impjieg tal-popolazzjoni ta’ bejn 20 u 64 sena għal 
mill-inqas 75 % sal-2020. 

3.35. Il-Figura 3.5 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-
programmi għall-objettiv tal-impjiegi u għal żewġ OS tal-FSE u tal-YEI: (a) Promozzjoni 
tal-impjiegi sostenibbli u ta’ kwalità u s-sostenn tal-mobbiltà tal-forza tax-xogħol u (b) 
Promozzjoni ta’ appoġġ speċifiku għal żgħażagħ NEETs. 

                                                      
43 Darvas, Z. et al, 2019, How to improve European Union cohesion policy for the next decade, 

Bruegel, Policy Contribution, il-Ħarġa Nru 8, Mejju 2019. 

44 Crescenzi, R., Giua M., 2017, Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy, 
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning, EU cohesion policy, 
editjat minn Bachtler, J. et al, Routledge, Oxon. 

45 Ciffolilli, A. et al, 2018, Support of ESI Funds to the implementation of the Country Specific 
Recommendations and to structural reforms in Member States, ippubblikat mid-DĠ EMPL. 
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3.36. Wara li vvalutajna l-informazzjoni rrappurtata fid-dikjarazzjoni tal-programm 
għall-Abbozz tal-Baġit 2022, aħna nqisu li sitta mis-seba’ indikaturi huma fit-triq it-tajba 
biex jilħqu l-miri tagħhom. 

3.37. Fil-każ ta’ erba’ indikaturi tal-YEI, il-miri ġew inizjalment stabbiliti għall-2018 
iżda sussegwentement ġew posposti għall-2020, flimkien ma’ żidiet suċċessivi fil-
finanzjament u estensjoni tal-perjodu ta’ programmazzjoni. Mingħajr dan l-
aġġustament, dawn l-indikaturi tal-YEI kieku ma kinux jilħqu l-mira. 
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Figura 3.5 a – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-impjiegi 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjoni tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 
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Appendiċi, il-punti 15-23
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Figura 3.5 b – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta maż-żgħażagħ 
NEETs 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjoni tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 
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L-implimentazzjoni hija aktar bil-mod milli kien ippjanat, b’differenzi 
sinifikanti bejn l-Istati Membri  

3.38. Għall-perjodu 2014-2020, l-allokazzjonijiet tal-FSE u dawk nazzjonali għall-
objettiv tal-impjiegi kienu ta’ EUR 39.8 biljun; fi tmiem l-2019, 83 % tal-fondi kienu ġew 
impenjati46. Skont il-pjattaforma tad-Data Miftuħa47, f’Ġunju 2021 l-Istati Membri 
kienu nefqu medja ta’ 54 % tal-finanzjament disponibbli, f’firxa li tvarja minn 24 % 
f’Malta għal 90 % f’Ċipru. 

3.39. L-allokazzjonijiet tal-YEI u dawk nazzjonali kienu ta’ EUR 10.4 biljun fi tmiem l-
2019. L-Istati Membri kollha, ħlief tmienja, kienu impenjaw bis-sħiħ il-fondi kollha48. 
Skont il-pjattaforma tad-Data Miftuħa49, f’Ġunju 2021 l-Istati Membri kienu nefqu 
medja ta’ 66 % tal-finanzjament disponibbli, f’firxa li tvarja minn 2 % fir-Rumanija għal 
100 % fil-Latvja u l-Litwanja. 

3.40. F’April 2020, studju tal-Kummissjoni50 kkonferma li l-implimentazzjoni tal-YEI 
kienet qed tavvanza iżda kienet qed tipprogressa aktar bil-mod milli kien ippjanat. Il-
YEI twaqqfet bħala rispons ta’ emerġenza għall-qgħad fost iż-żgħażagħ u hija mmirata 
lejn l-individwi, filwaqt li l-FSE jista’ jikkontribwixxi wkoll għal miżuri strutturali, bħall-
kapaċità istituzzjonali u l-appoġġ tas-sistemi (ara wkoll il-paragrafu 3.37). 

3.41. Il-Kummissjoni51 u l-Istati Membri52 rrappurtaw li l-kundizzjonijiet 
soċjoekonomiċi mtejba, ir-rekwiżiti ta’ programmazzjoni u monitoraġġ, il-piż 

                                                      
46 Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 submitted in 2019, il-

Kummissjoni, 2020. 

47 Pjattaforma tad-Data Miftuħa, l-aġġornament l-aktar reċenti tas-6.6.2021 ipprovdut mill-
Kummissjoni, Data estratta fid-29.6.2021. 

48 Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 submitted in 2019, il-
Kummissjoni, 2020. 

49 Pjattaforma tad-Data Miftuħa, l-aġġornament l-aktar reċenti tas-6.6.2021 ipprovdut mill-
Kummissjoni, Data estratta fid-29.6.2021. 

50 Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, Final Report, il-Kummissjoni, 
2020. 

51 Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, Final Report, 
il-Kummissjoni, 2020. 

52 Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 submitted in 2019, il-
Kummissjoni. 
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amministrattiv fuq il-benefiċjarji u l-kapaċità amministrattiva dgħajfa lkoll affettwaw l-
implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tal-YEI. Aħna wkoll irrappurtajna53 li l-
arranġamenti amministrattivi u ta’ monitoraġġ dgħajfa tal-Istati Membri affettwaw l-
implimentazzjoni tal-YEI. 

Ir-rati ta’ impjieg żdiedu iżda, prinċipalment minħabba l-pandemija tal-
COVID-19, xorta għadhom mhumiex biżżejjed biex tintlaħaq il-mira ta’ 
Ewropa 2020 

3.42. F’rapport preċedenti54, aħna osservajna li l-progress lejn il-mira ta’ 
Ewropa 2020 dwar l-impjiegi kien pożittiv u li x’aktarx jintlaħaq bis-sħiħ. Madankollu, 
prinċipalment minħabba l-pandemija, dan fl-aħħar mill-aħħar ma kienx il-każ. 

Fl-2019, skont l-Eurostat, ir-rata ta’ impjieg tal-EU-27 fil-grupp ta’ età bejn 20 u 64 sena 
kienet fl-ogħla livell (73.1 %) mit-tnedija tal-istrateġija Ewropa 2020 fl-201055. Hija 
naqset kemxejn għal 72.4 % fis-sena ta’ wara56 – inqas mill-mira ta’ 75 % ta’ 
Ewropa 2020. Il-Kummissjoni rrappurtat57 differenzi ċari fost l-Istati Membri fir-rata ta’ 
impjieg għal dan il-grupp ta’ età, li tvarja minn 80.4 % fl-Iżvezja għal 61.2 % fil-Greċja. 

3.43. Id-disparità bejn il-ġeneri fl-impjiegi naqset matul l-aħħar 10 snin hekk kif 
aktar nisa daħlu fis-suq tax-xogħol58: id-differenza fir-rati ta’ impjieg għall-irġiel u n-
nisa niżlet minn 13.5 % fl-2010 għal 11.3 % fl-2021. L-ogħla rata ta’ impjieg fost in-nisa 

                                                      
53 Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2017: “Il-qgħad fost iż-żgħażagħ – il-politiki tal-UE għamlu 

differenza? Valutazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ”, il-paragrafi 139, 145 u 179. 

54 Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2020: “Is-Semestru Ewropew: ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 
għall-Pajjiżi jindirizzaw problemi importanti iżda jeħtieġu implimentazzjoni aħjar”, il-
paragrafu 21. 

55 L-Eurostat, Stqarrija għall-Istampa Nru 64/2020, il-Kummissjoni. 

56 Employment and Social Developments in Europe, Quarterly review, Marzu 2021, il-
Kummissjoni. 

57 Ir-Rapport Annwali tal-Attività 2020 tad-DĠ EMPL, il-Kummissjoni, 2021. 

58 Employment and Social Developments in Europe, Quarterly review, Settembru 2021, il-
Kummissjoni. 
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kienet fl-Iżvezja (78.3 %), u l-aktar rati baxxi kienu fl-Italja (52.7 %) u fil-Greċja 
(51.8 %)59. 

3.44. Il-Kummissjoni rrappurtat li, fid-dawl tal-livelli għoljin ta’ qgħad fil-bidu tal-
perjodu, l-Istati Membri ffukaw fuq l-aktar ħtiġijiet komuni u mifruxa60. Ftit li xejn ġie 
allokat finanzjament għal miżuri strutturali oħra bħall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, it-tixjiħ 
attiv u l-modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol (5 %, 2 % u 3 % 
rispettivament), u l-implimentazzjoni seħħet bil-mod. L-istudju kkonkluda li l-fokus fuq 
dawn il-prijoritajiet ta’ investiment kien baxx wisq meta jitqiesu l-isfidi li jridu jiġu 
indirizzati. 

3.45. L-analiżi li wettaqna fir-rigward tad-data rrappurtata mill-Istati Membri61 
wriet id-distribuzzjoni li ġejja skont l-istatus tal-parteċipanti fl-operazzjonijiet tal-FSE fil-
qasam tal-impjiegi: qiegħda 40 %, impjegati 26 %, qiegħda fit-tul 22 %, inattivi 12 %. 
Għalhekk, il-parteċipazzjoni kienet l-ogħla fost l-individwi li huma attivi jew qiegħda 
iżda eqreb għas-suq tax-xogħol. 

3.46. Fl-2020, madwar 33 % tal-persuni qiegħda fl-UE kienu qiegħda fit-tul62. Fl-
2016, il-Kunsill irrakkomanda63 li l-persuni rreġistrati li jkunu qiegħda fit-tul jiġu offruti 
valutazzjonijiet u gwida individwali approfonditi qabel ma jkunu laħqu 18-il xahar bla 
xogħol. Fl-2019, il-Kummissjoni rrappurtat64 li l-Istati Membri kienu introduċew miżuri 
f’konformità ma’ din ir-rakkomandazzjoni, iżda kien kmieni wisq biex jiġi vvalutat l-
effett sħiħ. Fl-istess ħin, minkejja t-titjib fir-rati ta’ impjieg, ir-rati ta’ tfittix ta’ impjieg 

                                                      
59 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_-

_annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Data estratta fil-
25.6.2021, il-Kummissjoni. 

60 Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, Final Report, 
il-Kummissjoni, 2020. 

61 Data rrappurtata mill-Istati Membri fir-Rapport Annwali ta’ Implimentazzjoni tal-2019, 
rapport estratt minn Launchpad f’April 2021, il-Kummissjoni. 

62 Employment and Social Developments in Europe, Quarterly review, Marzu 2021, il-
Kummissjoni. 

63 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, 2016/C 67/01, dwar l-integrazzjoni tal-persuni li ilhom 
qiegħda fis-suq tax-xogħol. 

64 COM(2019) 169 final, Rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill, Evalwazzjoni tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-integrazzjoni tal-persuni qiegħda fit-tul fis-suq tax-
xogħol. 
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fost il-persuni qiegħda fit-tul komplew ikunu baxxi. Attwalment qed inwettqu awditu 
dwar il-qgħad fit-tul li għalih qed nippjanaw li nippubblikaw ir-riżultati fi tmiem l-2021. 

Ir-rata ta’ NEETs naqset, iżda l-parteċipazzjoni fl-operazzjonijiet tal-YEI 
hija ogħla fost dawk li huma eqreb għas-suq tax-xogħol 

3.47. Studju tal-Kummissjoni fl-202065 indika li, bejn l-2014 u l-2018, ir-rata ta’ 
NEETs (il-proporzjon ta’ NEETs qiegħda u inattivi fil-popolazzjoni żagħżugħa) fl-UE 
naqset minn 12.5 % għal 10.4 %. Madankollu, il-proporzjon ta’ NEETs inattivi baqa’ 
kostanti, f’rata ta’ 6 %. Dan jenfasizza d-diffikultà biex tintlaħaq u tiġi mobilizzata din il-
parti tal-popolazzjoni ta’ NEETs. Aħna rrappurtajna preċedentement66 dwar l-Istati 
Membri li ma ħolqux strateġiji adegwati bi stadji importanti u objettivi ċari biex 
jintlaħqu n-NEETs kollha. Barra minn hekk, it-tfassil tal-PO tal-YEI ddgħajjef minħabba 
informazzjoni ta’ kwalità baxxa rigward il-popolazzjoni ta’ NEETs, b’hekk dawk il-PO ma 
jistgħux jiddefinixxu liema gruppi fil-mira huma l-aktar fil-bżonn jew jispjegaw għalfejn 
il-miżuri li jipproponu huma l-aktar xierqa. 

3.48. Fl-2020, il-Kunsill ħareġ rakkomandazzjoni ġdida dwar il-Garanzija għaż-
Żgħażagħ67, li fiha talab lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jilħqu liż-żgħażagħ 
vulnerabbli fl-UE kollha permezz ta’ sistemi ta’ traċċar u twissija bikrija li jkunu aħjar, u 
jtejbu l-kwalità tal-offerti. 

L-addizzjonalità u l-iffukar fuq il-mobbiltà tal-forza tax-xogħol huma sfidi 
emerġenti 

3.49.  Żewġ studji tal-Kummissjoni tal-202068 ikkonkludew li l-finanzjament mill-FSE 
u mill-YEI kien juri valur miżjud tal-UE konsiderevoli. Madankollu, fir-rapport tagħna 

                                                      
65 Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, Final Report, il-Kummissjoni, 

2020. 

66 Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2017, il-paragrafi 61 sa 72, 109 u 165. 

67 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, 2020/C 372/01, dwar Pont għall-Impjiegi – It-tisħiħ tal-
Garanzija għaż-Żgħażagħ, li tissostitwixxi r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-22.4.2013 dwar 
l-istabbiliment ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ. 

68 Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, Commission, 
2020; and Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, il-Kummissjoni, 
2020 
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dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-YEI, aħna rrappurtajna69 li hemm riskju li r-riżorsi 
tal-YEI/FSE ma jirriżultawx f’żieda netta fil-finanzjament disponibbli għan-NEETs, billi xi 
operazzjonijiet li normalment kienu jiġu ffinanzjati permezz tal-baġits nazzjonali issa 
jkunu jiġu ffinanzjati mill-UE. L-istess studji tal-Kummissjoni qajmu tħassib simili dwar l-
addizzjonalità, minħabba dipendenza żejda fuq il-finanzjament mill-FSE. 

3.50. Ir-Rapport Annwali 2020 tal-Kummissjoni dwar il-mobbiltà intra-UE70 sab li l-
mobbiltà intra-EU-27 kienet qed tkompli tikber bi 3 % (bejn wieħed u ieħor l-istess rata 
bħal matul il-perjodu 2014-2018). Madankollu, aħna rrappurtajna71 li l-
programmazzjoni ta’ azzjonijiet relatati mal-mobbiltà tal-forza tax-xogħol taħt il-FSE 
mhijiex neċessarjament prijorità għall-Istati Membri. Dan ġie kkonfermat reċentement 
minn studju tal-Kummissjoni72, li rrapporta nfiq baxx mill-FSE fuq il-mobbiltà 
ġeografika tal-forza tax-xogħol u evidenza skarsa minħabba n-nuqqas ta’ indikaturi 
ddedikati. 

Faqar u inklużjoni soċjali 

3.51. Il-FSE jikkomplementa wkoll l-isforzi nazzjonali biex tintlaħaq il-mira ewlenija 
ta’ Ewropa 2020 rigward it-tnaqqis tal-faqar. Huwa jippromwovi l-inklużjoni soċjali u 
jiġġieled kontra l-faqar u d-diskriminazzjoni billi jiffoka fuq firxa ta’ gruppi, inklużi l-
adulti b’livell baxx ta’ ħiliet, il-persuni qiegħda fit-tul, l-anzjani, il-persuni b’diżabbiltà, 
il-komunitajiet marġinalizzati u l-persuni bi sfond ta’ migrazzjoni jew sfond barrani. 
Biex jiġi żgurat li jkun hemm riżorsi suffiċjenti disponibbli, ir-Regolament FSE jirrikjedi li 
l-Istati Membri jallokaw mill-inqas 20 % tal-finanzjament totali mill-FSE għal dan l-
objettiv tematiku. 

3.52. Il-Figura 3.6 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi li ġew irrappurtati taħt 
dan l-objettiv speċifiku fid-dikjarazzjoni tal-programm tal-Kummissjoni għall-Abbozz 
tal-Baġit 2022. Wara li vvalutajna d-dikjarazzjoni tal-programm, aħna nqisu li t-tliet 
indikaturi kollha huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom. 

                                                      
69 Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2017, il-paragrafu 176. 

70 The Annual Report 2020 on EU intra-mobility, il-Kummissjoni, 2021. 

71 Ir-Rapport Speċjali Nru 6/2018: “Moviment Liberu tal-Ħaddiema – il-libertà fundamentali 
hija żgurata iżda orjentament aħjar tal-fondi tal-UE jkun ta’ għajnuna għall-mobbiltà tal-
ħaddiema”, il-paragrafu 42. 

72 Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility, il-
Kummissjoni, 2020. 
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Figura 3.6 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-faqar u l-
inklużjoni soċjali 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjoni tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 
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X’aktarx il-mira ta’ tnaqqis tal-faqar ta’ Ewropa 2020 mhijiex se tintlaħaq 

3.53. L-allokazzjonijiet tal-FSE u dawk nazzjonali73 f’dan il-qasam jammontaw għal 
EUR 33.3 biljun, madwar 27 % tal-baġit totali tal-FSE, li huwa ferm ogħla mir-rekwiżit 
ta’ 20 % stabbilit fir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni. 

3.54. F’rapport tal-2020, aħna kkonkludejna74 li x’aktarx il-mira ta’ Ewropa 2020, li 
20 miljun persuna jinħarġu mill-faqar, mhijiex se tintlaħaq. Skont id-data l-aktar reċenti 
disponibbli, li tmur lura għal qabel il-kriżi tal-COVID-1975, 104 miljun persuna kienu fir-
riskju tal-faqar jew tal-esklużjoni soċjali fil-pajjiżi tal-EU-27 skont kif meqjusa mill-
istrateġija Ewropa 2020 (inkluż ir-Renju Unit, bl-esklużjoni tal-Kroazja). Minħabba r-
riskju ta’ konsegwenzi ekonomiċi minħabba l-pandemija, il-Kummissjoni tistenna76 li l-
għadd ta’ persuni fir-riskju tal-faqar se jerġa’ jiżdied aktar milli jkompli jonqos, u li l-
mira ta’ Ewropa 2020 mhijiex se tintlaħaq77. 

Limitazzjonijiet fid-data ta’ monitoraġġ disponibbli jaffettwaw il-
valutazzjoni tal-impatt tal-politika għal gruppi fil-mira speċifiċi 

3.55. Il-monitoraġġ tal-FSE jiffoka fuq l-eżiti prinċipali tal-politika. Il-valutazzjoni tal-
effettività tal-finanzjament mill-FSE għall-perjodu 2014-2020 għal gruppi fil-mira 
speċifiċi hija diffiċli minħabba n-nuqqas ta’ data ta’ monitoraġġ, kif ġie osservat 
f’għadd ta’ rapporti tagħna (ara l-Kaxxa 3.1) kif ukoll f’diversi evalwazzjonijiet tal-
Kummissjoni78. Dan huwa hekk minħabba li l-biċċa l-kbira mill-miżuri huma ta’ natura 
wiesgħa (jiġifieri l-parteċipanti jistgħu jappartjenu għal gruppi differenti ta’ persuni 
żvantaġġati) u ma hemm l-ebda rekwiżit legali biex ir-riżultati jiġu ripartiti skont il-
karatteristiċi ewlenin tal-parteċipanti. Pereżempju, fil-FSE/YEI, ir-Rom u l-migranti 

                                                      
73 Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 submitted in 2020, il-

Kummissjoni, 2021. 

74 Ir-Rapport Speċjali Nru 20/2020: “Il-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal – Jinħtieġ immirar aħjar 
tal-appoġġ tal-Kummissjoni”, il-paragrafi 48 sa 50. 

75 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01 

76 Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 submitted in 2020, il-
Kummissjoni, 2021. 

77 Id-DĠ EMPL, ir-Rapport Annwali tal-Attività 2020, il-Kummissjoni, 2021. 

78 Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, combatting poverty 
and any discrimination by the European Social Fund (TO9), il-Kummissjoni, 2020; u 
SWD(2016) 452 final; u ESF Performance and thematic reports: The ESF support to social 
innovation, il-Kummissjoni, 2018. 
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huma inklużi fi ħdan il-grupp fil-mira “migranti, parteċipanti bi sfond barrani, 
minoranzi” (għar-rappurtar dwar l-outputs) kif ukoll fi ħdan il-grupp “parteċipanti 
żvantaġġati” (għar-rappurtar dwar ir-riżultati). Għalhekk, l-indikaturi disponibbli ma 
jistgħux jipprovdu informazzjoni dwar l-eżiti ta’ miżuri b’mod speċifiku għar-Rom u 
għall-migranti. 

Kaxxa 3.1 

Limitazzjonijiet li ġew irrappurtati mill-QEA fid-disponibbiltà tad-data 
ta’ monitoraġġ dwar it-tnaqqis tal-faqar  

o In-nefqa fuq l-integrazzjoni tal-migranti ma kinitx magħrufa minħabba li ma 
ġietx irreġistrata data speċifika. Il-qafas leġiżlattiv tal-FSE għall-perjodu 2014-
2020 ma kienx jirrikjedi li l-Istati Membri jimmonitorjaw b’mod speċifiku l-
eżiti (ir-riżultati u l-impatt) tal-miżuri ta’ integrazzjoni tal-migranti79. 

o L-istrateġiji għall-integrazzjoni tar-Rom f’bosta Stati Membri ma kinux 
jispeċifikaw kemm kien hemm appoġġ finanzjarju nazzjonali u tal-UE 
disponibbli għall-miżuri li jappoġġaw l-inklużjoni tar-Rom. Aħna sibna li kien 
diffiċli li jiġi mmonitorjat il-progress li sar mill-proġetti ta’ integrazzjoni tar-
Rom, prinċipalment minħabba nuqqasijiet b’rabta mad-disponibbiltà u l-
kwalità tad-data80. 

o Kien impossibbli li jiġi mmonitorjat is-suċċess tal-miżuri ta’ inklużjoni soċjali 
minħabba nuqqas ta’ data kwantitattiva, u għalhekk il-kontribut tal-
finanzjament mill-UE għall-inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-bżonn ma 
setax jitkejjel81. 

o Billi ma kien hemm l-ebda prijorità ta’ investiment speċifika jew indikatur 
rilevanti dwar il-faqar fost it-tfal fil-perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni ma 
kellha l-ebda informazzjoni rigward il-livell sa fejn il-fondi tal-UE kienu qed 
jintużaw direttament biex jiġi indirizzat il-faqar fost it-tfal jew rigward x’kien 

                                                      
79 Id-Dokument Informattiv u Analitiku Nru 4/2018: “L-integrazzjoni ta’ migranti li jkunu ġejjin 

minn barra t-territorju tal-UE”, il-paragrafu 46. 

80 Ir-Rapport Speċjali Nru 14/2016: “Inizjattivi ta’ politika u appoġġ finanzjarju tal-UE għall-
integrazzjoni tar-Rom: sar progress sinifikanti fl-aħħar 10 snin, iżda sforzi addizzjonali huma 
meħtieġa fil-prattika”, il-paragrafi 47, 51 u 133. 

81 Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2019: “Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-
Bżonn (FEAD): Appoġġ siewi iżda l-kontribut tiegħu għat-tnaqqis tal-faqar għadu mhuwiex 
stabbilit”, il-paragrafi 56 u 60. 
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inkiseb f’dan il-qasam82. Ir-Regolament FSE+ għall-perjodu 2021-2027 
jipprevedi li riżorsi xierqa jiġu assenjati fil-livell nazzjonali biex jiġi indirizzat il-
faqar fost it-tfal. 

3.56. Fi studju tal-2019, il-Kummissjoni83 indikat li d-data ta’ monitoraġġ dwar l-
inklużjoni soċjali kienet inkonsistenti bejn Stat Membru u ieħor. Barra minn hekk, l-
indikaturi komuni tar-riżultati tal-FSE ffukaw fuq eżiti “konkreti” fil-qasam tal-impjieg, 
bħat-tfittix ta’ xogħol jew kwalifiki ġodda, aktar milli fuq dawk “indiretti” bħal 
pereżempju li jingħelbu l-iżvantaġġi, titjib fil-benesseri, bidliet fl-imġiba jew 
motivazzjoni ogħla. Filwaqt li huwa diffiċli li jiġu standardizzati u huma fil-biċċa l-kbira 
kwalitattivi, eżiti aktar indiretti huma wkoll importanti ħafna għall-monitoraġġ tal-
operazzjonijiet ta’ inklużjoni soċjali. Fl-aħħar nett, b’segwitu għal rakkomandazzjoni fl-
evalwazzjoni ex post tal-FSE għall-perjodu 2007-201384, il-Kummissjoni introduċiet 
erba’ indikaturi komuni tar-riżultati fuq terminu itwal li jkejlu r-riżultati sitt xhur wara 
intervent (eż. parteċipanti li s-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol tagħhom tjiebet sitt xhur 
wara). 

Għalkemm il-miżuri ta’ inklużjoni soċjali tal-FSE huma allinjati mal-qafas 
ta’ politika, il-komplementarjetà tal-fondi, l-immirar u s-sostenibbiltà 
għadhom jippreżentaw sfida 

3.57. Il-miżuri ta’ inklużjoni soċjali ffinanzjati mill-FSE fl-Istati Membri huma allinjati 
kemm mal-qafas ta’ politika kumplessiv tal-UE kif ukoll mas-CSRs85. Madankollu, il-
Kummissjoni kkonfermat il-kwistjonijiet li aħna stess qajjimna rigward is-sinerġiji86 u r-
riskju ta’ trikkib ma’ fondi oħra tal-UE87. 

                                                      
82 Ir-Rapport Speċjali Nru 20/2020: “Il-ġlieda kontra l-faqar fost it-tfal – Jinħtieġ immirar aħjar 

tal-appoġġ tal-Kummissjoni”, il-paragrafi 71 sa 74. 

83 Study (TO9), il-Kummissjoni, 2020. 

84 SWD(2016) 452 final. 

85 Study (TO9), il-Kummissjoni, 2020. 

86 ESF performance and thematic reports: The ESF support to social innovation, Final Report, 
il-Kummissjoni, 2018. 

87 Study (TO9), il-Kummissjoni, 2020. 
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3.58. L-immirar lejn dawk l-aktar fil-bżonn għadu jippreżenta sfida kbira. Fl-
evalwazzjoni tagħha tal-202088, il-Kummissjoni kkonkludiet li hemm evidenza mħallta li 
tissuġġerixxi li l-appoġġ taħt il-FSE għall-inklużjoni soċjali jilħaq lill-popolazzjonijiet l-
aktar vulnerabbli. Din enfasizzat ir-riskju li l-programmi jistgħu jkunu mmirati 
prinċipalment lejn dawk li huma inqas vulnerabbli minħabba li l-ħtiġijiet tagħhom 
huma inqas kumplessi. Fir-rapport tagħna dwar l-għajnuna Ewropea għall-persuni l-
aktar fil-bżonn, aħna rrakkomandajna wkoll li l-Kummissjoni tiffoka fuq l-immirar aħjar 
tal-infiq tal-UE taħt il-FSE+89. 

3.59. Fl-aħħar nett, sfida ewlenija li qed titfaċċa f’għadd ta’ PO hija d-dipendenza 
tal-proġetti, ta’ dawk li jfasslu l-proġetti u tal-benefiċjarji finali fuq il-kontinwazzjoni 
futura tal-appoġġ mill-UE, li tqajjem mistoqsijiet rigward is-sostenibbiltà tal-proġetti90. 
Studju tal-Kummissjoni tal-2018 dwar l-integrazzjoni tar-Rom91 sab li, f’dawk il-pajjiżi 
fejn fihom jgħixu l-biċċa l-kbira mir-Rom, ħafna programmi u proġetti kienu dipendenti 
ħafna fuq il-finanzjament mill-UE minħabba li rċevew kofinanzjament modest (madwar 
20 %) mill-baġits nazzjonali. 

Edukazzjoni u taħriġ 

3.60. L-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ għal kulħadd huwa prijorità ewlenija 
għall-UE. It-total tal-allokazzjonijiet tal-FSE u dawk nazzjonali għall-edukazzjoni u t-
taħriġ huwa ta’ EUR 37.8 biljun. Il-miri tal-istrateġija Ewropa 2020 inkludew it-tnaqqis 
tas-sehem ta’ dawk li jitilqu kmieni mill-iskola (dawk li ma jikkompletawx l-edukazzjoni 
jew it-taħriġ) għal inqas minn 10 %, kif ukoll iż-żieda tas-sehem tal-popolazzjoni ta’ 
bejn 30 u 34 sena li kkompletat l-edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti għal mill-inqas 
40 %92. 

                                                      
88 Ibid. 

89 Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2019, ir-Rakkomandazzjoni 1. 

90 Final ESF Synthesis Report of Annual Implementation Reports 2018 submitted in 2019, il-
Kummissjoni, 2020. 

91 SWD(2018) 480 final, Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration 
Strategies up to 2020. 

92 Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 submitted in 2020, il-
Kummissjoni, 2021. 
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3.61. Il-Figura 3.7 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi rrappurtati taħt dan l-
objettiv speċifiku fid-dikjarazzjoni tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2022. Dik l-
informazzjoni turi li ż-żewġ indikaturi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-mira tagħhom.  
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Figura 3.7 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-edukazzjoni u t-

taħriġ 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjoni tal-programm għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 
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Il-progress lejn il-miri ewlenin ta’ Ewropa 2020 huwa kumplessivament 
fit-triq it-tajba, iżda jvarja bejn Stat Membru u ieħor  

3.62. B’mod kumplessiv, l-UE tinsab fit-triq it-tajba lejn il-miri ewlenin ta’ 
Ewropa 2020 f’dan il-qasam (ara t-Tabella 3.1), iżda l-progress bejn il-pajjiżi u r-reġjuni 
jvarja b’mod sinifikanti. Hemm disparità sinifikanti bejn il-ġeneri għaż-żewġ miri, fejn l-
irġiel għandhom prestazzjoni inqas tajba min-nisa93. 

Tabella 3.1 – Miri ewlenin ta’ Ewropa 2020 għall-edukazzjoni 

Mira ewlenija tal-UE 2005 2013 2018 Kummenti 

Persuni li jħallu l-
edukazzjoni u t-taħriġ 
kmieni < 10 % (a) 

15.7 % 11.9 % 10.6 % 
Sa tmiem l-2019, 11-il 
Stat Membru kienu għadhom 
ma laħqux il-mira tal-UE 

Kisba ta’ edukazzjoni 
terzjarja > 40 % (b) 28.0 % 37.1 % 40.7 % 

Sa tmiem l-2019, disa’ Stati 
Membri kienu għadhom ma 
laħqux il-mira tal-UE 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq il-Kummissjoni Ewropea, 2020, Study for the Evaluation of ESF support to 
Education and Training, Lulju 2020, u Synthesis report of annual implementation reports 2019 
(submitted in 2020). 

(a) L-indikatur ta’ dawk li jitilqu kmieni mill-iskola huwa espress bħala l-perċentwal ta’ 
persuni ta’ bejn 18 u 24 sena li ma kkompletawx aktar mill-edukazzjoni sekondarja 
tal-ewwel livell u li mhumiex involuti f’edukazzjoni jew taħriġ ulterjuri. 

(b) L-indikatur tal-edukazzjoni terzjarja jkejjel is-sehem tal-popolazzjoni ta’ bejn 30 u 
34 sena li kkompletat b’suċċess l-istudji terzjarji. 

3.63. Bħala medja, il-FSE jammonta biss għal madwar 1 % tal-baġits tal-Istati 
Membri għall-edukazzjoni u għalhekk ftit li xejn jikkontribwixxi għall-miri ta’ 
Ewropa 2020. Madankollu, hemm varjazzjoni sinifikanti fost l-Istati Membri, peress li 
f’mill-inqas erbgħa minnhom is-sehem tal-FSE huwa akbar minn 3 %94. Awditu mill-
Kumitat ta’ Kuntatt tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-UE kkonkluda li, 
minħabba l-piż ta’ fatturi oħra, huwa diffiċli li jitkejjel il-kontribut tal-FSE għall-miri tal-

                                                      
93 Study for the Evaluation of ESF support to Education and Training (TO 10), Final Report, il-

Kummissjoni, 202. 

94 Ibid. 
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edukazzjoni. Il-Kumitat irrakkomanda li l-Istati Membri jsaħħu l-loġika ta’ intervent tal-
finanzjament mill-FSE billi jikkjarifikaw aktar ir-rabtiet bejn l-azzjoni u r-riżultati95. 

Għalkemm il-monitoraġġ tjieb, il-limitazzjonijiet fid-data għadhom ifixklu 
l-valutazzjoni tal-kisbiet 

3.64. L-istudju tal-Kummissjoni tal-202096 ikkonkluda li l-limitazzjonijiet fid-data ta’ 
monitoraġġ kienu ħolqu diffikultajiet fil-valutazzjoni tal-kisbiet fi ħdan u bejn l-Istati 
Membri skont l-objettivi u skont il-gruppi ta’ parteċipanti. 

3.65. Fir-rapport speċjali tagħna dwar l-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni97, aħna 
osservajna titjib fil-qafas ta’ monitoraġġ għall-perjodu 2014-2020, b’mod partikolari l-
introduzzjoni ta’ indikaturi komuni tar-riżultati. Madankollu, terz biss mill-PO tal-
perjodu 2014-2020 li eżaminajna stabbilew linji bażi u miri għat-tliet objettivi tal-
edukazzjoni l-aktar marbuta mill-qrib mal-impjiegi – l-edukazzjoni u t-taħriġ 
vokazzjonali, it-tagħlim tul il-ħajja u l-kisba ta’ edukazzjoni terzjarja. 

Il-PO huma allinjati mal-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni 

3.66. Fl-awditu li wettaqna fir-rigward tal-edukazzjoni98, aħna sibna li l-PO li 
eżaminajna kienu konsistenti mal-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni. L-awditu wera li, 
b’mod kumplessiv, il-PO ddeskrivew b’mod sodisfaċenti s-sitwazzjoni qabel l-
implimentazzjoni tagħhom u identifikaw b’mod ċar il-ħtiġijiet li jridu jiġu indirizzati. Il-
PO ssuġġerew ukoll modi kif jistgħu jintlaħqu l-objettivi u stabbilew prinċipji gwida 
għall-għażla tal-operazzjonijiet u, fejn xieraq, għall-identifikazzjoni tal-gruppi fil-mira, 
it-territorji u t-tipi ta’ benefiċjarji prinċipali. L-awditu parallel tal-2017 mill-Kumitat ta’ 

                                                      
95 L-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-QEA, 2017, 

Rapport dwar l-awditu parallel fuq il-Kontribut tal-Fondi Strutturali għall-Istrateġija 
Ewropa 2020 fl-oqsma tal-Impjiegi u tal-Edukazzjoni. 

96 Study (TO 10), il-Kummissjoni, 2020. 

97 Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2016: “L-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni: il-programmi huma 
allinjati iżda hemm nuqqasijiet fil-kejl tal-prestazzjoni”, il-paragrafi 65, 69 sa 73 u 80. 

98 Ibid., il-paragrafi 66 u 67. 
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Kuntatt tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar tal-UE99 kkonferma wkoll li, minkejja 
dgħufijiet żgħar, il-PO kienu allinjati b’mod ċar mal-ħtiġijiet nazzjonali u mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill. 

3.67. Studju tal-Kummissjoni100 kkonkluda li l-appoġġ taħt il-FSE għall-edukazzjoni 
u t-taħriġ kien koerenti ma’ objettivi tematiċi oħra tal-FSE (li jfisser li t-tisħiħ reċiproku 
ħoloq komplementarjetajiet li wasslu għal progress lejn l-objettivi ddikjarati). 
Madankollu, is-sitwazzjoni rigward il-koerenza ma’ fondi oħra tal-UE fil-qasam tal-
edukazzjoni u t-taħriġ kienet aktar imħallta: is-sinerġiji kienu tajbin mal-FEŻR, 
pereżempju, iżda kienu inqas tajbin mal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni 
u mal-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie. Il-problema ma kinitx daqstant waħda 
relatata ma’ leġiżlazzjoni, u kellha aktar x’taqsam ma’ sfidi fil-kombinament ta’ 
strumenti ta’ finanzjament differenti. 

3.68. Fir-rapport analitiku tagħna dwar il-ħiliet diġitali101, aħna rrappurtajna li l-
Kummissjoni kienet iddefiniet qafas ta’ kompetenza diġitali rikonoxxut 
internazzjonalment, kif ukoll appoġġat l-iżvilupp ta’ strateġiji nazzjonali u assistiet fil-
ħolqien ta’ ħafna “koalizzjonijiet” nazzjonali li jikkombinaw il-ħiliet diġitali mal-impjiegi. 
Il-proġetti li jiffukaw speċifikament fuq il-ħiliet diġitali fl-Istati Membri kienu 
jirrappreżentaw madwar 2 % tal-finanzjament mill-FSE. 

                                                      
99 L-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-QEA, 2017, 

Rapport dwar l-awditu parallel fuq il-Kontribut tal-Fondi Strutturali għall-Istrateġija 
Ewropa 2020 fl-oqsma tal-Impjiegi u tal-Edukazzjoni. 

100 Study (TO 10), il-Kummissjoni, 2020. 

101 Ir-Rapport Analitiku Nru 2/2021: “Azzjonijiet li ttieħdu mill-UE biex jiġi indirizzat il-livell baxx 
ta’ ħiliet diġitali”, il-paragrafi 57 u 60. 
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Konklużjonijiet 
3.69. L-għanijiet tal-FSE huma li jinħolqu aktar impjiegi u impjiegi aħjar, kif ukoll 
soċjetà soċjalment inklużiva b’appoġġ għall-għan tal-istrateġija Ewropa 2020 li jiġi 
ġġenerat tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv fl-UE. Meta tiġi vvalutata l-
prestazzjoni f’dan il-qasam ta’ investiment, irid jittieħed kont tal-firxa wiesgħa ta’ 
fatturi esterni, bħas-sitwazzjoni ekonomika ġenerali, l-impatt tal-politiki, u l-perjodi 
latenti konsiderevoli bejn l-ippjanar tal-politika, il-programmazzjoni, l-għażla tal-
operazzjonijiet, l-implimentazzjoni u r-riżultati li jistgħu jinkisbu permezz tal-infiq mill-
FSE (il-paragrafi 3.1-3.10). 

3.70. Għall-perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni stabbiliet qafas ta’ prestazzjoni 
komprensiv u innovattiv għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, li jinkludu l-
FSE. Il-qafas jinkludi stadji importanti u miri għal kull assi prijoritarju tal-programmi 
operazzjonali taħt il-FEŻR, l-FK u l-FSE. Madankollu, filwaqt li din is-sistema żiedet 
b’mod konsiderevoli d-disponibbiltà tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni, il-fokus 
jibqa’ fuq l-inputs u l-outputs finanzjarji aktar milli fuq ir-riżultati. L-Istati Membri 
stabbilew miri għal kważi l-indikaturi kollha speċifiċi għall-programm u xi indikaturi 
komuni magħżula. Abbażi ta’ dan, il-Kummissjoni vvalutat il-progress fl-
implimentazzjoni tal-programmi billi kkompilat “proporzjon tal-kisba” aggregat għall-
ilħuq tal-miri. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni tista’ taggrega d-data ta’ monitoraġġ 
irrappurtata mill-Istati Membri għall-indikaturi komuni tal-output u tar-riżultati, inklużi 
dawk fejn ma ġiet stabbilita l-ebda mira. Fl-aħħar nett, id-data dwar il-prestazzjoni 
rrappurtata mill-Istati Membri mhux dejjem tkun kompletament konklużiva u l-
Kummissjoni għandha biss mezzi limitati biex tivverifika l-akkuratezza tagħha (il-
paragrafi 3.11-3.24) 

3.71. Aħna eżaminajna l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni li ġiet ipprovduta mill-
Istati Membri sa tmiem l-2019, u kkonkludejna li 12 mit-13-il indikatur komuni tal-FSE 
u tal-YEI li ġew irrappurtati fid-dikjarazzjoni tal-programm tal-Kummissjoni għall-
Abbozz tal-Baġit 2022 kienu fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom. Ir-riżultati varjaw 
b’mod konsiderevoli skont l-Istat Membru u r-reġjun. Huwa importanti li jiġi osservat li, 
fl-2018, kienu tnaqqsu għadd ta’ valuri fil-mira għall-indikaturi komuni tal-prestazzjoni 
tal-FSE/YEI. B’riżultat ta’ dawn l-aġġustamenti, il-Kummissjoni rrappurtat aktar suċċess 
fl-ilħuq tal-indikaturi komuni tal-prestazzjoni. Mingħajr dawn l-aġġustamenti, 6 mit-13-
il indikatur kienu jkunu fit-triq it-tajba (il-paragrafi 3.25-3.33). 

3.72. Matul il-perjodu 2014-2020, ir-rati ta’ impjieg fl-UE żdiedu, iżda xorta 
għadhom mhumiex biżżejjed biex tintlaħaq il-mira ta’ Ewropa 2020. Is-sehem tal-

115



 

 

finanzjament mill-FSE allokat għal miżuri li jindirizzaw kwistjonijiet strutturali oħra 
(bħall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, it-tixjiħ attiv u l-modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet 
tas-suq tax-xogħol) kien relattivament baxx, u l-implimentazzjoni seħħet aktar bil-mod 
milli kien mistenni. Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni f’attivitajiet iffinanzjati mill-FSE 
kienet l-ogħla fost l-individwi li huma attivi jew qiegħda iżda eqreb għas-suq tax-
xogħol. Kien diffiċli li jintlaħqu dawk li kienu maqtugħin mis-suq tax-xogħol, bħal 
żgħażagħ NEETs (il-paragrafi 3.34-3.50). 

3.73. Sa tmiem l-2019, għalkemm l-għadd ta’ persuni fir-riskju tal-faqar jew tal-
esklużjoni soċjali fl-UE kien naqas b’mod kumplessiv, madwar nofs l-Istati Membri biss 
kienu laħqu l-miri tagħhom għall-2020. Minn dak iż-żmien ’il hawn, x’aktarx li l-
popolazzjoni fir-riskju tal-faqar żdiedet minħabba l-effetti ekonomiċi tal-kriżi tal-
COVID-19. Għalhekk, x’aktarx li l-mira ta’ Ewropa 2020 għat-tnaqqis tal-faqar u l-
inklużjoni soċjali akbar mhijiex se tintlaħaq (il-paragrafi 3.51-3.59). 

3.74. Il-progress lejn il-miri ewlenin ta’ Ewropa 2020 dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ 
huwa kumplessivament fit-triq it-tajba, iżda huwa wkoll ivarja fost l-Istati Membri. Bħal 
fil-każ tal-objettivi prinċipali l-oħra, l-influwenza konsiderevoli ta’ fatturi oħra 
tagħmilha diffiċli li jiġi identifikat kemm il-FSE kkontribwixxa għall-miri tal-edukazzjoni 
(il-paragrafi 3.60-3.68) 

3.75. B’mod kumplessiv, il-FSE huwa konformi mal-istrateġija Ewropa 2020 għall-
ġenerazzjoni ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv fl-UE, u qed jikkontribwixxi 
għaliha. L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni rrappurtata mill-Istati Membri u mill-
Kummissjoni turi li għadd konsiderevoli ta’ ċittadini tal-UE bbenefikaw minn 
finanzjament mill-FSE biex itejbu l-ħiliet, l-impjegabbiltà u l-prospetti tal-karriera 
tagħhom. Madankollu, minħabba limitazzjonijiet fid-data kif ukoll il-fatt li ħafna 
operazzjonijiet kienu għadhom għaddejjin fiż-żmien meta wettaqna l-awditu, aħna 
għadna ma aħniex f’pożizzjoni li nisiltu konklużjoni kumplessiva dwar il-prestazzjoni 
reali tal-infiq mill-FSE matul il-perjodu 2014-2020. 
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Annessi 

Anness 3.1 – Objettivi tal-FSE (inkluża l-YEI) 

Objettivi speċifiċi 

Objettiv Isem sħiħ 
Abbrevjazzjoni 
użata f’dan il-

kapitolu 

Huwa 
rrappreżentat fil-

kampjun 
tagħna? 

Objettiv 
Speċifiku 1 
(FSE) 

Promozzjoni tal-impjiegi 
sostenibbli u ta’ kwalità u s-
sostenn tal-mobbiltà tal-forza 
tax-xogħol 

OS1 Iva 

Objettiv 
Speċifiku 2 
(FSE) 

Promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar u 
kull diskriminazzjoni 

OS2 Iva 

Objettiv 
Speċifiku 3 
(FSE) 

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

OS3 Iva 

Objettiv 
Speċifiku 4 
(FSE) 

Titjib tal-kapaċità istituzzjonali 
tal-awtoritajiet pubbliċi u l-
partijiet ikkonċernati u 
amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti 

OS4 Le 

Objettiv 
Speċifiku 5 
(FSE u YEI) 

Promozzjoni ta’ appoġġ 
speċifiku għal żgħażagħ NEETs 
(15-24) 

OS5 Iva 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 
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Kapitolu 4 

Riżorsi naturali 
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Introduzzjoni 

Deskrizzjoni qasira ta’ “Riżorsi naturali” 

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, il-Politika Komuni tas-Sajd 
(PKS), u l-azzjoni ambjentali u klimatika. 

4.2. L-infiq totali ppjanat taħt din l-intestatura fil-perjodu 2014-2020 kien ta’
EUR 420 biljun (fi prezzijiet attwali), li minnhom EUR 367 biljun kienu tħallsu sa tmiem 
l-2020 (ara l-Figura 4.1).

Figura 4.1 – “Riżorsi naturali”: Pagamenti li saru fl-2014-2020 fuq l-
impenji tal-perjodu 

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

Programmi oħra 
2.9 (0.8 %)

Il-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd 
(FEMS) 
2.8 (0.8 %)

Il-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 
63.8 (17.4 %)

Il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ 
Garanzija (FAEG) 
297.3 (81.0 %)

Riżorsi naturali 
366.8 
47.8 %

(EUR biljun)

EUR 766.9
biljun

(i) bħala sehem mill-intestaturi
kollha tal-QFP

(ii) ripartiti skont il-programmi
individwali
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Ambitu u approċċ  

4.3. Mill-ħames programmi tal-Intestatura 2 tal-QFP, aħna għażilna l-Fond Ewropew 
għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), li jirrappreżenta 0.8 % tat-total tal-pagamenti 
li saru sa tmiem l-2020 għal din l-intestatura tal-QFP. L-għan tagħna kien li nistabbilixxu 
kemm kien hemm informazzjoni rilevanti u disponibbli dwar il-prestazzjoni u li nużaw 
dik l-informazzjoni biex nivvalutaw, sa fejn kien possibbli, kemm il-prestazzjoni tal-
programmi ta’ nfiq tal-UE kienet fil-fatt tajba. Aħna nagħmlu wkoll osservazzjonijiet 
dwar aspetti magħżula tal-PKS li huma appoġġati mill-FEMS. Dan isegwi l-kopertura 
tagħna tal-FAEG u tal-FAEŻR, li kienet tirrappreżenta 98.6 % tat-total tal-pagamenti sa 
tmiem l-2019, fir-Rapport dwar il-Prestazzjoni 2019 tagħna. 

Figura 4.2 – Twaqqit ta’ evalwazzjonijiet prinċipali u perjodi koperti 

 
Sors: il-QEA. 

4.4. Aħna ħejjejna dan il-kapitolu billi użajna l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni 
pprovduta mill-Kummissjoni, li kienet tinkludi r-Rapport Annwali tal-2020 dwar il-
Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR), id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-
Baġit 2022, ir-Rapport Annwali dwar l-Implimentazzjoni tal-FEMS u l-evalwazzjonijiet 
ewlenin li jidhru fil-Figura 4.2. Iċċekkjajna jekk din l-informazzjoni hijiex plawżibbli u 

QFP 
2021-2027

QFP 
2014-2020

QFP 
2007-2013

Valutazzjoni tal-impatt tal-FEMS

Perjodu kopert Pubblikazzjoni

Evalwazzjoni ex post tal-Fond Ewropew għas-Sajd

Valutazzjoni tal-impatt tal-FEMSA

Evalwazzjoni Interim tal-
komponent tal-ġestjoni diretta 

tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd (FEMS)

Evalwazzjoni ex post tal-miżuri 
tal-FEMS iffinanzjati taħt 

ġestjoni diretta

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Sinteżi tal-evalwazzjonijiet ex ante 

Evalwazzjoni ex post tal-miżuri 
tal-FEMS iffinanzjati taħt 

ġestjoni kondiviża
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qabbilnieha mas-sejbiet tagħna, iżda ma awditjajniex l-affidabbiltà tagħha. Aħna 
bbażajna wkoll fuq ir-riżultati tal-awditi reċenti proprji tagħna. L-Appendiċi jiddeskrivi 
l-metodoloġija użata għat-tħejjija ta’ dan il-kapitolu.  

4.5. Il-leġiżlazzjoni li tistabbilixxi kull programm ta’ nfiq tal-UE fiha għadd ta’ 
objettivi. Il-FEMS għandu sitt prijoritajiet tal-Unjoni marbuta ma’ erba’ objettivi, li 
minnhom dan il-kapitolu jkopri tnejn (ara l-Anness 4.1). L-objettivi magħżula 
jikkorrispondu għal 84 % tal-allokazzjoni tal-FEMS. 

L-iskop tal-FEMS u kif huwa intenzjonat li jaħdem 

4.6. Il-Figura 4.3 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-objettivi, il-prijoritajiet u l-indikaturi tar-
riżultati tal-FEMS. 

Figura 4.3 – Ħarsa ġenerali lejn il-FEMS 

Prijoritajiet tal-Unjoni 
(l-Artikolu 6*) 

Objettivi tal-FEMS 
(l-Artikolu 5*) 

Indikaturi tar-Riżultati tad-
dikjarazzjoni tal-programm 

PU 1. Il-promozzjoni ta’ sajd 
ambjentalment sostenibbli, 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, 
innovattiv, kompetittiv u bbażat 
fuq l-għarfien  

PU 2. It-trawwim ta’ 
akkwakultura ambjentalment 
sostenibbli, effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi, innovattiva, kompetittiva 
u bbażata fuq l-għarfien 

PU 5. It-trawwim tal-
kummerċjalizzazzjoni u l-
ipproċessar 

(a) il-promozzjoni ta’ sajd u 
akkwakultura kompetittivi, 
ambjentalment sostenibbli, 
ekonomikament vijabbli u 
soċjalment responsabbli 

Produttività tax-xogħol (f’termini ta’ valur miżjud gross għal 
kull impjegat) fis-settur tas-sajd tal-UE 

Profittabbiltà tal-flotta tas-sajd tal-UE skont it-taqsima tal-
flotta 

Effiċjenza fl-użu tal-fjuwil għall-qbid tal-ħut 

Volum ta’ qbid skartat ta’ speċijiet sfruttati b’mod 
kummerċjali 

Valur ta’ produzzjoni tal-akkwakultura fl-UE 

Valur relattiv jew volum ta’ prodotti mqiegħda fis-suq minn 
Organizzazzjonijiet tal-Produtturi (OP) 

PU 3. It-trawwim tal-
implimentazzjoni tal-PKS 

(b) it-trawwim tal-
implimentazzjoni tal-PKS; 
(ġbir ta’ data u kontroll) 

Għadd ta’ ksur apparenti tar-regoli tal-PKS minn operaturi, 
li nstab fil-qafas tal-pjanijiet ta’ eżerċizzju konġunt (JDPs) 
diviż bl-għadd ta’ spezzjonijiet imwettqa 

Għadd ta’ Stati Membri b’sistema effettiva ta’ kontroll 

Proporzjon jew għadd ta’ stokkijiet mistada fil-livelli ta’ 
rendiment massimu sostenibbli (MSY) 

Grad ta’ risponsi adegwati għall-biċċiet tad-data skont il-
qafas għall-ġbir ta’ data 

PU 4. Żieda fl-impjiegi u l-
koeżjoni territorjali 

(c) il-promozzjoni ta’ żvilupp 
territorjali bilanċjat u inklużiv 
taż-żoni tas-sajd u tal-
akkwakultura; (żvilupp lokali 
mmexxi mill-komunità, CLLD) 

Impjiegi maħluqa fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura bl-
appoġġ mill-FEMS 

Impjiegi li jinżammu fis-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura 
bl-appoġġ mill-FEMS 

Għadd ta’ strateġiji lokali magħżula mill-Gruppi ta’ Azzjoni 
Lokali tas-Sajd (FLAGs) 
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* Ir-Regolament (UE) Nru 508/2014. 

Sors: DĠ MARE. 

4.7. Il-FEMS jappoġġa l-PKS, li għandha l-objettiv primarju li tiżgura li s-setturi tas-
sajd u l-akkwakultura huma ambjentalment sostenibbli fit-tul u huma ġestiti b’mod li 
huwa konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u ta’ impjieg, u li 
jingħata kontribut għad-disponibbiltà ta’ provvisti tal-ikel1. 

4.8. Aħna għażilna l-Objettivi Speċifiċi 1 u 4 tal-FEMS kif stabbilit fid-dikjarazzjoni 
tal-programm tal-Kummissjoni u fl-AMPR (ara l-Anness 4.1) għall-analiżi tagħna tal-
informazzjoni dwar il-prestazzjoni.  

4.9. L-objettiv “Il-promozzjoni tas-sajd u l-akkwakultura” (OS1) jappoġġa sajd 
kompetittiv u aktar sostenibbli. Pereżempju, il-FEMS jista’ jkopri l-ispejjeż għat-tagħmir 
tas-sajd b’għażla mtejba tad-daqs tal-ħut biex jitnaqqas il-ħut maqbud mhux mixtieq 
jew biex jikkumpensa għall-waqfien permanenti tal-attivitajiet tas-sajd. Għall-
akkwakultura, il-FEMS jista’ jintuża biex tissaħħaħ il-kompetittività tal-kumpaniji.  

4.10. L-Objettiv “It-trawwim tal-implimentazzjoni tal-PKS” (OS4) jiffoka fuq il-
ġestjoni tal-politika ta’ konservazzjoni tas-sajd permezz tat-titjib tal-għarfien xjentifiku 
u l-kontroll tas-sajd. Waħda mill-għodod għall-ġestjoni disponibbli għall-UE taħt il-PKS 
biex jinkisbu livelli sostenibbli tas-sajd hija l-istabbiliment ta’ limiti ta’ qabdiet totali 
permissibbli (TACs) għal stokkijiet ta’ ħut kummerċjali. Il-Kunsill, abbażi tal-proposta 
tal-Kummissjoni, kull sena jistabbilixxi t-TACs li aktar tard jiġu kondiviżi bejn l-Istati 
Membri.  

                                                      
1 L-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. 

Prijoritajiet tal-Unjoni 
(l-Artikolu 6*) 

Objettivi tal-FEMS 
(l-Artikolu 5*) 

Indikaturi tar-Riżultati tad-
dikjarazzjoni tal-programm 

PU 6. It-trawwim tal-
implimentazzjoni tal-Politika 
Marittima Integrata 

(d) it-trawwim tal-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni tal-PMI 
tal-Unjoni b’mod 
komplementari għall-politika 
ta’ koeżjoni u għall-PKS.  

Inizjattiva dwar l-Għarfien dwar il-Baħar 2020: il-grad ta’ 
użu tan-Network Ewropew ta’ Osservazzjoni u Data 
Marittima (EMODnet) imkejjel bl-għadd ta’ utenti li jniżżlu 
d-data 

Sorveljanza Marittima: perċentwal ta’ data transettorjali 
u/jew transfruntiera disponibbli, bħala perċentwal tal-
lakuna totali ta’ informazzjoni identifikata fil-Valutazzjoni 
tal-Impatt dwar is-CISE (Ambjent Komuni għall-Qsim tal-
Informazzjoni) 

Perċentwal tal-erja tas-superfiċje tal-ilmijiet tal-baħar 
ikkonservati permezz ta’ miżuri ta’ protezzjoni ta’ spazju fil-
kuntest tal-Artikolu 13.4 tal-MSFD 
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4.11. Kif meħtieġ mir-Regolament dwar il-PKS2, il-proposta tal-Kummissjoni dwar 
it-TACs tieħu inkunsiderazzjoni l-parir xjentifiku maħruġ minn korpi konsultattivi, bħall-
ICES (il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar) u l-STEFC (il-Kumitat 
Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd). Il-FEMS jappoġġa miżuri mmirati lejn it-
titjib tal-ġbir u l-forniment ta’ data xjentifika. 

4.12. L-Istati Membri jistgħu jużaw ukoll il-FEMS biex isaħħu s-sistema ta’ kontroll 
tas-sajd, sabiex itejbu l-konformità mar-regoli tal-PKS. 

4.13. Il-FEMS għandu baġit kumplessiv ta’ EUR 6.4 biljun għall-perjodu 2014-2020. 
Il-Kummissjoni, permezz tad-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 
(DĠ MARE), tikkondividi r-responsabbiltà mal-Istati Membri għall-ġestjoni tal-FEMS. L-
Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea jikkondividu l-ġestjoni ta’ 90 % tal-Fond, 
filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea timmaniġġja direttament l-10 % li jifdal.  

                                                      
2 L-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. 
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Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-FEMS, 
abbażi ta’ informazzjoni ppubblikata 
dwar il-prestazzjoni 
Kummenti ġenerali 

4.14. Il-Figura 4.4 tipprovdi l-ħarsa ġenerali tagħna lejn l-indikaturi kollha tal-FEMS 
fid-dikjarazzjoni tal-programm u l-valutazzjoni tagħna dwar jekk dawn humiex fit-triq 
it-tajba. Għal 9 minn 21 indikatur ma kellniex data suffiċjenti biex naslu għal 
konklużjoni. Aħna nippreżentaw il-ħarsiet ġenerali speċifiċi tagħna lejn l-indikaturi 
għaż-żewġ objettivi magħżula fil-Figura 4.5 u l-Figura 4.7. Fir-Rapport dwar il-
Prestazzjoni 20193, aħna niddiskutu xi riżervi ġenerali li japplikaw meta jiġu interpretati 
dawn l-indikaturi. B’mod partikolari, il-valutazzjoni ta’ jekk indikatur huwiex “fit-triq it-
tajba” hija relatata mal-probabbiltà li dan se jilħaq il-mira ddefinita mill-Kummissjoni. 
Dik il-valutazzjoni ma tqisx jekk, indikatur partikolari huwiex marbut, jew kemm mill-
qrib, mal-FEMS, jew jekk il-mira stabbilita għall-indikatur hijiex ta’ sinifikat. 
Għaldaqstant, hija biss parti minn valutazzjoni kumplessiva tal-prestazzjoni. Aħna ma 
awditjajniex l-affidabbiltà tad-data sottostanti (madankollu, tabilħaqq iddiskutejnieha 
fir-Rapport dwar il-Prestazzjoni 20194). 

Figura 4.4 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha tal-FEMS fid-
dikjarazzjoni tal-programm 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 
                                                      
3 Ir-Rapport 2019 dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE, il-paragrafu 1.24. 

4 Ibid., il-paragrafi 1.13-1.23. 

Objettiv 
(*) Total

Kollha Kollha Kollha

OS1 8 1 1 7 2 5
OS2 4 4 3 1
OS3 3 1 1 2 2
OS4 6 1 1 2 2 3 3

Total 21 2 2 9 3 2 4 10 2 3 5

Output Riżultat Impatt

Iva Le

L-indikatur huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu (filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni 
kwalunkwe stadju importanti u progress li sar sa issa)?

DIDASKALIJA

(*) Għal l ista sħiħa ta’ objettivi ara l-Anness 4.1

Mhuwiex ċar: l-ebda data, data antika jew data
inkonklużiva.
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L-informazzjoni dwar il-prestazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni 
tikkonċentra fuq l-inputs, l-outputs u l-kontribuzzjoni finanzjarja, aktar 
milli fuq ir-riżultati 

4.15. Il-konklużjoni prinċipali tal-valutazzjoni tal-impatt tal-2011 għar-riforma tal-
PKS kienet li naqset milli tiżgura l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi ħajjin5. Il-
Kummissjoni identifikat għadd ta’ problemi ewlenin, inkluż nuqqas ta’ sostenibbiltà 
ambjentali, vijabbiltà ekonomika fqira, u inċertezzi soċjali marbuta ma’ sfidi emerġenti 
bħat-tibdil fil-klima u t-tniġġis. 

4.16. L-informazzjoni deskrittiva dwar il-prestazzjoni tal-FEMS ippreżentata fid-
dikjarazzjoni tal-programm tal-Kummissjoni u fl-AMPR tikkonċentra fuq l-għadd ta’ 
benefiċjarji u operazzjonijiet appoġġati mill-FEMS (outputs), kif ukoll fuq fondi assenjati 
għal ċerti proġetti (inputs). Iżda ma hemm l-ebda fokus fuq ir-riżultati. Il-Kummissjoni 
ma ppreżentatx loġika ta’ intervent li tistabbilixxi l-kontribuzzjoni tal-FEMS biex 
jintlaħqu l-objettivi ta’ politika. Dan jagħmilha diffiċli biex tiġi identifikata r-relazzjoni 
kawżali bejn l-appoġġ tal-FEMS u riżultat, u biex jiġi vvalutat l-impatt tal-FEMS fuq il-
prestazzjoni kumplessiva tal-politika.  

4.17. Il-Kummissjoni fasslet ġabra komplementari ta’ indikaturi speċifiċi għall-
FEMS6 biex timmonitorja l-infiq fl-Istati Membri. L-informazzjoni għal dawn l-indikaturi 
hija bbażata fuq id-data finanzjarja fir-Rapporti Annwali ta’ Implimentazzjoni (AIR) tal-
Istati Membri, u fir-rapport annwali Infosys (li jipprovdi data komplementari dwar l-
operazzjonijiet magħżula mill-Istati Membri għall-finanzjament)7. Dawn l-indikaturi u d-
data, miġbura fil-qosor fir-Rapport Annwali ta’ Implementazzjoni tal-FEMS8, 
jikkonċentraw fuq il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-FEMS għall-objettivi tal-PKS aktar 
milli fuq ir-riżultati. 

  

                                                      
5 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

6 Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1014/2014. 

7 L-Artikoli 114 u 97(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014. 

8 Ir- Rapport dwar l-Implementazzjoni tal-FEMS, il-Kummissjoni Ewropea, 2021. 
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Il-promozzjoni ta’ sajd u ta’ akkwakultura kompetittivi, 
ambjentalment sostenibbli, ekonomikament vijabbli u 
soċjalment responsabbli 

4.18. Il-Figura 4.5 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-
programmi marbuta ma’ dan l-objettiv. 

Figura 4.5 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-promozzjoni ta’ 
sajd u ta’ akkwakultura kompetittivi, ambjentalment sostenibbli, 
ekonomikament vijabbli u soċjalment responsabbli 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

Sommarju tal-indikaturi kollha

Fit-triq it-tajba?

Iva 1 2 2

Le

Mhuwiex ċar 1 1 1 5 6

TOTAL

Output Riżultat Impatt TOTAL

1 7 8

Kwantitattiva Kwalitattiva L-ebda mira jew mira mhux ċara

DIDASKALIJA

Għal spjegazzjoni dettaljata ta’ din il-ħarsa ġenerali u l-metodoloġija li użajna, jekk jogħġbok ara l-
Appendiċi, il-punti 15-23.

Mhuwiex ċar: ebda data, data antika jew data 
inkonklużivaIva Le

L-indikatur huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu (filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni 
kwalunkwe stadju importanti u progress li sar sa issa)?

Il-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-progress li sar tikkorrispondi bejn wieħed u ieħor mal-valutazzjoni 
li wettaqna aħna?

Tip ta’ mira

Iva Le

Mira: tnaqqis

Indikatur Progress lejn il-mira 

Dettalji dwar indikaturi individwali magħżula

Stadju importanti
0 % (2018)

Stadju importanti
100 % (2020)

2012

2013

2023

2023

100 % (2018)

82 % (2018)

Profittabbiltà tal-flotta tas-sajd tal-
UE: medja

Volum ta’ qbid skartat ta’ speċijiet 
sfruttati b’mod kummerċjali

Valur ta’ produzzjoni tal-
akkwakultura fl-UE

Impatt
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Il-vijabbiltà ekonomika tas-sajd qed tiżdied, iżda d-data dwar l-
akkwakultura hija inqas konklużiva 

4.19. L-UE tirrappreżenta madwar 3 % tal-produzzjoni globali tas-sajd u tal-
akkwakultura u hija s-sitt l-akbar produttur fid-dinja9. Madwar 80 % ta’ din il-
produzzjoni ġejja mis-sajd, u 20 % mill-akkwakultura10.  

4.20. Id-data pprovduta mill-Kummissjoni tindika li s-settur tar-Riżorsi Ħajjin tal-
Baħar (li s-sajd u l-akkwakultura jiffurmaw parti kbira minnu) huwa komponent 
importanti, iżda żgħir tal-Ekonomija Blu tal-UE. Fl-201811, dan is-settur, inklużi l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni, iġġenera 11 % tal-valur miżjud gross tal-Ekonomija Blu 
tal-UE.  

4.21. L-indikatur użat fid-dikjarazzjoni tal-programm għall-2022 jindika li matul is-
snin reċenti l-profittabbiltà tal-flotta tas-sajd tal-UE tjiebet (ara l-Figura 4.5 u l-
Figura 4.6)12. Il-Kummissjoni tirrapporta wkoll ir-riżultati ekonomiċi pożittivi għall-
flotot li jimmiraw lejn stokkijiet li huma sfruttati b’mod sostenibbli, bi profittabbiltà u 
salarji mtejba, u l-oppost għall-flotot li jimmiraw lejn stokkijiet sfruttati żżejjed13. 

                                                      
9 Blue economy report, il-Kummissjoni Ewropea, 2021. 

10 Fatti u ċifri dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, l-Eurostat (2019). 

11 Blue economy report, il-Kummissjoni Ewropea, 2021. 

12 COM(2021) 279 final. 

13 Ibid.; ara wkoll SWD(2020) 112 final.  
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Figura 4.6 – Xejriet fuq id-dħul u l-profitt  

 
Sors: data pprovduta mid-DĠ MARE u li ġiet riċevuta fis-16.7.2021; b'kont meħud tar-Renju Unit, iżda 
esklużi l-Greċja u l-Kroazja. 

4.22. Globalment, il-produzzjoni tal-akkwakultura żdiedet b’erba’ darbiet mill-1990 
’l hawn14. Fi ħdan l-UE, bejn l-2008 u l-2018 il-produzzjoni staġnat15. Fl-AMPR għall-
202016, il-Kummissjoni rrappurtat li l-mira għall-produzzjoni annwali ta’ EUR 4.89 biljun 
għall-2023 kienet inkisbet fl-2016. Madankollu, id-dikjarazzjoni tal-programm għall-
2022 tindika li fl-2017 u l-2018 il-valur ta’ produzzjoni tal-akkwakultura kien reġa’ 
waqa’ taħt il-mira.  

4.23. L-appoġġ dirett tal-FEMS għas-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura jammonta 
għal EUR 3.6 biljun (64 % tal-ammont totali tal-FEMS) għall-perjodu 2014-2020 kollu 
kemm hu17. L-indikaturi ta’ monitoraġġ tal-FEMS li jinsabu fid-dikjarazzjoni tal-
programm jippreżentaw ix-xejriet ġenerali, pereżempju l-profittabbiltà tal-flotta tas-
sajd tal-UE, jew il-valur ta’ produzzjoni tal-akkwakultura, u huma utli biex jipprovdu 
stampa kumplessiva tas-sitwazzjoni tas-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura. Dawn l-

                                                      
14 The EU Aquaculture Sector-Economic report 2020, l-STECF 2021.  

15 Agriculture, forestry and fishery statistics (Statistika dwar l-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd), 
l-EUROSTAT, 2020.  

16 L-AMPR, vol. II, il-paragrafu 1.4.2. 

17 Kalkoli tal-QEA, ibbażati fuq data pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea.  
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indikaturi jiddependu fuq varjabbli makroekonomiċi ġenerali bħall-prezzijiet tal-fjuwil, 
li għandhom impatt aktar dirett fuq il-kundizzjoni taż-żewġ setturi. 

4.24. Indikaturi speċifiċi li juru l-prestazzjoni tal-appoġġ tal-FEMS fil-livell 
operazzjonali huma disponibbli bħala parti mill-qafas ta’ monitoraġġ deskritt fil-
paragrafu 4.17. Pereżempju, dawn l-indikaturi jippermettu li tiġi osservata l-bidla fil-
profitti netti tal-benefiċjarji appoġġati mill-FEMS (fl-2020, ir-riżultati miksuba diġà 
qabżu l-mira għall-2023). Dawn jagħmluha possibbli wkoll li jiġi osservat l-għadd ta’ 
farms tal-akkwakultura li jipprovdu servizzi ambjentali (sal-2020, il-FEMS kien appoġġa 
1 600 farm ta’ dan it-tip, jew 19.5 % tal-mira għall-2023), u l-għadd ta’ negozji maħluqa 
(486 sal-2020, jew 10.8 % tal-mira għall-2023)18.  

Il-Kummissjoni tirrapporta dwar l-infiq tal-FEMS għall-objettivi 
ambjentali, iżda r-rabta bejn dan u l-indikaturi ambjentali ewlenin 
mhumiex definiti tajjeb  

4.25. Jenħtieġ li l-FEMS jippromwovi sajd u akkwakultura ambjentalment 
sostenibbli. Is-sajd huwa l-pressjoni prinċipali fuq l-ambjent tal-baħar19. Il-PKS għandha 
l-għan li tiżgura li l-impatti negattivi tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar 
ikunu minimizzati, u li l-ġestjoni tas-sajd issegwi approċċ ibbażat fuq l-ekosistema20. 
Reċentement aħna rrappurtajna li filwaqt li kien hemm qafas fis-seħħ għall-protezzjoni 
tal-ambjent tal-baħar, l-azzjonijiet li ttieħdu mill-UE, inklużi azzjonijiet mill-Istati 
Membri, ma kinux ippermettew li l-ibħra jiġu restawrati għal status ambjentali tajjeb21. 
Problemi bħall-impatt negattiv tal-bastimenti tat-tkarkir tal-qiegħ fuq l-ambjent tal-
baħar u l-qabda inċidentali ta’ speċijiet protetti għadhom jippersistu22. 

                                                      
18 Data pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea. 

19 Marine environmental pressures, l-EEA, 2018; Ecosystem Effects of Fishing in the 
Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices to 
Biodiversity and Marine Habits, l-FAO, 2004; Marine messages II, l-EEA, 2019; Global 
assessment report on biodiversity and ecosystem services, l-IPBES, 2019; The economics of 
Biodiversity: The Dasgupta Review, 2021. 

20 L-Artikolu 2(3) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. 

21 Ir-Rapport Speċjali Nru 26/2020, il-paragrafu V. 

22 Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable Development Goal 
(SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets, il-Kummissjoni Ewropea, 2021, 
Bycatch of protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national 
reports under Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information, l-ICES, 2019. 
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4.26. Sa tmiem l-2020, il-Kummissjoni kienet irreġistrat EUR 20.1 miljun f’impenji 
mill-FEMS biex tiffinanzja 1 364 operazzjoni għal miżuri intenzjonati biex jillimitaw l-
impatt tas-sajd fuq l-ambjent tal-baħar u jadattaw is-sajd għall-protezzjoni ta’ 
speċijiet23.  

4.27. Il-Kummissjoni tidentifika l-qbid skartat bħala fattur li jikkawża n-nuqqas ta’ 
sostenibbiltà ambjentali tal-PKS24. Fl-2011, id-DĠ MARE stima li madwar 23 % tal-
qabdiet totali kienu qed jintremew kull sena fl-ilmijiet tal-UE. Sabiex din il-prattika 
tintemm u s-sajjieda jiġu nkoraġġuti jistadu b’mod aktar selettiv biex jiġu evitati 
qabdiet mhux mixtieqa, il-PKS attwali (suġġetta għal ċerti derogi) tipprojbixxi l-qbid 
skartat. Id-dispożizzjoni li tipprojbixxihom, l-Obbligu ta’ Ħatt l-Art25, ġiet introdotta fl-
2015. Din ilha fis-seħħ bis-sħiħ mill-2019 ’l hawn. Il-finanzjament mill-FEMS jista’ 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Obbligu ta’ Ħatt l-Art, pereżempju, billi jgħin 
lis-sajjieda jixtru rkaptu tas-sajd aktar selettiv. 

4.28. Objettiv speċifiku tar-Regolament dwar il-FEMS26 huwa t-tnaqqis tal-impatt 
tas-sajd fuq l-ambjent tal-baħar, inkluż l-evitar u t-tnaqqis, kemm jista’ jkun possibbli, 
ta’ qabdiet mhux mixtieqa. L-aktar pubblikazzjonijiet reċenti jikkonkludu li l-prattika 
tal-iskartar ta’ qabdiet mhux mixtieqa għadha għaddejja27. Ir-rapporti tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)28 identifikaw nuqqas ta’ konformità mifrux mal-
Obbligu ta’ Ħatt l-Art f’ċerti segmenti tal-flotta fil-Baħar tat-Tramuntana u fl-Ilmijiet 
tal-Majjistral. Kemm id-dikjarazzjoni tal-programm tal-FEMS kif ukoll ir-Rapport 
Annwali ta’ Implementazzjoni tal-FEMS29 fihom indikatur dwar il-volum ta’ qbid 
skartat. Madankollu, il-Kummissjoni ma tippreżenta l-ebda data għal dan l-indikatur 
fid-dikjarazzjoni tal-programm. Fir-Rapport Annwali ta’ Implementazzjoni tal-FEMS, il-
Kummissjoni tippreżenta xi data li hija tqis bħala mhux affidabbli. 

                                                      
23 Ir- Rapport dwar l-Implementazzjoni tal-FEMS, il-Kummissjoni Ewropea, 2021.  

24 SEC(2011) 891 final.  

25 L-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. 

26 L-Artikolu 6(1)(a) tar-Regolament (UE) 508/2014. 

27 SWD(2021) 122 final; Rapport tal-PE dwar li nilħqu l-objettivi tal-Obbligu ta’ Ħatt l-Art skont 
l-Artikolu 15 tal-PKS; studju tal-PE intitolat EU fisheries policy – latest developments and 
future challenges. 

28 Rapport intitolat Compliance Evaluation, l-EFCA, 2019. 

29 Ir- Rapport dwar l-Implementazzjoni tal-FEMS, il-Kummissjoni Ewropea, 2021.  
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4.29. L-UE għandha impenn internazzjonali li tuża żoni tal-baħar protetti  għall-
konservazzjoni tal-ħajja tal-baħar. Dan jista’ jinvolvi l-użu ta’ diversi miżuri, inklużi 
restrizzjonijiet fuq is-sajd. Fl-2018, l-EEA rrappurtat li l-UE kienet laħqet il-mira tal-
bijodiversità ta’ Aichi li tindika minimu ta’ 10 % tal-ilmijiet tagħha bħala MPAs sal-
202030. L-indikatur rilevanti fid-dikjarazzjoni tal-programm dwar il-FEMS tal-
Kummissjoni. Fir-rapport speċjali tagħna dwar il-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar, 
aħna kkonkludejna li l-MPAs ftit li xejn ipprovdew protezzjoni għall-bijodiversità tal-
baħar31. 

It-trawwim tal-implimentazzjoni tal-PKS  

4.30. Il-Figura 4.7 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-
programmi marbuta ma’ dan l-objettiv. 

                                                      
30 EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe's seas, l-EEA, 2018. 

31 Ir-Rapport Speċjali Nru 26/2020, il-paragrafi 31-39. 
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Figura 4.7 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta ma’ It-trawwim tal-
implimentazzjoni tal-PKS  

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 
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L-objettiv ta’ konservazzjoni tal-PKS x’aktarx ma jintlaħaqx 

4.31. L-Artikolu 3 tat-TFUE jagħti lill-UE kompetenza esklużiva fil-konservazzjoni 
tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar. Fl-2011, il-Kummissjoni rrappurtat32 li 78.5 % tal-
istokkijiet tal-Komunità li għalihom kienet disponibbli d-data xjentifika ġew mistada 
b’mod mhux sostenibbli. L-objettiv ewlieni tal-PKS huwa li s-sajd isir sostenibbli, inkluż 
ir-restawr u ż-żamma tal-istokkijiet tal-ħut. Għal dan il-għan, sa tmiem l-2020, l-Istati 
Membri kienu għażlu kważi 6 180 operazzjoni b’finanzjament totali mill-FEMS ta’ 
EUR 695 miljun u nefqu EUR 374 miljun33. 

4.32. Sabiex jintlaħaq l-objettiv ta’ 
konservazzjoni, il-Kummissjoni 
tirrapporta l-progress li sar lejn l-ilħuq 
tar-rendiment massimu sostenibbli 
(MSY) prodott bir-rata ta’ sfruttament 
sostenibbli (Fmsy) jew inqas minnha. 
Dawn il-livelli ta’ sajd sikuri bbażati fuq 
parir xjentifiku kellhom jinkisbu sal-
2015, fejn kien possibbli, u sa mhux 
aktar tard mill-2020 għall-istokkijiet 
kollha tal-ħut34. L-indikatur użat mill-
Kummissjoni fid-dikjarazzjoni tal-
programm tal-FEMS huwa l-proporzjon jew l-għadd ta’ stokkijiet mistada fil-livelli tal-
MSY, u huwa rrappurtat għall-Atlantiku tal-Grigal (ICES), għall-Mediterran u għall-Baħar 
l-Iswed separatament. Iċ-ċifra tal-linja bażi ta’ 59 %, li l-Kummissjoni użat b’mod żbaljat 
għall-ibħra kollha, fil-fatt tapplika biss għall-Atlantiku tal-Grigal. 

4.33. Id-dikjarazzjoni tal-programm tal-FEMS għall-Abbozz tal-Baġit 2022 ma 
tippreżentax ir-riżultati kwantitattivi reali lejn l-ilħuq tal-objettiv ta’ konservazzjoni tal-
PKS, għalkemm din l-informazzjoni hija disponibbli. Fit-taqsima deskrittiva, il-
Kummissjoni tirreferi għall-proporzjon għoli tal-ħatt l-art mistenni li ġej mill-kwoti tas-
sajd stabbiliti skont l-Fmsy mingħajr ma tenfasizza wkoll il-proporzjon kbir tal-
istokkijiet tal-ħut fejn is-sajd f’livelli sikuri għadu ma nkisibx. Aħna sibna li dan il-fokus 
fuq il-ħatt l-art aktar milli fuq l-istokkijiet tal-ħut jagħti impressjoni pożittiva żżejjed 
dwar il-prospetti li jintlaħaq l-objettiv tas-sajd fil-livelli tal-MSY. 

                                                      
32 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

33 Ir- Rapport dwar l-Implementazzjoni tal-FEMS, il-Kummissjoni Ewropea, 2021. 

34 L-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013. 

© Getty Images / Monty Rakusen. 
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4.34. Fid-dikjarazzjoni tal-programm tal-FEMS, il-Kummissjoni tirrapporta wkoll li 
għall-Atlantiku tal-Grigal, il-pressjoni tas-sajd stabbilizzat ruħha f’livell sostenibbli, 
filwaqt li għall-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed, il-pressjoni tas-sajd laħqet livell li 
huwa 2.2 darbiet ogħla mill-mira tal-Fmsy. 

4.35. B’mod ġenerali, id-dikjarazzjoni tal-programm tal-FEMS għall-Abbozz tal-
Baġit 2022, il-Kummissjoni tqis li kisbet progress moderat biex jintlaħaq l-objettiv ta’ 
konservazzjoni. Il-valutazzjonijiet uffiċjali l-aktar reċenti jindikaw li x’aktarx l-UE ma 
tkunx laħqet dan l-objettiv sal-202035. Data xjentifika reċenti36 turi li għall-Atlantiku 
tal-Grigal, il-proporzjon ta’ stokkijiet sfruttati żżejjed, għalkemm naqas b’mod 
sinifikanti fl-aħħar 10 snin, huwa qrib l-40 %. Barra minn hekk, fil-Mediterran u fil-
Baħar l-Iswed, 83 % tal-istokkijiet tal-ħut ivvalutati kienu suġġetti għal sajd eċċessiv 
(kalkolu bbażat fuq data mhux kompleta).  

4.36. Aħna eżaminajna l-fatturi li jikkontribwixxu għal dawn ir-riżultati ta’ 
konservazzjoni mhux sodisfaċenti fir-rapport speċjali reċenti li wettaqna dwar il-
protezzjoni tal-ambjent tal-baħar37. Aħna sibna li filwaqt li l-azzjoni li ttieħdet mill-UE 
fir-rigward tal-Atlantiku kienet irriżultat fi progress li jista’ jitkejjel, fejn il-ġestjoni tas-
sajd hija marbuta ma’ limiti fuq il-qabdiet permissibbli, fil-Baħar Mediterran baqa’ jsir 
ammont sinifikanti ta’ sajd eċċessiv; u ma kien hemm l-ebda sinjal sinifikattiv ta’ 
progress.  

4.37. Il-Kummissjoni tqis38 li l-kapaċità żejda tal-flotta tas-sajd hija l-fattur ewlieni 
għas-sajd eċċessiv. Għal wisq segmenti tal-flotta, il-kapaċità taqbeż l-opportunitajiet ta’ 
sajd. L-objettiv tat-tnaqqis tal-kapaċità tas-sajd huwa għalhekk komponent essenzjali 
ieħor tal-ġestjoni tas-sajd sostenibbli tal-UE. Sa tmiem l-2020, l-Istati Membri għażlu 
24 958 operazzjoni b’finanzjament totali mill-FEMS ta’ EUR 260 miljun u nefqu 
EUR 199 miljun għal miżuri li jappoġġaw l-aġġustament tal-kapaċità tal-flotta tas-sajd 
għall-opportunitajiet tas-sajd39.  

                                                      
35 Status of marine fish and shellfish stocks in European seas, l-EEA, 2021. 

36 Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, l-STECF, 2021. 

37 Ir-Rapport Speċjali Nru 26/2020, il-paragrafu 84. 

38 SEC(2011) 891 final. 

39 Ir- Rapport dwar l-Implementazzjoni tal-FEMS, il-Kummissjoni Ewropea, 2021. 
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4.38. Data reċenti40 turi li l-kapaċità tal-flotta tal-UE qed tonqos bil-mod (ara l-
Figura 4.8). Madankollu, l-indikatur tal-qbid sostenibbli juri li, fil-biċċa l-kbira mill-Istati 
Membri, għal għadd sinifikanti ta’ segmenti tal-flotta, il-kapaċità tas-sajd għadha 
mhijiex f’bilanċ mal-opportunitajiet tas-sajd tagħhom (fl-2018, minn 182 segment tal-
flotta,145 ġew ivvalutati)41. 

Figura 4.8 – Ħarsa ġenerali lejn il-kapaċità tal-flotta tas-sajd tal-UE 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq data mir-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-UE tal-Kummissjoni Ewropea, 
Diċembru 2020. 

4.39. Il-kapaċità ta’ bastiment tas-sajd titkejjel abbażi tal-volum tiegħu (tunnellaġġ 
gross, GT) u l-qawwa tal-magna tiegħu (kW). Fir-rapport tagħna tal-2017 dwar il-

                                                      
40 Ir-reġistru tal-flotta tal-UE, data minn Diċembru 2020. 

41 SWD(2021) 122 final, COM(2021) 279 final. 
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kontroll tas-sajd tal-UE, aħna osservajna li xi wħud mill-Istati Membri ma vverifikawx 
kif xieraq il-kapaċità tal-flotta tagħhom f’termini ta’ dawn iż-żewġ kriterji42.  

4.40. Ir-Regolament dwar il-FEMS jistipula li l-appoġġ tal-FEMS ma għandux 
jirriżulta f’żieda fil-kapaċità tas-sajd tal-flotta tal-UE43. Il-kwistjoni ta’ sussidji tas-sajd li 
jagħmlu ħsara hija enfasizzata mill-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (Mira 14.6), li 
jitolbu li dawn il-prattiki jintemmu sal-2020. Dan huwa s-suġġett ta’ negozjati fi ħdan l-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ intensivi. 

Il-parir xjentifiku u l-ġbir ta’ data huma aspetti ewlenin tal-ġestjoni tas-
sajd  

4.41. Jenħtieġ li d-deċiżjonijiet ewlenin tal-PKS, pereżempju, dwar il-kwoti tas-sajd, 
jieħdu inkunsiderazzjoni l-parir xjentifiku. Għaldaqstant, id-disponibbiltà tad-data 
xjentifika hija essenzjali. Il-FEMS jappoġġa l-ġbir u l-ġestjoni tad-data mill-Istati 
Membri. Sa tmiem l-2020, huma kienu impenjaw EUR 482 miljun u nefqu 
EUR 379 miljun għal dan l-iskop44.  

4.42. Fir-rapport speċjali li wettaqna dwar il-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar45, 
aħna osservajna li fl-2017, l-ICES ma setax jipprovdi l-parir xjentifiku għal aktar minn 
nofs l-istokkijiet minħabba limitazzjonijiet fid-data. Fl-2019, dan kien il-każ għal 62 % 
(minn 256 stokk, 159 kienu limitati fid-data46). Fil-Mediterran u fil-Baħar l-Iswed, fl-
2016 ġew ivvalutati 47 stokk tal-ħut, iżda l-informazzjoni kienet disponibbli biss fl-2018 
għal 21 stokk47.  

Is-sistema ta’ kontroll tas-sajd qed tiġi aġġornata. 

4.43. Is-suċċess tal-PKS huwa marbut b’mod qawwi mal-effettività tas-sistema ta’ 
kontroll tas-sajd. Fl-2017 aħna rrappurtajna problemi bis-sistema ta’ kontroll48. Il-

                                                      
42 Ir-Rapport Speċjali Nru 08/2017. 

43 L-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 508/2014. 

44 Ir- Rapport dwar l-Implementazzjoni tal-FEMS, il-Kummissjoni Ewropea, 2021.  

45 Ir-Rapport Speċjali Nru 26/2020. 

46 Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, l-STECF, 2021. 

47 SWD(2020) 112 final. 

48 Ir-Rapport Speċjali Nru 08/2017. 
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Kummissjoni pproponiet regolament rivedut dwar il-kontroll tas-sajd fl-201849. Il-
proposta leġiżlattiva ma ġietx adottata mill-koleġiżlaturi u għad hemm dgħufijiet fis-
sistema ta’ kontroll50.  

4.44. Il-FEMS jipprovdi finanzjament biex titjieb l-effettività tas-sistemi ta’ kontroll 
nazzjonali, li huma meħtieġa għall-infurzar tar-regoli. Il-miżuri tal-FEMS li 
jikkontribwixxu għal dan il-proċess sa issa huma l-akbar f’termini ta’ flus impenjati 
(EUR 440 miljun sal-202051); madankollu, ma hemm l-ebda indikatur li jipprovdi 
informazzjoni dwar il-kontribuzzjoni tal-FEMS lejn l-ilħuq tal-objettiv ta’ sistema ta’ 
kontroll effettiva. 

  

                                                      
49 COM(2018) 368 final. 

50 Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Kontroll, il-Kummissjoni Ewropea, 
2021. 

51 Ir- Rapport dwar l-Implementazzjoni tal-FEMS, il-Kummissjoni Ewropea, 2021. 
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Konklużjonijiet 
4.45. Jenħtieġ li l-PKS tindirizza sfidi bħas-sajd mhux sostenibbli, id-degradazzjoni 
tal-ambjent tal-baħar, u t-trasformazzjoni tas-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura tal-UE. 
Jenħtieġ li l-FEMS jappoġġa dawn l-objettivi tal-PKS. Jenħtieġ li l-informazzjoni dwar il-
prestazzjoni prodotta jew miksuba mill-Kummissjoni tirrifletti r-riżultati miksuba 
permezz tal-intervent tal-FEMS, tenfasizza kwalunkwe progress mhux sodisfaċenti, u 
tiskatta azzjoni korrettiva.  

4.46. Aħna sibna li l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni 
fil-biċċa l-kbira tikkonċentra fuq il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Fond għall-objettivi tal-
PKS, aktar milli fuq ir-riżultati.  

4.47. Id-dikjarazzjoni tal-programm u l-AMPR jikkonsistu fil-biċċa l-kbira minn 
indikaturi ġenerali fil-livell makro. Dawn huma ta’ għajnuna biex tingħata stampa 
kumplessiva tal-kundizzjoni tas-setturi tas-sajd u tal-akkwakultura. Madankollu, ma 
hemm l-ebda rabta ċara bejn il-kontribuzzjoni tal-FEMS u l-kisbiet iddikjarati (ara l-
paragrafu 4.16). Din ir-rabta hija meħtieġa biex tiġi vvalutata l-effettività tal-FEMS biex 
jintlaħqu l-objettivi tal-PKS, u biex jiġu ġġustifikati t-talbiet baġitarji. L-indikaturi u d-
data speċifiċi tal-FEMS, imfasslin barra mid-dikjarazzjoni tal-programm u l-qafas tal-
AMPR u miġbura fil-qosor fir-Rapport Annwali ta’ Implementazzjoni tal-FEMS, 
jippermettu ħarsa ġenerali aktar kompleta lejn l-implimentazzjoni tal-FEMS, 
madankollu dawn jikkonċentraw ukoll fuq l-infiq aktar milli fuq ir-riżultati (ara l-
paragrafi 4.17). 

4.48. Aħna sibna li l-Kummissjoni ftit li xejn tipprovdi informazzjoni dwar il-
prestazzjoni fir-rigward tar-riżultati tal-FEMS f’termini ta’ appoġġ għall-objettivi 
ambjentali tal-PKS fid-dikjarazzjoni tal-programm tal-Kummissjoni u fl-AMPR. Il-mira 
tal-PKS li sal-2020 jintlaħaq l-istatus ta’ konservazzjoni mixtieq għall-istokkijiet kollha 
tal-ħut x’aktarx li ma ntlaħqitx. L-indikatur ewlieni mfassal għall-monitoraġġ tal-
progress f’dan il-qasam (sajd fil-livelli tal-MSY) ma fihx informazzjoni suffiċjenti biex 
jindika l-livell ta’ progress lejn l-ilħuq ta’ din il-mira (ara l-paragrafi 4.32-4.36). Aħna 
osservajna wkoll li l-impatti negattivi tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar 
jippersistu, il-prattika li tagħmel ħsara tal-iskartar ta’ qabdiet mhux mixtieqa għadha 
għaddejja, u l-metrika li tinforma dwar l-effettività tal-protezzjoni taż-żoni tal-baħar 
għandha difetti sinifikanti (ara l-paragrafi 4.25-4.29). 

4.49. L-informazzjoni disponibbli tindika li l-flotta tas-sajd tal-UE hija ġeneralment 
profittabbli, u li s-sajd sostenibbli huwa ta’ benefiċċju għas-sajjieda. Il-progress biex 
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tingħata spinta lill-produzzjoni tal-akkwakultura fl-UE huwa inqas avvanzat, billi 
reċentement staġna (ara l-paragrafi 4.20-4.24). 

4.50. Il-FEMS jiffinanzja l-ġbir u l-ġestjoni tad-data sabiex jagħti l-parir xjentifiku 
meħtieġ. Madankollu, minħabba limitazzjonijiet fid-data, il-parir xjentifiku mhuwiex 
disponibbli għal ħafna stokkijiet tal-ħut, b’mod partikolari fil-Mediterran u fil-Baħar l-
Iswed Ara l-paragrafi 4.41-4.42). 

4.51. Fl-aħħar nett, is-sistema ta’ kontroll tas-sajd hija fattur kruċjali fl-
implimentazzjoni tal-objettivi tal-PKS. Il-Kummissjoni ħadet miżuri korrettivi, li jistgħu 
jġibu titjib fis-sistemi nazzjonali ta’ kontroll; madankollu, il-problemi jippersistu (ara l-
paragrafu 4.43). 
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Annessi 

Anness 4.1 – L-objettivi tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd 

Objettivi speċifiċi 

Objettiv Isem sħiħ 
Isem fil-qosor 

(u 
abbrevjazzjoni) 

Rappreżentat fil-
kampjun tagħna 

Objettiv 
Speċifiku 1 

Il-promozzjoni ta’ sajd u ta’ 
akkwakultura kompetittivi, 
ambjentalment sostenibbli, 
ekonomikament vijabbli u 
soċjalment responsabbli 

Promozzjoni 
tas-sajd u l-
akkwakultura 
(OS1) 

Iva 

Objettiv 
Speċifiku 2: 

It-trawwim tal-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-PMI tal-
Unjoni b’mod komplimentari 
għall-politika ta’ koeżjoni u 
għall-PKS 

Trawwim tal-
PMI (OS2) Le 

Objettiv 
Speċifiku 3 

Il-promozzjoni ta’ żvilupp 
territorjali bilanċjat u inklużiv 
taż-żoni tas-sajd u tal-
akkwakultura 

Promozzjoni 
tal-iżvilupp 
territorjali 
(OS3) 

Le 

Objettiv 
Speċifiku 4 

It-trawwim tal-
implimentazzjoni tal-PKS 

Trawwim tal-
PKS (OS4) Iva 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022 
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Kapitolu 5 

Sigurtà u Ċittadinanza 
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Werrej 

Paragrafu 

Introduzzjoni 5.1. - 5.9. 
Deskrizzjoni qasira ta’ “Sigurtà u ċittadinanza” 5.1. - 5.2. 

Ambitu u approċċ 5.3. - 5.5. 

L-iskop tal-FSI-Fruntieri u Viżi u kif huwa intenzjonat li 
jaħdem 5.6. - 5.9. 

Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal- 
FSI-Fruntieri u Viżi 5.10. - 5.31. 
Kummenti ġenerali 5.10. - 5.17. 
Hemm differenzi sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-programmi 
nazzjonali 5.11. 

Hemm xi lakuni fl-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-FSI-Fruntieri u 
Viżi 5.12. - 5.14. 

L-indikaturi tal-prestazzjoni ppubblikati fl-AMPR jagħtu stampa 
ottimista tal-prestazzjoni tal-FSI-Fruntieri u Viżi 5.15. - 5.16. 

L-indikatur għall-objettiv ġenerali tal-FSI-Fruntieri u Viżi huwa fit-triq it-
tajba, iżda huwa influwenzat minn bosta fatturi esterni 5.17. 

Appoġġ għal politika komuni dwar il-viżi 5.18. - 5.21. 
L-FSI-Fruntieri u Viżi kkontribwixxa għal ipproċessar effiċjenti tal-viżi, 
iżda jonqos milli jistimula l-applikazzjoni konsistenti tal-acquis permezz 
ta’ taħriġ 5.20. - 5.21. 

Appoġġ ta’ ġestjoni integrata tal-fruntieri 5.22. - 5.31. 
L-FSI-Fruntieri u Viżi għandhom prestazzjoni aħjar fl-aġġornament tas-
sistemi u t-tagħmir tal-IT milli fit-taħriġ tal-gwardji tal-fruntieri biex 
jużawhom 5.23. - 5.26. 

Permezz tal-FSI-Fruntieri u Viżi, seta’ jsir l-iżvilupp tas-sistemi meħtieġa 
għall-ġestjoni integrata tal-fruntieri 5.27. - 5.30. 

Il-kontribut mogħti mill-FSI-Fruntieri u Viżi għall-ġestjoni effettiva tal-
fruntieri tiddependi mid-tidħil ta’ informazzjoni affidabbli, rilevanti u 
aġġornata fis-sistemi tal-IT li jsir mill-Istati Membri 5.31. 

Konklużjonijiet 5.32. - 5.36. 
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Annessi 
Anness 5.1 – Objettivi tal-Fond għas-Sigurtà Interna - 
Fruntieri u Viżi 
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Introduzzjoni 

Deskrizzjoni qasira ta’ “Sigurtà u ċittadinanza” 

5.1. L-Intestatura 3 tal-QFP tikkonċerna n-nefqa marbuta mal-politiki bl-għan li 
jissaħħaħ il-kunċett 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 ta’ politika 
komuni dwar il-viżi, il-kooperazzjoni fost l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi u t-titjib tal-
kapaċità fil-ġestjoni ta’ riskji u kriżijiet relatati mas-sigurtà; 

o il-migrazzjoni u s-sigurtà, u l-kooperazzjoni ġudizzjarja; 

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. In-nefqa totali ppjanata taħt din l-intestatura fil-QFP 2014-2020 kien ta’ 
EUR 22.4 biljun, li minnhom EUR 17.5 biljun kienu tħallsu sa tmiem l-2020 (ara l-
Figura 5.1). Il-qasam tan-nefqa li huwa l-aktar sinifikanti jikkonċerna żewġ oqsma ta’ 
politika relatati ma’ xulxin, li huma l-migrazzjoni u s-sigurtà. 
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Figura 5.1 – Sigurtà u ċittadinanza: pagamenti li saru fl-2014-2020 fuq l-
impenji tal-perjodu 

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

Ambitu u approċċ 

5.3. Minn 11-il programm taħt “Sigurtà u ċittadinanza”, aħna għażilna FSI-Fruntieri
u Viżi (minn hawn ’il quddiem FSI-BV), li jirrappreżenta 8.1 % tal-pagamenti totali li
saru sa tmiem l-2020 taħt din l-intestatura tal-QFP. L-għan tagħna kien li nistabbilixxu
kemm kien 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 tajba. Dan ikompli fuq il-kopertura tagħna, fir-Rapport 2019 dwar il-
prestazzjoni tal-baġit tal-UE, tal-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF),
li kien jirrappreżenta 23.9 % tat-total tal-pagamenti sa tmiem l-2019.

5.4. Aħna ħejjejna dan il-kapitolu billi użajna l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni
pprovduta mill-Kummissjoni, li kienet tinkludi r-Rapport Annwali tal-2020 dwar il-
Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR), id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-
Baġit 2022, u l-evalwazzjonijiet ewlenin u rapporti oħra, li jidhru fil-Figura 5.2. 
Iċċekkjajna jekk din l-informazzjoni hijiex plawżibbli u qabbilnieha mas-sejbiet tagħna, 
iżda ma awditjajniex l-affidabbiltà tagħha. Aħna bbażajna wkoll fuq ir-riżultati tal-

Programmi oħra
8.3 (47.7 %)

Fond għas-Sigurtà Interna - Pulizija 
(FSI P)
0.7 (4.0 %)

Ewropa Kreattiva
1.2 (6.9 %)

Ikel u Għalf
1.4 (8.0 %)

Fond għas-Sigurtà Interna - l-Istrument 
tal-Fruntieri u tal-Viżi (FSI-BV)
1.4 (8.1 %)

Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-
Integrazzjoni (AMIF)
4.4 (25.3 %)







Sigurtà u ċittadinanza
17.5
2.3 %

(EUR biljun)

EUR 766.9
biljun

(i) bħala sehem mill-intestaturi
kollha tal-QFPP 

(ii) ripartiti skont il-programmi
individwali
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awditi u tar-rieżaminar reċenti proprji tagħna. L-Appendiċi jiddeskrivi l-metodoloġija 
użata għat-tħejjija ta’ dan il-kapitolu f’aktar dettall. 

Figura 5.2 – Twaqqit ta’ evalwazzjonijiet prinċipali u ta’ rapporti oħra, kif 
ukoll il-perjodi koperti 

 
* SIS: Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen, VIS: Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża, FRA: Aġenzija 
għad-Drittijiet Fundamentali, l-Eurosur: Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza tal-Fruntieri. 

Sors: il-QEA. 

5.5. Il-leġiżlazzjoni li tistabbilixxi kull programm ta’ nfiq tal-UE fiha għadd ta’ 
objettivi, li huma kklassifikati bħala jew ġenerali (normalment usa’ u aktar strateġiċi) 
jew inkella speċifiċi (normalment aktar stretti u aktar operazzjonali). Dan il-kapitolu 

QFP 
2021-2027

QFP 
2014-2020

QFP 
2007-2013

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Perjodu kopert Pubblikazzjoni

Evalwazzjoni interim għall-FSI
tal-perjodu 2014-2017

Valutazzjoni tal-impatt għar-
regolament għall-IBMF – Fruntieri u 
Viżi, IBMF-CCE

Evalwazzjoni ex post għall-FFE tal-
perjodu 2007-2013

Evalwazzjoni ex post għall-
FSI tal-perjodu 2014-2020

Evalwazzjoni tal-Eurosur*

Rapport dwar il-funzjonament tal-
mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni u 

monitoraġġ ta’ Schengen

Evalwazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni 
ta’ Schengen (SIS II) 

Rapport dwar l-użu tas-SIS*

Valutazzjoni tal-impatt għall-
aġġornament tal-VISA

Kontroll tal-idoneità għall-VIS*

FRA* dwar l-Eurosur* u d-drittijiet 
fundamentali
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jkopri l-objettiv ġenerali u ż-żewġ objettivi speċifiċi rigward l-FSI-BV. Il-leġiżlazzjoni 
dwar l-FSI-BV tistabbilixxi wkoll l-objettivi operazzjonali tal-finanzjament (ara l-
Anness 5.1)1. 

L-iskop tal-FSI-Fruntieri u Viżi u kif huwa intenzjonat li jaħdem 

5.6. L-FSI-BV jipprovdi appoġġ (EUR 2.4 biljun2 f’impenji għall-perjodu 2014-2020) 
għal miżuri armonizzati ta’ ġestjoni tal-fruntieri li jippermettu livell uniformi u għoli ta’ 
kontroll fil-fruntieri, u għall-iżvilupp ta’ politika komuni dwar il-viżi3, b’konformità mal-
impenn tal-Unjoni għal-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem. Il-Figura 5.3 
tagħti l-kuntest għall-FSI-BV u tagħti ħarsa ġenerali kunċettwali, li turi l-ħtiġijiet li 
jindirizza, l-objettivi tiegħu, u l-outputs u l-eżiti mistennija tiegħu. 

                                                      
1 L-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 515/2014 li jistabbilixxi l-istrument għall-appoġġ 

finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża. 

2 Ġestjoni Kondiviża biss, u jeskludi l-assistenza ta’ emerġenza (EUR 414-il miljun) u azzjonijiet 
tal-Unjoni. 

3 L-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 515/2014. 
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Figura 5.3 – Ħarsa ġenerali lejn l-FSI-BV 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Regolament (UE) Nru 515/2014. 

Ħtiġijiet
• Tinħoloq żona ta’ libertà, 

ġustizzja u sigurtà 
mingħajr fruntieri interni

• Moviment liberu fi ħdan 
it-territorju tal-Unjoni 
għaċ-ċittadini tal-UE u l-
vjaġġaturi leġittimi (għal 
soġġorn qasir) 

• Kontroll tal-fruntieri 
esterni li jkun ta’ livell 
għoli u uniformi

Eżiti mistennija
Impatti
• Qsim tal-fruntieri bla xkiel
• Moviment liberu fl-Unjoni 

għaċ-ċittadini tal-UE u għal 
viżitaturi leġittimi

• Kapaċità akbar biex jiġu 
indirizzati l-pressjonijiet fil-
fruntieri esterni

• Inqas immigrazzjoni illegali
• Appoġġ lill-migranti

f’konformità mal-obbligi 
dwar id-drittijiet tal-
bniedem

Riżultati
• Kontrolli tal-fruntieri li jkunu 

korretti, uniformi u 
effiċjenti

• Trattament uniformi ta’ 
viżitaturi leġittimi (għal 
soġġorn qasir) li jkunu 
Nazzjonali ta’ Pajjiżi Terzi

• Komunikazzjoni mtejba u 
kooperazzjoni konsulari 
msaħħa fost il-pajjiżi

• Rinnovazzjoni u 
aġġornament tal-bini 
konsulari u tal-postijiet ta’ 
ġestjoni tal-fruntieri

Proċessi

Mod ta’ ġestjoni
81 % taħt ġestjoni kondiviża
mal-Istati Membri u l-pajjiżi 
assoċjati ta’ Schengen

Parteċipanti
Il-Kummissjoni, il-Frontex, l-
eu-LISA, l-Istati Membri u l-
awtoritajiet tal-pajjiżi 
assoċjati, inkluż il-persunal 
konsulari, il-gwardji tal-
fruntieri u l-uffiċjali tad-dwana

Attivitajiet
Taħriġ, xiri ta’ tagħmir ġdid, 
aġġornat u ta’ sostituzzjoni, 
rinnovazzjoni tal-bini, 
investiment fl-aġġornament, l-
estensjoni u l-manutenzjoni 
tas-sistemi tal-IT / 
interoperabbiltà

Kuntest u fatturi esterni
Kuntest tal-UE
• TFUE dwar il-libertà, il-

ġustizzja u s-sigurtà
• Strateġija tal-UE dwar l-

Unjoni tas-Sigurtà
• Acquis ta’ Schengen u 

Kodiċi tal-Fruntieri
Kuntest fl-Istati Membri
• Kapaċità differenti biex 

jiġu indirizzati l-viżi, it-
theddid għas-sigurtà u l-
applikazzjoni ta’ livell għoli 
ta’ standards komuni ta’ 
kontroll tal-fruntieri 

• Għeluq temporanju tal-
fruntieri

Fatturi esterni
• Pressjoni għal 

migrazzjoni, sitwazzjoni 
ġeopolitika

• Strument FSI-Pulizija
• Theddid għas-sigurtà

minn nazzjonali tal-UE u 
minn nazzjonali oħra

• COVID-19

Inputs

• 2014-2020: 
EUR 2.4 biljun*

• Imħallsa: 50 %

• Persunal mill-
Kummissjoni, il-Frontex, l-
eu-LISA, is-servizzi 
konsulari u tal-ġestjoni tal-
fruntieri tal-pajjiżi 
parteċipanti

• Sistemi tal-IT għall-
ġestjoni tal-fruntieri

* bl-esklużjoni tal-Azzjonijiet 
tal-Unjoni

Objettivi

• OĠ1 Kontribuzzjoni lejn 
livell għoli ta’ sigurtà fl-
Unjoni

FSI-Fruntieri:

• OS1: politika komuni 
dwar il-viżi

• OS2: ġestjoni integrata 
tal-fruntieri

(Ara wkoll l-Anness 5.1)

Outputs mistennija
• Korsijiet ta’ taħriġ fl-

acquis dwar il-viża, 
Schengen u l-Kodiċi tal-
Fruntieri

• Infrastruttura, bini, xiri ta’ 
tagħmir għall-bini 
konsulari u postijiet ta’ 
ġestjoni tal-fruntieri

• Sistemi interoperabbli tal-
IT għall-ġestjoni integrata 
tal-fruntieri b’data li tkun 
affidabbli, rilevanti u 
f’waqtha 

• Tagħmir u ċentri ta’ 
kontroll għas-sorveljanza 
tal-fruntieri, anke għall-
operazzjonijiet konġunti 
tal-Eurosur u l-Frontex
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5.7. Il-biċċa l-kbira mill-finanzjament taħt l-FSI-BV (81 %) huwa mmaniġġjat permezz
tal-programmi nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti tal-UE (kollha għajr l-Irlanda) u 
l-erba’ pajjiżi assoċjati ma’ Schengen (l-Iżlanda, il-Liechtenstein, l-Iżvizzera u n-
Norveġja), flimkien mad-Direttorat Ġenerali għall-Migrazzjoni u l-Affarijiet Interni
(DĠ HOME) tal-Kummissjoni. Dan tal-aħħar jimmaniġġja wkoll l-azzjonijiet tal-UE li
jifdal u l-assistenza ta’ emerġenza b’mod dirett jew indirett. Il-Figura 5.4 tagħti ħarsa
ġenerali lejn l-infiq reali rrappurtat mill-pajjiżi għall-programmi nazzjonali tagħhom
għall-perjodu 2014-2020.

Figura 5.4 – Ħarsa ġenerali lejn l-infiq għall-programmi nazzjonali 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni tal-2020 li ġew ippreżentati mill-Istati 
Membri. 

OS1 - Appoġġ operattiv għal politika komuni dwar il-viżi: it-titjib tal-kapaċità tal-Istati Membri 
biex japplikaw politika komuni dwar il-viżi għall-iffaċilitar tal-ivvjaġġar leġittimu (viżi ta’ 
Schengen), l-iżgurar tat-trattament ugwali ta’ ċittadini minn pajjiżi terzi (TCNs) u l-indirizzar 
tal-immigrazzjoni illegali

2,5 %

OS1 - ON1 - Kapaċità nazzjonali: l-iżvilupp ta’ komponenti nazzjonali tal-VIS u għodod oħra tal-
IT għall-ħruġ tal-viżi, ir-rinnovazzjoni / ir-rikondizzjonar tat-taqsimiet tal-viża, il-ftuħ ta’ 
taqsimiet ġodda tal-viża f’pajjiżi terzi 

4,6 %

OS1 - ON2 - acquis tal-Unjoni: taħriġ fil-politika komuni dwar il-viżi, implimentazzjoni ta’ 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi mill-Mekkaniżmu ta’ Evalwazzjoni ta’ Schengen

0,2 %

OS1 - ON3 - Żieda fil-kooperazzjoni konsulari: stabbiliment ta’ ċentri ta’ applikazzjoni għall-
viża komuni, arranġamenti ta’ rappreżentanza, l-iżvilupp u l-aġġornament ta’ konsulati, 
tagħmir u postijiet ta’ appoġġ speċjalizzati f’pajjiżi terzi, bħal uffiċjali ta’ kollegament tal-
immigrazzjoni 

0,7 %

AS1 - Kooperazzjoni konsulari: taħt azzjonijiet speċifiċi 0,3 %
OS2 - ON1 - l-Eurosur: stabbiliment tal-komponenti tal-Istati Membri tal-Eurosur (inklużi l-
bini, it-tagħmir u l-ICT għaċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni, l-iżvilupp tas-sitwazzjoni 
nazzjonali, l-iskambju ta’ informazzjoni), l-investimenti f’tagħmir ta’ kontroll fil-fruntieri u 
sistemi ta’ sorveljanza, inkluż tagħmir li għandu jiġi kondiviż mal-Frontex għal operazzjonijiet 
konġunti fil-fruntieri

8 %

OS2 - ON2 - Skambju ta’ informazzjoni: sistemi ta’ komunikazzjoni, korsijiet ta’ taħriġ, 
laqgħat ta’ esperti u seminars fost aġenziji differenti biex titjieb il-kooperazzjoni

2 %

OS2 - ON3 - Standards komuni tal-Unjoni: stabbiliment ta’ sistemi tal-IT siguri u 
interoperabbli għall-ġestjoni tal-fruntieri bħas-SIS, il-VIS, l-ETIAS, u l-Eurosur, l-iżvilupp u l-
aġġornament tal-infrastruttura għall-kontroll fil-fruntieri (bħall-gates ta’ Kontroll 
Awtomatizzat tal-Fruntieri (ABC))  

2 %

OS2 - ON4 - acquis tal-Unjoni: taħriġ relatat mal-fruntieri (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen), li 
jimplimenta rakkomandazzjonijiet speċifiċi mill-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni ta’ Schengen

1 %

OS2 - ON5 - Sfidi futuri: attivitajiet ta’ analiżi tal-fruntieri mmexxija mill-aġenzija 1 %
OS2 - ON6 - Kapaċità nazzjonali: investimenti għall-iżvilupp u l-manutenzjoni tal-
infrastruttura fil-punti ta’ qsim tal-fruntieri

30 %

OS2 - AS2 - Tagħmir tal-Frontex: azzjonijiet speċifiċi tal-Istati Membri għax-xiri ta’ tagħmir 
disponibbli għall-Frontex għal operazzjonijiet konġunti

11 %

OS2 - Fruntieri għall-assistenza teknika: tiġi pprovduta assistenza teknika għall-Istati Membri
2 %

OS2 - Appoġġ operattiv għall-fruntieri: spejjeż ta’ manutenzjoni għal tagħmir fiss u mobbli ta’ 
kontroll fil-fruntiera

25 %

STS - Skema ta’ Transitu Speċjali: arranġament speċjali għal skema ta’ transitu bejn il-Litwanja 
u r-Russja

10 %

8 % 82 % 10 %

Objettivi Nazzjonali għall-FSI-Fruntieri

Infiq għall-Programmi Nazzjonali ddikjarat mill-Istati Membri (2014-2020): EUR 1 320 miljun

% ta’ pagamenti skont it-tip ta’ nfiq

OS1
L-appoġġ għal

politika komuni 
dwar il-viża

OS2
Ġestjoni 

integrata tal-
fruntieri

STS
Skema ta’ 

Transitu Speċjali
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5.8. L-implimentazzjoni ta’ politiki u l-infiq taħt l-FSI-BV jirrikjedu koordinazzjoni u 
kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni, l-aġenziji tal-UE (speċjalment il-Frontex) u 
l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mid-dwana (waqt it-twettiq ta’ kompiti relatati 
mal-fruntieri), viżi, immigrazzjoni u ġestjoni tal-fruntieri. B’mod partikolari, il-Frontex 
trid tiġi kkonsultata dwar programmi nazzjonali, nefqa relatata mal-ġestjoni integrata 
tal-fruntieri, u x-xiri ta’ vetturi u tagħmir għal operazzjonijiet konġunti4. 

5.9. Il-kontrolli fil-fruntieri u l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-FSI jistgħu 
jintlaqtu minn avvenimenti barra mill-kontroll tal-gvernijiet nazzjonali, bħall-impatti 
tal-pandemija tal-COVID-19 fuq is-saħħa, tħassib dwar is-sigurtà rigward theddid 
terroristiku u movimenti mhux previsti ta’ migranti minn barra t-territorju tal-UE. 

  

                                                      
4 L-Artikolu 9(2)(f) u l-Anness II, il-paragrafu 2, tar-Regolament (UE) Nru 514/2014. 
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Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal- 
FSI-Fruntieri u Viżi 

Kummenti ġenerali 

5.10. Il-Figura 5.5 tagħti l-ħarsa ġenerali tagħna lejn l-indikaturi kollha fid-
dikjarazzjoni tal-programmi taħt l-FSI-BV, il-Figura 5.6 turi l-indikatur għall-objettiv 
ġenerali taħt l-FSI-BV, filwaqt li l-Figura 5.8 u l-Figura 5.9 jagħtu l-ħarsiet ġenerali 
speċifiċi tagħna lejn l-indikaturi għaż-żewġ objettivi speċifiċi tal-FSI-BV. Fir-
Rapport 2019 tagħna dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE5, aħna ddiskutejna xi riżervi 
ġenerali 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 se jilħaq il-mira tiegħu. Dik il-valutazzjoni ma tiħux 
inkunsiderazzjoni jekk indikatur partikolari huwiex marbut, jew kemm mill-qrib, mal-
azzjonijiet u l-objettivi tal-FSI-BV, u lanqas jekk il-mira stabbilita għall-indikatur hijiex 
suffiċjentement ambizzjuża. Għalhekk, dan huwa biss l-ewwel pass fl-analiżi tal-
prestazzjoni tal-programmi. Barra minn hekk, aħna ma awditjajniex l-affidabbiltà tad-
data sottostanti (għalkemm din ġiet diskussa fir-Rapport 2019 dwar il-prestazzjoni6). 

Figura 5.5 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha fid-dikjarazzjoni tal-
programmi għall-FSI-BV 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

                                                      
5 Ir-Rapport 2019 dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE, il-paragrafu 1.24. 

6 Ibid., il-paragrafi 1.13-1.23. 

Objettiv 
(*) Total

Kollha Kollha Kollha

OĠ.01 1 1 1
OS.01 5 3 1 2 2 2
OS.02 6 4 2 1 1 1 1 1 1

Total 12 7 3 3 1 3 2 1 2 1 1

Output Riżultat Impatt

Mhuwiex ċar: l-ebda data, data antika jew data
inkonklużiva.

Iva Le

L-indikatur huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu (filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni 
kwalunkwe stadju importanti u progress li sar sa issa)?

DIDASKALIJA

(*) Għal l ista sħiħa ta’ objettivi ara l-Anness 5.1
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Hemm differenzi sinifikanti fl-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali 

5.11. L-informazzjoni finanzjarja ppubblikata fl-AMPR u fid-dikjarazzjonijiet tal-
programmi tikkonsolida rati ta’ allokazzjoni u assorbiment differenti ħafna fir-rigward 
tal-programmi nazzjonali tal-Istati Membri: 

o Abbażi tal-kriterji ta’ allokazzjoni ddikjarati fir-regolament, 43 % 
(EUR 1 000 000 000) tal-finanzjament b’ġestjoni kondiviża mill-istrument 
(EUR 2.4 biljun) huwa allokat għal erba’ Stati Membri (il-Greċja, l-Italja, Spanja, il-
Litwanja). 

o Sa tmiem l-2020, 55 % biss tal-allokazzjonijiet tal-programmi nazzjonali kienu 
tħallsu7. L-infiq mill-pajjiżi kien irregolari, u kien ivarja bejn 18 % u 79 % tal-
allokazzjonijiet tagħhom. L-Istati Membri rrappurtaw il-problemi li ġejjin li dewmu 
l-użu tal-fondi8: 

o Dewmien fl-akkwist ikkawżat minn fatturi, bħalma huma: l-għadd limitat ta’ 
applikanti, speċifikazzjonijiet kumplessi tal-offerti u standards tekniċi minimi, 
li jwasslu għal, pereżempju, il-ħtieġa għal speċifikazzjonijiet tekniċi ġodda u 
kanċellazzjonijiet tal-akkwist. 

o Riġidità tal-leġiżlazzjoni, li għamlitha diffiċli li l-allokazzjonijiet nazzjonali jiġu 
ridirezzjonati biex jiżdied il-finanzjament għal proġetti li jinvolvu sistemi tal-
IT, bir-riżultat li r-rati ta’ assorbiment tal-fondi sfaw aktar baxxi. 

o Nuqqas ta’ azzjoni minn xi Stati Membri fir-rigward tal-koordinazzjoni għat-
twaqqif ta’ konsulati f’pajjiżi mhux tal-UE (eż. it-twaqqif ta’ uffiċċju komuni 
ta’ Schengen f’pajjiżi terzi). 

o Fatturi oħra barra mill-kontroll tal-awtoritajiet inkarigati mill-
implimentazzjoni, li jinkludu: il-COVID-19, l-interdipendenza ma’ proġetti 
oħra li jkollhom dewmien, għadd akbar ta’ appelli fl-akkwist pubbliku, kif 
ukoll xkiel politiku u amministrattivi f’pajjiżi mhux tal-UE. 

                                                      
7 Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022, p. 1006. 

8 il-QEA, ibbażat fuq ir-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni tal-2020 li ġew ippreżentati mill-
Istati Membri. 
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Hemm xi lakuni fl-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-FSI-Fruntieri u 
Viżi 

5.12. L-azzjoni fil-livell tal-UE (“azzjonijiet tal-Unjoni”) u l-assistenza ta’ emerġenza, 
li jirrappreżentaw 19 % tal-allokazzjonijiet mill-FSI-BV mhumiex koperti mill-qafas tal-
prestazzjoni. Billi ma hemm l-ebda rekwiżit legali, il-Kummissjoni għadha ma żviluppatx 
qafas ta’ monitoraġġ tal-prestazzjoni għal dawn l-azzjonijiet. Konsegwentement hemm 
informazzjoni aggregata limitata dwar il-prestazzjoni fuq total ta’ EUR 553 miljun. 

5.13. L-AMPR u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi ftit li xejn jipprovdu informazzjoni 
dwar ekonomija u effiċjenza fl-implimentazzjoni tal-fond, jew dwar il-kosteffettività tal-
azzjonijiet tal-FSI-BV. 

5.14. Aktar minn nofs (7 minn 12) l-indikaturi tal-FSI-BV ippubblikati fl-AMPR u fid-
dikjarazzjonijiet tal-programmi huma indikaturi tal-output, u b’hekk huma miżura tal-
implimentazzjoni operazzjonali tal-programm, li hija marbuta mill-qrib mar-rata ta’ nfiq 
tal-baġit. Minbarra l-informazzjoni mogħtija fl-evalwazzjoni interim tal-FSI fl-2018 (ara 
l-Figura 5.2), li saret fi żmien meta l-implimentazzjoni kienet għaddejja bil-mod, ma 
kien hemm l-ebda rappurtar dwar l-ilħuq tal-objettivi operazzjonali (ara l-Anness 5.1). 
Inevitabbilment, hemm perjodu latenti bejn l-infiq fuq programm pluriennali u l-
osservazzjoni tal-eżitu tiegħu. Fi tmiem l-2020, 45 % tal-allokazzjoni taħt l-FSI-BV kienu 
għadhom ma tħallsux mill-Istati Membri, li jfisser li ħafna riżultati x’aktarx li kienu se 
jimmaterjalizzaw wara l-2020. L-Istati Membri se jippreżentaw evalwazzjoni ex post lill-
Kummissjoni sa tmiem l-2023. 

L-indikaturi tal-prestazzjoni ppubblikati fl-AMPR jagħtu stampa ottimista 
tal-prestazzjoni tal-FSI-Fruntieri u Viżi 

5.15. L-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni magħżula għall-pubblikazzjoni fl-AMPR 
tal-2020 juru progress sinifikanti li jkun sar mill-FSI-BV lejn il-miri tiegħu, b’aktar minn 
100 % lħuq (ara l-paragrafu 5.16 dwar kif l-outputs eċċezzjonali minn għadd limitat ta’ 
pajjiżi jistgħu jbiddlu l-prestazzjoni kumplessiva tal-OS2.2 u l-OS1.4). Dawn, flimkien 
mad-deskrizzjoni tal-attivitajiet iffinanzjati mill-FSI-BV, jagħtu stampa ottimista tal-
progress. Mhumiex ippreżentati l-indikaturi inqas inkoraġġanti dwar it-taħriġ u l-bini 
tal-kapaċitajiet għall-konsulati u l-gwardji tal-fruntieri tal-Istati Membri. 
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5.16. Billi l-indikaturi tal-prestazzjoni ppubblikati jaggregaw ir-riżultati rrappurtati 
mill-Istati Membri, il-prestazzjoni eċċezzjonali ta’ għadd limitat ta’ pajjiżi twassal għal 
stampa kumplessiva pożittiva: 

o L-iżvilupp irrappurtat ta’ 2 680 konsulat taħt l-OS1.4 (il-Mira 923 għall-2020) huwa 
dovut l-aktar għal 4 pajjiżi li rrappurtaw ’il fuq minn 500 konsulat kull wieħed (il-
Ġermanja, Spanja, il-Greċja, l-Italja). Mingħajr dawn il-pajjiżi l-mira kumplessiva 
titnaqqas għal 641, u ċ-ċifra għall-progress sal-ġurnata tal-lum tinżel minn 290 % 
għal 85 %. 

o Franza rrappurtat riżultati eċċezzjonali taħt l-OS2.2 fit-titjib jew l-iżvilupp tal-
infrastruttura tal-kontroll fil-fruntieri (14 735 oġġett meta mqabbla ma’ mira 
ta’ 4 000), u b’hekk ikkontribwiet bil-kbir għall-ilħuq aktar mill-mistenni ta’ 
33 516-il oġġett li ġew aġġornati jew żviluppati meta mqabbel mal-mira 
kumplessiva ta’ 19 902. Bl-esklużjoni ta’ Franza, il-kisba kumplessiva kienet tkun 
ta’ 18 781 oġġett meta mqabbla ma’ mira ta’ 15 902. 

o Jekk it-tliet pajjiżi (Franza, is-Slovenja, in-Norveġja) li rrappurtaw żvilupp 
eċċezzjonali ta’ attivitajiet ta’ kooperazzjoni konsulari taħt l-OS1.1 jiġu esklużi, iċ-
ċifra għall-progress li sar sal-ġurnata tal-lum tinżel minn 294 % (430; il-Mira 146) 
għal 121 %. 

o Minn 759 post speċjalizzat għall-persunal konsulari f’pajjiżi terzi li ġew irrappurtati 
taħt l-OS1.3 (il-Mira 395), 679 ġew irrappurtati minn 4 pajjiżi biss (l-Awstrija, il-
Ġermanja, il-Greċja, in-Netherlands). Mingħajr dawn l-erba’ pajjiżi, iċ-ċifra għall-
progress li sar sal-ġurnata tal-lum tinżel minn 192 % għal 28 %. 
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L-indikatur għall-objettiv ġenerali tal-FSI-Fruntieri u Viżi huwa fit-triq it-
tajba, iżda huwa influwenzat minn bosta fatturi esterni

Figura 5.6 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikatur marbut mal-objettiv ġenerali 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

5.17. L-objettiv ġenerali tal-FSI-BV huwa li “jikkontribwixxi biex jiżgura livell għoli
ta’ sigurtà fl-Unjoni”. Il-kriżi tal-migrazzjoni għamlet pressjoni enormi fuq il-fruntieri 
esterni tal-UE, u istigat lil xi Stati Membri biex jintroduċu mill-ġdid il-kontrolli fil-
fruntieri interni u jżidu inizjattivi oħra ta’ rispons. L-FSI-BV għen lill-Istati Membri f’dan 
l-isforz b’finanzjament akbar. Madankollu, huwa diffiċli li tiġi iżolata u vvalutata l-
effettività tal-programm fl-ilħuq ta’ dan l-objettiv, li huwa influwenzat ukoll minn bosta

Sommarju tal-indikaturi kollha

Fit-triq it-tajba?

Iva 1 1 1

Le

Mhuwiex ċar 1 1

TOTAL 1 1

Output Riżultati Impatt
TOTAL

Dettalji dwar indikatur individwali magħżul

L-ebda stadju
importanti

2012 2022

100 % (2020)

Indikatur Progress lejn il-mira

Migranti irregolari maqbuda fil-
fruntieri esterni tal-UE

Impatt

Kwantitattiva Kwalitattiva L-ebda mira jew mira mhux ċara

DIDASKALIJA

Għal spjegazzjoni dettaljata ta’ din il-ħarsa ġenerali u l-metodoloġija li użajna, jekk jogħġbok ara l-
Appendiċi, il-punti 15-23.

Mhuwiex ċar: l-ebda data, data antika jew data
inkonklużiva.

Iva Le

L-indikatur huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu (filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni
kwalunkwe stadju importanti u progress li sar sa issa)?

Il-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-progress li sar tikkorrispondi bejn wieħed u ieħor mal-valutazzjoni 
li wettaqna aħna?

Tip ta’ mira

Iva Le

156



  

 

fatturi esterni. L-istess japplika għall-indikatur tal-impatt ġenerali ddefinit għall-
valutazzjoni tal-objettiv ġenerali (ara l-Figura 5.6). Filwaqt li l-infiq u l-attivitajiet taħt l-
FSI-BV jistgħu jikkontribwixxu għall-interpellanza ta’ migranti irregolari fil-fruntieri 
esterni tal-UE, l-għadd ta’ migranti jiddependi minn fatturi esterni li jkunu volatili u 
barra mill-kontroll tal-UE. 

Appoġġ għal politika komuni dwar il-viżi 

5.18. L-FSI-BV għandu l-għan li jistimula l-iżvilupp ta’ politika komuni li tippermetti 
vjaġġar mingħajr kontrolli fi ħdan iż-żona Schengen kemm għan-nazzjonali tal-UE kif 
ukoll għan-nazzjonali ta’ pajjiżi terzi (TCN) li jkollhom viża fil-pussess tagħhom (il-
Figura 5.7). Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-programmi marbuta 
mal-Objettiv Speċifiku (OS) 1: “appoġġ għal politika komuni dwar il-viżi” hija 
ppreżentata fil-Figura 5.8. 

Figura 5.7 – Mappa taż-żona Schengen 

 
Sors: il-QEA: ibbażat fuq data mill-Parlament Ewropew – Study PE 658.699 – The State of Play of 
Schengen Governance, Novembru 2020, p. 16. 

Pajjiżi tal-UE li huma fiż-żona Schengen

Pajjiżi mhux tal-UE li huma fiż-żona Schengen 

Pajjiżi tal-UE li mhumiex fiż-żona Schengen*

* Ir-Renju Unit ipparteċipa f’dawn il-programmi sa meta ma baqax membru 
tal-UE fil-31.1.2020.
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Figura 5.8 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta ma’ politika komuni 
dwar il-viżi 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

Sommarju tal-indikaturi kollha

Fit-triq it-tajba?

Iva 1 1 2 3

Le 2 2

Mhuwiex ċar (*) 1 1

TOTAL 3 2 5

Output Riżultati Impatt TOTAL

Dettalji dwar indikaturi individwali

Stadju importanti
50 % (2017)

Stadju importanti
50 % (2017)

Stadju importanti
50 % (2017)

Stadju importanti
50 % (2017)

Stadju importanti
50 % (2017)

2013

2013

2013

2013

2013

2022

2022

2022

2022

2022

100 % (2020)

38 % (2020)

7 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Indikatur Progress lejn il-mira 

Attivitajiet ta’ kooperazzjoni 
konsulari żviluppati b’appoġġ mill-

FSI

Persunal imħarreġ dwar il-politika 
komuni dwar il-viżi b’finanzjament 

mill-FSI

Korsijiet ta’ taħriġ dwar il-politika 
komuni dwar il-viżi b’finanzjament 

mill-FSI

Konsulati żviluppati jew aġġornati bl-
għajnuna tal-FSI

Pożizzjonijiet speċjalizzati f’pajjiżi 
terzi appoġġati mill-FSI

Riżultati

Output

Output

Riżultati

Output

Kwantitattiva Kwalitattiva L-ebda mira jew mira mhux ċara

DIDASKALIJA

Għal spjegazzjoni dettaljata ta’ din il-ħarsa ġenerali u l-metodoloġija li użajna, jekk jogħġbok ara l-
Appendiċi, il-punti 15-23.

Mhuwiex ċar: l-ebda data, data antika jew data
inkonklużiva.Iva Le

L-indikatur huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu (filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni 
kwalunkwe stadju importanti u progress li sar sa issa)?

Il-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-progress li sar tikkorrispondi bejn wieħed u ieħor mal-valutazzjoni 
li wettaqna aħna?

Tip ta’ mira

Iva Le
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5.19. Il-politika komuni dwar il-viżi tittratta biss ma’ viżi għal soġġorn qasir. Viżi u
permessi ta’ residenza għal perjodu itwal għadhom kompetenza tal-Istati Membri, 
mingħajr l-ebda obbligu li din l-informazzjoni tiġi kondiviża ma’ pajjiżi oħra (ara l-
paragrafu 5.31). Pereżempju, il-pajjiżi fiż-żona Schengen għadhom jużaw ’il fuq minn 
200 tip differenti ta’ viżi nazzjonali u permessi ta’ residenza biex jippermettu lit-TCNs 
jidħlu u jivvjaġġaw fiż-żona Schengen; fir-rapport speċjali tagħna dwar is-sistemi ta’ 
informazzjoni dwar il-fruntieri tal-UE, aħna sibna li fl-2017 biss inħarġu kważi 
2.7 miljun permess ta’ dan it-tip9. Għalhekk l-FSI-BV jista’ jikkontribwixxi biss għall-
ipproċessar konsistenti u effiċjenti ta’ xi wħud mill-permessi li jintużaw għad-dħul fl-
UE. 

L-FSI-Fruntieri u Viżi kkontribwixxa għal ipproċessar effiċjenti tal-viżi,
iżda jonqos milli jistimula l-applikazzjoni konsistenti tal-acquis permezz
ta’ taħriġ

5.20. Billi ffinanzja l-aġġornament ta’ 2 680 konsulat (290 % tal-mira għall-2020), l-
FSI-BV għen biex jinħolqu ċentri tal-ipproċessar tal-viżi aktar siguri u effiċjenti. 
Inizjalment l-Istati Membri sabuha bi tqila li joħolqu attivitajiet konsulari komuni u 
ċentri ta’ viżi minkejja inċentivi finanzjarji mill-FSI-BV10. Għalkemm ġew żviluppati 
430 attività konsulari komuni (295 % tal-mira għall-2020), dan huwa prinċipalment 
minħabba l-prestazzjoni eċċezzjonali ta’ 3 Stati Membri (ara l-paragrafu 5.16). Barra 
minn hekk, l-FSI-BV kellu rwol ċentrali fl-iżvilupp tas-sistemi tal-IT tal-politika komuni 
dwar il-viżi11 (ara wkoll it-taqsima dwar l-OS2 hawn taħt). 

5.21. Madankollu, sal-ġurnata tal-lum 4 322 membru tal-persunal (38 % tal-mira
għall-2020) tħarrġu fil-politika komuni dwar il-viżi, u kien hemm 12 386 siegħa ta’ 
taħriġ (7 % tal-mira għall-2020). Għalkemm ir-rati ta’ implimentazzjoni għat-taħriġ 
kienu jvarjaw b’mod konsiderevoli fost il-pajjiżi, il-medja hija biss 3 sigħat ta’ taħriġ li 
twasslu meta mqabbla ma’ 16-il siegħa ppjanati. Implimentazzjoni baxxa tkun iżżid ir-
riskju li l-applikazzjonijiet għall-viża ta’ Schengen ma jiġux ipproċessati b’mod 

9 Ir-Rapport Speċjali Nru 20/2019: “Sistemi ta’ informazzjoni tal-UE li jappoġġjaw il-kontroll 
fil-fruntieri - għodda b’saħħitha, iżda tenħtieġ aktar enfasi fuq data li tkun f’waqtha u 
kompleta”, il-paragrafi 59-62, 73. 

10 SWD(2018) 340 final: “Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and 
Visa 2014-2017”, it-Taqsima 5.1.1, il-paragrafu 5. 

11 SWD(2018) 340 final: “Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and 
Visa 2014-2017”, it-Taqsima 5.1.1, il-paragrafu 1. 
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armonizzat (speċjalment meta l-validità tal-viżi u d-dokumenti ta’ sostenn jiġu 
ddeterminati), u dan iwassal biex it-TCNs jiġu ttrattati b’mod differenti12. 

Appoġġ ta’ ġestjoni integrata tal-fruntieri 

5.22. Il-Figura 5.9 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-
programmi marbuta mal-OS2: “appoġġ ta’ ġestjoni integrata tal-fruntieri”. 

12 COM(2020) 779 final: “Rapport [...] dwar il-Funzjonament tal-Mekkaniżmu ta’ Evalwazzjoni 
u Monitoraġġ ta’ Schengen”, pp. 8-9.
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Figura 5.9 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-ġestjoni 
integrata tal-fruntieri 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

Sommarju tal-indikaturi kollha

Fit-triq it-tajba?

Iva 2 1 2

Le 1 1 1 3

Mhuwiex ċar 1 1 1 1

TOTAL 4 1 1 6

Output Riżultat Impatt TOTAL

Dettalji dwar indikaturi individwali

Stadju importanti
50 % (2017)

Stadju importanti
50 % (2017)

Stadju importanti
53 % (2017)

L-ebda stadju
importanti

Stadju importanti
100 % (2017)

Stadju importanti
50 % (2017)

2013

2013

2013

2013

mhux speċifikat

2013

2022

2022

2022

2022

2022

2022

86 % (2020)

39 % (2020)

100 % (2020)

30 % (2020)

100 % (2020)

60 % (2020)

Indikatur Progress lejn il-mira 

Persunal imħarreġ fil-ġestjoni tal-
fruntieri bl-għajnuna tal-FSI

Korsijiet ta’ taħriġ fil-ġestjoni tal-fruntieri 
bl-għajnuna tal-FSI

Infrastruttura għall-kontroll tal-fruntieri u 
mezzi żviluppati jew aġġornati bl-

għajnuna tal-FSI

Infrastrutturi għas-sorveljanza tal-fruntieri 
nazzjonali stabbiliti/żviluppati 

ulterjorment fil-qafas tal-EUROSUR

Qsim tal-fruntieri esterni permezz ta’ 
gates ABC iffinanzjati mill-FSI

Inċidenti rrappurtati mill-Istati Membri lill-
Istampa tas-Sitwazzjoni Ewropea

Output

Output

Output

Output

Riżultat

Impatt

Kwantitattiva Kwalitattiva L-ebda mira jew mira mhux ċara

DIDASKALIJA

Għal spjegazzjoni dettaljata ta’ din il-ħarsa ġenerali u l-metodoloġija li użajna, jekk jogħġbok ara l-
Appendiċi, il-punti 15-23.

Mhuwiex ċar: l-ebda data, data antika jew data
inkonklużiva.

Iva Le

L-indikatur huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu (filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni 
kwalunkwe stadju importanti u progress li sar sa issa)?

Il-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-progress li sar tikkorrispondi bejn wieħed u ieħor mal-
valutazzjoni li wettaqna aħna?

Tip ta’ mira

Iva Le
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L-FSI-Fruntieri u Viżi għandhom prestazzjoni aħjar fl-aġġornament tas-
sistemi u t-tagħmir tal-IT milli fit-taħriġ tal-gwardji tal-fruntieri biex
jużawhom

5.23. L-aġġornament tas-sistemi tal-IT, tat-tagħmir u tal-infrastruttura għall-verifiki
tal-viżi u l-verifiki fil-fruntieri għandu valur miżjud reali tal-UE. Bit-titjib tal-effiċjenza u 
l-effettività tal-verifiki fil-fruntieri, l-aġġornamenti jistgħu jsaħħu l-esperjenza tal-
vjaġġaturi leġittimi. Billi l-benefiċċji li huma jġibu magħhom jiddependu mit-taħriġ
xieraq tal-gwardji tal-fruntieri13, taħriġ insuffiċjenti jista’ jfisser li dawn l-aġġornamenti
ma jwasslux il-potenzjal sħiħ tagħhom. L-evalwazzjoni li l-Kummissjoni stess wettqet
tas-SIS II14 sabet li, minkejja s-suċċess operazzjonali u teknika eċċellenti tas-sistema,
din tal-aħħar ma kinitx qed tintuża b’kapaċità sħiħa.

5.24. Sa tmiem l-2020, 33 516-il oġġett tal-infrastruttura u t-tagħmir għall-kontroll
fil-fruntieri kienu ġew żviluppati jew aġġornati bl-appoġġ tal-FSI-BV – ferm aktar mill-
mira ta’ 19 902 għall-2020. Sal-istess data, 29 903 membri tal-persunal (86 % tal-mira 
għall-2020) kellhom medja ta’ ftit aktar minn 4 sigħat ta’ taħriġ dwar aspetti ta’ 
ġestjoni tal-fruntieri, għalkemm ir-rati ta’ taħriġ kienu jvarjaw b’mod konsiderevoli fost 
il-pajjiżi. Xi Stati Membri rrappurtaw sigħat ta’ taħriġ, jiem ta’ taħriġ, u l-għadd ta’ 
korsijiet ta’ taħriġ taħt l-istess indikatur, u għalhekk il-valuri aggregati mhumiex 
komparabbli. 

5.25. Il-punti ta’ kontroll awtomatiċi fuq il-fruntieri, magħrufa wkoll bħala “e-
gates”, iżidu l-effiċjenza tal-qsim tal-fruntieri (normalment f’ajruporti) billi jippermettu 
li għedud kbar ta’ passiġġieri jiġu vverifikati mingħajr intervent mill-bniedem, u b’hekk 
il-gwardji tal-fruntiera jinħelsu biex iwettqu verifiki aktar dettaljati fejn meħtieġ. 
Filwaqt li ċ-ċifri minn sena għal sena għall-qsim minn ġewwa l-e-gates tjiebu minn 2 % 
tal-mira fl-2015 għal 30 % fl-2020, huwa improbabbli li tintlaħaq il-mira fl-2022. 

5.26. Element ċar tal-valur miżjud tal-UE offrut mill-fond huwa li l-pajjiżi jistgħu
jużaw il-finanzjament taħt l-FSI-BV biex jixtru tagħmir ta’ sorveljanza tal-fruntieri u 
jagħmluh disponibbli għall-Frontex għal operazzjonijiet konġunti. Id-dikjarazzjoni tal-
programmi tal-2020 tirrapporta impenji ta’ EUR 337 miljun u pagamenti ddikjarati sal-
2020 ta’ EUR 141 miljun taħt din l-intestatura. 

13 Ir-Rapport Speċjali Nru 20/2019, il-paragrafu 23. 

14 COM(2016) 880 final dwar l-evalwazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-
tieni ġenerazzjoni (SIS II), il-paragrafi 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9. 
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Permezz tal-FSI-Fruntieri u Viżi, seta’ jsir l-iżvilupp tas-sistemi meħtieġa 
għall-ġestjoni integrata tal-fruntieri 

5.27. L-FSI-BV ipprovda appoġġ rilevanti ħafna għall-iżvilupp, il-manutenzjoni, l-
estensjoni u l-interoperabbiltà ta’ erba’15 sistemi tal-IT attwali għall-ġestjoni tal-
fruntieri - l-Eurosur, is-SIS II, il-VIS u l-Eurodac - u għas-sistemi EES u ETIAS, li għadhom 
qed jiġu żviluppati (ara l-Figura 5.10). Pakkett dwar l-interoperabbiltà li jagħmel rabta 
bejn dawn is-sistemi ġie adottat f’Mejju 2019, għalkemm l-ikkompletar tal-proġett 
mhuwiex mistenni qabel tmiem l-2023. 

15 Addizzjonalment ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR), li huwa sistema tal-IT 
iffinanzjata mill-FSI-Pulizija li hija interkonnessa mas-software tal-FSI-Fruntieri. 
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Figura 5.10 – Sistemi ta’ informazzjoni tal-UE għall-ġestjoni tal-fruntieri 

* Il-PNR iffinanzjat esklussivament mill-FSI-Pulizija, li mhuwiex kopert fil-kapitolu.

Sors: il-QEA.

5.28. Dawn is-sistemi huma kruċjali biex ikunu jistgħu jsiru verifiki fil-fruntieri għall-
identifikazzjoni ta’ persuni li huma ta’ theddida għas-sigurtà filwaqt li jippermettu lill-
vjaġġaturi leġittimi jaqsmu bla xkiel. Il-bażijiet ta’ data jiġu kkonsultati dejjem aktar ta’ 
spiss. Pereżempju, is-SIS II ġiet ikkonsultata 6.7 biljun darba fl-2019, żieda minn 

tippermetti konsultazzjoni dwar persuni 
fil-fruntiera:
- informazzjoni dwar persuni neqsin

jew persuni mfittxija
- sistema prinċipali taż-żona Schengen
- użata għal dħul/ħruġ u għal

proċeduri kriminali
- immaniġġjata mill-eu-LISA

Sistemi attwali

dħul u ħruġ ta’ nazzjonali ta’ 
pajjiżi terzi (TCNs) ġewwa u 
barra ż-żona Schengen, li jiġu 
għal soġġorni qosra

TCNs eżentati mill-viża li 
jidħlu għal soġġorni 
qosra

TCNs li jirrisjedu fl-UE, li 
jiġu għal soġġorn twil 
jew li spiss jaqsmu l-
fruntieri esterni

Fil-fruntiera

Qabel il-fruntiera

- sorveljanza fil-fruntieri esterni
- qafas għall-iskambju ta’

informazzjoni, stampi tas-
sitwazzjoni u għodod ta’ 
sorveljanza

- immaniġġjata mill-Frontex

- data tal-passiġġieri tat-titjiriet
- utenti pubbliċi u privati (linji

tal-ajru)
- sistema deċentralizzata,

immaniġġjata minn pajjiżi
individwali

Sistemi futuri

Eurodac

PNR*

Eurosur

tippermetti r-reġistrazzjoni ta’ 
applikanti għall-ażil u ta’ migranti
irregolari:
- bażi ta’ data tal-marki tas-swaba’
- użata għal dħul/ħruġ u għal

proċeduri kriminali
- immaniġġjata mill-eu-LISA

tippermetti verifiki fuq id-detenturi
tal-viżi:
- tappoġġa l-proċedura ta’

applikazzjoni għal viża
- użata għall-verifikazzjoni tal-viżi

ta’ Schengen
- immaniġġjata mill-eu-LISA

VIS

SIS

EES

ETIAS

Aġġornament 
tal-VIS
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4 biljun darba fl-201616. Filwaqt li l-qsim irregolari tal-fruntieri naqas minn 149 000 fl-
2018 għal 142 000 fl-2019 u mbagħad għal 125 000 fl-2020, l-għadd ta’ TCNs li ġew 
irrifjutati d-dħul fil-qsim tal-fruntieri esterni żdied b’mod kostanti, minn 297 860 fl-
2015 għal 689 065 fl-201917, li jindika li s-sistemi ta’ ġestjoni tal-fruntieri qed jgħinu 
biex il-kontrolli fil-fruntieri jitwettqu b’mod effettiv. 

5.29. Fiż-żmien meta wettaqna l-awditu fl-2019 tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-UE
għall-kontroll fil-fruntieri18, aħna osservajna li l-pajjiżi koperti mill-awditu ddedikaw 
bejn 3 % u 29 % tal-allokazzjonijiet tagħhom taħt l-FSI għall-ħames sistemi li ġew 
awditjati. 

5.30. Riżorsi finanzjarji u riżorsi oħra importanti ġew assenjati għas-sistemi tal-IT
għall-ġestjoni tal-fruntieri. Huma ġew iffinanzjati minn firxa ta’ sorsi oħra: baġits 
nazzjonali, programmi nazzjonali tal-FSI-BV u l-FSI-Pulizija, linji baġitarji speċifiċi tal-UE 
u aġenziji. Madankollu, ma tingħata l-ebda ħarsa ġenerali komprensiva lejn kemm
swew lill-baġit tal-UE b’kollox sal-ġurnata tal-lum, peress li l-unika informazzjoni
disponibbli hija mxerrda madwar għadd ta’ dokumenti li jkopru perjodi differenti.

Il-kontribut mogħti mill-FSI-Fruntieri u Viżi għall-ġestjoni effettiva tal-
fruntieri tiddependi mid-tidħil ta’ informazzjoni affidabbli, rilevanti u 
aġġornata fis-sistemi tal-IT li jsir mill-Istati Membri 

5.31. Biex ikun hemm lok li jitwettqu verifiki effiċjenti u effettivi tal-viżi u fil-
fruntieri, huwa essenzjali li s-sistemi tal-IT li jintużaw għall-kontrolli fil-fruntieri 
jiffunzjonaw b’mod korrett u jużaw informazzjoni affidabbli, rilevanti u aġġornata. Il-
problemi li ġejjin jistgħu jillimitaw l-impatt tal-kontribut mogħti mill-FSI-BV għall-
ġestjoni effettiva tal-fruntieri: 

o Is-SIS II hija l-akbar u l-aktar sistema ta’ sigurtà u ġestjoni tal-fruntieri li tintuża
b’mod mifrux. Permezz tagħha, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jdaħħlu u
jikkonsultaw allerti dwar individwi u oġġetti. Filwaqt li bis-saħħa tas-sistema l-
verifiki fil-fruntieri jkunu aktar effettivi (ara l-paragrafu 5.28), problemi rigward il-

16 Id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2020, p. 344 u EU-lisa SIS II – 
2019 Statistics, p. 6. 

17 Sors: l-Eurostat. 

18 Ir-Rapport Speċjali Nru 20/2019, il-paragrafu 46. 
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kwalità tad-data19 jikkompromettu l-effiċjenza u l-effettività tal-kontrolli20. Barra 
minn hekk, il-gwardji tal-fruntiera setgħu jikkonsultaw is-SIS II b’mod aktar 
sistematiku21: fi stħarriġ li sar fl-2019, aħna sibna li r-restrizzjonijiet ta’ żmien 
jobbligaw lill-persunal jieħu deċiżjonijiet ta’ dħul/ħruġ mingħajr ma jikkonsulta l-
bażi ta’ data. 

o Il-VIS tgħaqqad il-konsulati f’pajjiżi mhux tal-UE mal-punti kollha ta’ kontroll fuq il-
fruntieri esterni fil-pajjiżi li huma fiż-żona Schengen, u b’hekk il-pajjiżi jistgħu
jiskambjaw data dwar il-viżi. Gwardji tal-fruntiera jistgħu jivverifikaw li l-persuna li
tippreżenta viża hija d-detentur leġittimu tagħha, li l-viża hija awtentika u li d-
detentur tal-viża tissodisfa r-rekwiżiti tal-viża. Madankollu, is-sistema tirreġistra
biss viżi ta’ Schengen għal soġġorn qasir (ara l-paragrafu 5.19), u ma hemm l-ebda
rekord konsolidat tal-viżi kollha maħruġa u vverifikati22.

o Id-dikjarazzjoni tal-programmi tal-2020 għall-Eurosur turi li ċ-ċentri ta’
koordinazzjoni nazzjonali u sottonazzjonali kollha meħtieġa mir-regoli tas-sistema
kienu fis-seħħ sa Diċembru 2014. Madankollu, l-evalwazzjoni li l-Kummissjoni
wettqet erba’ snin wara sabet li bosta Stati Membri kienu għadhom mhumiex
konformi bis-sħiħ mar-rekwiżiti, u aħna sibna li l-pajjiżi ma kinux implimentaw ir-
rekwiżiti kollha bis-sħiħ u b’mod konsistenti23. L-effettività tal-Eurosur hija
mxekkla minn pajjiżi li ma jirrappurtawx l-inċidenti kollha (skont l-għadd u t-tip ta’
informazzjoni), li ma jaġġornawx l-informazzjoni fil-pront u/jew li ma jikkondividux
l-informazzjoni kollha. Għaldaqstant, l-indikatur li juri l-għadd ta’ inċidenti
rrappurtati mill-pajjiżi x’aktarx li huwa ddikjarat b’mod insuffiċjenti. Il-
Kummissjoni ħadet passi biex tindirizza dawn il-problemi billi stabbiliet regoli
vinkolanti rigward l-obbligu tal-Istati Membri biex jirrappurtaw24.

19 Ibid., il-paragrafi 68-72. 

20 COM(2016) 880 final, il-paragrafu 4.3.6. 

21 Ir-Rapport Speċjali Nru 20/2019, il-paragrafi 49-54, 91. 

22 Ibid., il-paragrafu 91. 

23 Ir-Rapport Speċjali Nru 8/2021: “L-appoġġ li l-Frontex tagħti lill-ġestjoni tal-fruntieri esterni: 
mhuwiex suffiċjentement effettiv sal-ġurnata tal-lum”, il-paragrafu 29 u l-Anness III. 

24 Ir-Regolament (UE) 2021/581 tad-9 ta’ April 2021: “L-istampi tas-sitwazzjoni tas-Sistema 
Ewropea ta’ Sorveljanza tal-Fruntieri (EUROSUR)”, ĠU L 124 tad-12.4.2021, p. 3. 
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Konklużjonijiet 
5.32. L-FSI-BV ipprovda appoġġ sostanzjali (EUR 1.4 biljun sa issa) biex jgħin lill-
Istati Membri jiffaċċjaw l-ispejjeż u l-isfidi rigward l-istabbiliment u l-operat ta’ qafas ta’ 
ġestjoni integrata tal-fruntieri u politika komuni dwar il-viżi fi żmien meta l-kriżi tal-
migrazzjoni għamlet pressjoni enormi fuq il-fruntieri esterni tal-UE. Mhuwiex ċar 
kemm il-programm laħaq l-objettiv ġenerali tiegħu li jikkontribwixxi għal livell għoli ta’ 
sigurtà fl-UE, minħabba li l-indikatur li jkejjel il-progress lejn dan l-objettiv huwa 
influwenzat minn bosta fatturi esterni (ara l-paragrafu 5.17). 

5.33. Sa tmiem l-2020, 55 % tal-allokazzjonijiet tal-programmi nazzjonali kienu
tħallsu. Kien hemm differenzi sinifikanti fir-rati ta’ assorbiment mill-Istati Membri tal-
finanzjament taħt l-FSI-BV, li kienu jvarjaw minn 18 % sa 79 %. Għaldaqstant, ħafna 
riżultati x’aktarx li jimmaterjalizzaw wara l-2020. L-azzjonijiet tal-Unjoni u l-assistenza 
ta’ emerġenza, li jirrappreżentaw 19 % tal-allokazzjonijiet mill-FSI-BV, mhumiex koperti 
mill-qafas tal-prestazzjoni (ara l-paragrafi 5.11-5.12). 

5.34. Kumplessivament, 6 mit-12-il indikatur għall-FSI-BV ippubblikati fl-AMPR u
fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi huma fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom 
għall-2020. Aktar minn nofs (sebgħa) huma indikaturi tal-output, u għaldaqstant 
miżura tal-implimentazzjoni operazzjonali tal-programm. Fl-AMPR tagħha, il-
Kummissjoni tippreżenta l-indikaturi li juru livell għoli ta’ progress lejn il-miri tal-FSI-BV, 
iżda mhux l-indikaturi inqas inkoraġġanti dwar it-taħriġ u l-bini tal-kapaċitajiet għall-
konsulati u l-gwardji tal-fruntiera. Barra minn hekk, billi l-indikaturi tal-prestazzjoni 
ppubblikati jaggregaw ir-riżultati rrappurtati mill-Istati Membri, ir-riżultati eċċezzjonali 
miksuba minn għadd limitat ta’ pajjiżi jagħtu stampa kumplessiva pożittiva ta’, u ħarsa 
ottimista lejn, il-progress sa issa (ara l-paragrafi 5.10, 5.14-5.16). 

5.35. Rigward l-objettiv speċifiku ta’ appoġġ għal politika komuni dwar il-viżi, l-FSI-
BV għen biex jiġu aġġornati aktar minn 2 620 konsulat, u b’hekk inħolqu ċentri tal-
ipproċessar tal-viżi aktar siguri u effiċjenti. Huwa rawwem ukoll attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni konsulari fost l-Istati Membri, inkluż l-istabbiliment ta’ ċentri komuni ta’ 
viżi. Madankollu, il-medja ta’ tliet sigħat ta’ taħriġ dwar il-viżi tfisser li l-programm 
ikkontribwixxa insuffiċjentement għall-applikazzjoni konsistenti tal-acquis permezz ta’ 
taħriġ (ara l-paragrafi 5.20-5.21). 

5.36. Rigward l-appoġġ għall-ġestjoni integrata tal-fruntieri, il-programm jipprovdi
valur miżjud billi jippermetti lill-pajjiżi jaġġornaw u jiżviluppaw l-infrastruttura għas-
sorveljanza tal-fruntieri, inklużi sistemi tal-IT ewlenin li jintużaw għall-kontrolli fil-
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fruntieri. Minkejja dan, biex il-ġestjoni tal-fruntieri tkun effettiva, l-informazzjoni 
f’dawk is-sistemi trid tkun affidabbli, rilevanti u aġġornata. L-evidenza turi li l-kwalità 
tad-data kienet problema rikorrenti u li s-sistemi jistgħu jintużaw b’mod aktar regolari 
bħala ħaġa normali. Taħriġ xieraq tal-gwardji tal-fruntiera huwa essenzjali wkoll biex 
jiġi żgurat li l-iżviluppi u l-għodod ġodda ffinanzjati mill-programm jintużaw sal-
potenzjal sħiħ tagħhom. Madankollu, il-miri tat-taħriġ ma ntlaħqux u ċ-ċifri aggregati 
rrappurtati mill-Istati Membri mhumiex komparabbli (ara l-paragrafi 5.23-5.31). 
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Annessi 

Anness 5.1 – Objettivi tal-Fond għas-Sigurtà Interna - Fruntieri u 
Viżi 

Objettiv ġenerali 

Objettiv Test sħiħ tal-objettiv Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Irrappreżentat 
fil-kampjun 

tagħna? 

Objettiv 
Ġenerali 1 

Il-kontribuzzjoni lejn l-iżgurar 
ta’ livell għoli ta’ sigurtà fl-
Unjoni filwaqt li jiġi ffaċilitat l-
ivvjaġġar leġittimu, permezz ta’ 
livell uniformi u għoli ta’ 
kontroll fil-fruntieri esterni u l-
ipproċessar effettiv tal-viżi ta’ 
Schengen, f’konformità mal-
impenn tal-Unjoni lejn il-
libertajiet fundamentali u d-
drittijiet tal-bniedem. 

L-iżgurar ta’
livell għoli ta’
sigurtà fl-Unjoni
(OĠ1)

Iva 

Objettivi speċifiċi 

Objettiv Test sħiħ tal-objettiv Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Irrappreżentat 
fil-kampjun 

tagħna? 

Objettiv 
Speċifiku 1 

L-appoġġ għal politika komuni
dwar il-viża għall-iffaċilitar tal-
ivvjaġġar leġittimu, l-għoti ta’
servizz ta’ kwalità għolja għall-
applikanti għall-viża, l-iżgurar
tat-trattament ugwali ta’
ċittadini minn pajjiżi terzi u l-
indirizzar tal-immigrazzjoni
illegali.

L-appoġġ għal
politika komuni
dwar il-viża
(OS1)

Iva 

Objettiv 
Speċifiku 2 

L-appoġġ ta’ ġestjoni tal-
fruntieri integrati (...) biex jiġi
żgurat, minn naħa waħda, livell
għoli u uniformi tal-kontroll u l-
protezzjoni tal-fruntieri esterni
(...) u, min-naħa l-oħra, il-qsim
bla xkiel tal-fruntieri esterni
skont l-acquis ta’ Schengen,

L-appoġġ ta’
ġestjoni
integrata tal-
fruntieri (OS2)

Iva 
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Objettivi speċifiċi 

Objettiv Test sħiħ tal-objettiv Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Irrappreżentat 
fil-kampjun 

tagħna? 

filwaqt li jiġi garantit l-aċċess 
għall-protezzjoni 
internazzjonali lil dawk li 
jeħtiġuha, skont l-obbligi 
kkuntrattati mill-Istati Membri 
fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem, inkluż il-prinċipju ta’ 
non-refoulement. 

Objettivi operazzjonali għall-FSI-BV 

Objettiv Test sħiħ tal-objettiv 
Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Irrappreżentat 
fil-kampjun 

tagħna? 

(a) 

Il-promozzjoni tal-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-infurzar 
tal-politiki bl-għan li jiżguraw 
in-nuqqas ta’ kwalunkwe 
kontroll fuq il-persuni, tkun xi 
tkun in-nazzjonalità tagħhom, 
meta jaqsmu l-fruntieri interni 
u li jitwettqu kontrolli fuq il-
persuni u l-monitoraġġ
effiċjenti tal-qsim tal-fruntieri
esterni;

Iva 

(b) 

L-istabbiliment b’mod gradwali
ta’ sistema ta’ ġestjoni
integrata għall-fruntieri esterni,
abbażi tas-solidarjetà u r-
responsabbiltà, b’mod
partikolari permezz ta’:
(i) ir-rinfurzar tal-kontrolli fuq
il-fruntieri esterni u s-sistemi 
ta’ sorveljanza u tal-
kooperazzjoni bejn l-aġenziji 
bejn awtoritajiet tal-gwardjani 
tal-fruntieri, id-dwana, tal-
migrazzjoni, tal-ażil u tal-
infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri fil-fruntieri esterni, 

Iva 
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Objettivi operazzjonali għall-FSI-BV 

Objettiv Test sħiħ tal-objettiv 
Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Irrappreżentat 
fil-kampjun 

tagħna? 

inkluż fiż-żona tal-fruntiera tal-
baħar; 
(ii) miżuri fit-territorju relatati
mal-ġestjoni tal-fruntieri
esterni u l-miżuri neċessarji ta’
akkumpanjament dwar is-
sigurtà tad-dokumenti, il-
ġestjoni tal-identità u l-
interoperabilità tat-tagħmir
tekniku miksub;
(iii) kwalunkwe miżura li
tikkontribwixxi wkoll għall-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
kriminalità transfruntiera fil-
fruntieri esterni relatata mal-
moviment ta’ persuni, inkluż it-
traffikar tal-persuni u l-
kuntrabandu tal-bnedmin;

(c) 

Il-promozzjoni tal-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-politika 
komuni dwar il-viżi u permessi 
oħra ta’ residenza (għal 
soġġorn qasir), u ta’ forom 
differenti ta’ kooperazzjoni 
konsulari sabiex ikunu żgurati 
kopertura konsulari aħjar u 
prattiki armonizzati dwar il-
ħruġ tal-viżi; 

Iva 

(d) 

It-twaqqif u t-tħaddim ta’ 
sistemi tal-IT, l-infrastruttura 
ta’ komunikazzjoni tagħhom u 
tagħmir li jappoġġa l-politika 
komuni dwar il-viżi, il-kontrolli 
fuq il-fruntieri u s-sorveljanza 
tal-fruntieri esterni u b’rispett 
sħiħ tal-liġi fil-qasam tal-
protezzjoni tad-data personali; 

Iva 

(e) It-tisħiħ ta’ għarfien dwar is-
sitwazzjoni fil-fruntieri esterni Iva 
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Objettivi operazzjonali għall-FSI-BV 

Objettiv Test sħiħ tal-objettiv 
Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Irrappreżentat 
fil-kampjun 

tagħna? 

u l-kapaċitajiet ta’ reazzjoni tal-
Istati Membri;

(f) 

L-iżgurar tal-applikazzjoni
effiċjenti u uniformi tal-acquis
tal-UE dwar il-fruntieri u l-viża,
inkluż il-funzjonament effettiv
tal-mekkaniżmu tal-
evalwazzjoni u l-monitoraġġ ta’
Schengen;

Iva 

(g) 

It-tisħiħ tal-azzjonijiet mill-Istati 
Membri li jikkontribwixxu għat-
titjib tal-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri li joperaw f’pajjiżi 
terzi fir-rigward tal-flussi ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi fit-
territorju tal-Istati Membri, 
inklużi l-prevenzjoni u l-
indirizzar tal-immigrazzjoni 
illegali, kif ukoll il-
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi 
f’dak ir-rigward b’koerenza 
sħiħa mal-objettivi u l-prinċipji 
tal-azzjoni esterna tal-Unjoni u 
l-politika umanitarja.

Iva 

Sors: ir-Regolament (UE) Nru 515/2014. 
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Introduzzjoni 

Deskrizzjoni qasira ta’ “Ewropa Globali” 

6.1. L-intestatura 4 “Ewropa Globali” tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2014-
2020, tkopri n-nefqa fuq l-azzjoni esterna kollha ffinanzjata mill-baġit ġenerali tal-UE. 
Dawn il-politiki għandhom l-għan li: 

— jippromwovu l-valuri tal-UE barra mill-UE bħad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-
rispett 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 tat-tkabbir 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-QFP 2014-2020 huwa ta’ 
EUR 66.3 biljun, li minnhom EUR 44.2 biljun kienu tħallsu sa tmiem l-2020 (ara l-
Figura 6.1). 
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Figura 6.1 – “Ewropa Globali”: Pagamenti li saru fl-2014-2020 fuq l-
impenji tal-perjodu 

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

Ambitu u approċċ 

6.3. Mill-15-il programm taħt “Ewropa Globali”, aħna għażilna wieħed: l-Istrument
għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni II (IPA II), li jirrappreżenta 12.6 % (EUR 5.6 biljun) 
tat-total tal-pagamenti li saru sa tmiem l-2020 għal din l-intestatura tal-QFP. L-għan 
tagħna kien li nistabbilixxu kemm kien 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 tajba. Dan ikompli fuq il-kopertura tagħna, fir-
Rapport dwar il-Prestazzjoni 2019, tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u tal-
Istrument Ewropew ta’ Viċinat, li kienu jirrappreżentaw 44.8 % tat-total tal-pagamenti 
sa tmiem l-2019. 

6.4. Aħna ħejjejna dan il-kapitolu billi użajna l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni
pprovduta mill-Kummissjoni, li kienet tinkludi r-Rapport Annwali tal-2020 dwar il-
Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR), id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-
Baġit 2022, u r-Rapport Annwali tal-Attività 2020 (RAA) tad-Direttorat Ġenerali għall-
Viċinat u n-Negozjati għat-Tkabbir (DG NEAR); u l-evalwazzjonijiet ewlenin u rapporti 
oħra li jidhru fil-Figura 6.2. Ir-rieżaminar tagħna kopra wkoll ir-rapport annwali dwar l-
implimentazzjoni tal-istrumenti tal-UE għall-finanzjament tal-azzjoni esterna. Huwa 







Ewropa Globali
44.2
5.8 % Programmi oħra

7.6 (17.2 %)

Strument għall-Assistenza ta’ 
Qabel l-Adeżjoni (IPA II)
5.6 (12.6 %)

Strument Ewropew ta’ Viċinat 
(ENI)
9,8 (22.2 %)

Għajnuna Umanitarja
10.3 (23.3 %)

Strument tal-Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp (DCI)
10.9 (24.7 %)

(biljun EUR)

EUR 766.9 
biljun

(i) bħala sehem mill-intestaturi
kollha tal-QFP

(ii) ripartiti skont il-programmi
individwali
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jirrapporta dwar it-twettiq tal-UE tal-impenji globali, ibbażat fuq, fost affarijiet oħra, ir-
riżultati tal-kooperazzjoni internazzjonali u l-iżvilupp tal-UE, u l-indikaturi tal-oqfsa tal-
prestazzjoni tal-IPA. Iċċekkjajna jekk din l-informazzjoni hijiex plawżibbli u qabbilnieha 
mas-sejbiet tagħna, iżda ma awditjajniex l-affidabbiltà tagħha. Għall-iskopijiet ta’ dan 
il-kapitolu u ta’ dan ir-rapport fl-intier tiegħu, it-terminu “riżultat” jikkorrispondi għal 
“eżitu” fil-glossarju tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp1. 

6.5. Aħna bbażajna wkoll fuq ir-riżultati tal-awditi u tar-rieżaminar reċenti proprji 
tagħna. L-Appendiċi jiddeskrivi l-metodoloġija użata għat-tħejjija ta’ dan il-kapitolu 
f’aktar dettall. 

Figura 6.2 – Twaqqit tal-evalwazzjonijiet prinċipali u ta’ rapporti oħra, kif 
ukoll il-perjodi koperti 

 
Sors: il-QEA. 

                                                      
1 OECD, DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management. 

QFP 
2021-2027

QFP 
2014-2020

QFP 
2007-2013

Perjodu kopert Pubblikazzjoni

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014
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6.6. Kull programm ta’ nfiq tal-UE għandu għadd ta’ objettivi, ikklassifikati bħala 
ġenerali jew speċifiċi, li huma ddefiniti fil-leġiżlazzjoni fundatriċi tagħha2. L-IPA II 
għandu ħames objettivi (wieħed ġenerali u erbgħa speċifiċi), li minnhom dan il-kapitolu 
jkopri erbgħa (ara l-Anness 6.1). 

L-iskop tal-IPA II u kif huwa intenzjonat li jaħdem 

6.7. Il-proċess ta’ adeżjoni huwa bbażat fuq l-issodisfar tat-tliet settijiet ta’ kriterji 
ta’ Copenhagen (kriterji politiċi, kriterji ekonomiċi u l-kapaċità amministrattiva u 
istituzzjonali għall-implimentazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni tal-UE (imsejjaħ fl-intier 
tiegħu bħala l-acquis)3.Ċerti elementi ta’ dawn il-kriterji, jiġifieri l-istat tad-dritt, id-
drittijiet fundamentali, it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet demokratiċi, ir-riforma tal-
amministrazzjoni pubblika u l-governanza ekonomika, jingħataw prijorità, approċċ 
magħruf bħala “prijorità tal-kwistjonijiet fundamentali”. L-IPA II huwa s-sors prinċipali 
ta’ finanzjament mill-UE għal ħames pajjiżi kandidati (l-Albanija, il-Montenegro, il-
Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja u t-Turkija) u żewġ kandidati potenzjali (il-Bożnija-
Ħerzegovina, u l-Kosovo*4), li minn hawn ’il quddiem issir referenza għalihom bħala 
“benefiċjarji tal-IPA II”. Immaniġġjat mid-DĠ NEAR u mid-Direttorat Ġenerali għall-
Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (DĠ AGRI), l-IPA II jappoġġa l-implimentazzjoni tal-politika 
tat-tkabbir tal-UE. Il-Figura 6.3 tipprovdi l-ħarsa ġenerali kunċettwali tagħna tal-IPA II u 
tal-isfond tiegħu, turi l-ħtiġijiet li huwa suppost jindirizza, l-objettivi li huwa intenzjonat 
jikseb, u l-outputs u l-eżiti li huwa mistenni jipproduċi. 

                                                      
2 Ir-Regolament (UE) Nru 231/2014 li jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-

Adeżjoni (IPA II). 

3 Presidency conclusions, Copenhagen European Council, 21-22 ta’ Ġunju 1993. 

4 * Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi 
mal-UNSCR 1244 (1999) u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-
Kosovo. 
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Figura 6.3 – Ħarsa ġenerali lejn l-IPA II 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-Regolament IPA II 231/2014, id-dikjarazzjonijiet tal-programmi tal-
Kummissjoni, l-AMPR u l-evalwazzjoni dwar l-IPA II (SWD (2017) 463 finali). 

6.8. Stabbilit għall-ewwel darba għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, l-IPA
jassisti lill-benefiċjarji (ara l-mappa fil-Figura 6.4) fi triqithom lejn l-Ewropa. Huwa 
ssostitwixxa sensiela ta’ programmi u strumenti finanzjarji li kienu jeżistu għal dan l-
iskop qabel l-2007. L-IPA II ikopri l-perjodu 2014-2020. 
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Figura 6.4 – Benefiċjarji tal-IPA II 

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

6.9. L-IPA II jgħin lill-benefiċjarji fl-adozzjoni u l-implimentazzjoni tar-riformi
meħtieġa biex jallinjaw mal-istandards u l-politiki tal-UE kif ukoll mal-acquis. Huwa 
jippreparahom għan-negozjati tal-adeżjoni mal-UE, li huma maqsuma f’35 kapitolu tan-
negozjati, li jkopru l-oqsma differenti tal-acquis. F’konformità mal-metodoloġija 
riveduta tat-tkabbir, approvata mill-Kunsill f’Marzu 2020, il-kapitoli tan-negozjati se 
jiġu organizzati f’“ġabriet” tematiċi5. 

5 COM(2020) 57 final. 
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6.10. Sa tmiem l-2020, 97 % tal-baġit tal-IPA II għall-2014-2020 kien ġie 
ikkuntrattat, prinċipalment taħt ġestjoni diretta jew indiretta. Il-ġestjoni kondiviża, fejn 
il-kompiti ta’ implimentazzjoni jiġu ddelegati lill-Istati Membri tal-UE, tintuża biss għall-
programmi ta’ kooperazzjoni transfruntiera mal-pajjiżi tal-UE (sa massimu ta’ 4 % tal-
baġit tal-IPA II).  
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Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-IPA II, 
ibbażata fuq informazzjoni dwar il-
prestazzjoni ppubblikata 

Kummenti ġenerali 

6.11. Il-Figura 6.5 tipprovdi l-ħarsa ġenerali tagħna lejn l-indikaturi kollha tal-IPA II 
inklużi fid-dikjarazzjoni tal-programm. Il-ħarsiet ġenerali speċifiċi tagħna lejn l-
indikaturi huma ppreżentati fil-Figura 6.6, il-Figura 6.7 u l-Figura 6.8. Fir-Rapport dwar 
il-Prestazzjoni 20196, aħna ddiskutejna xi riżervi ġenerali 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 l-
indikatur se jilħaq il-mira tiegħu. Din il-valutazzjoni partikolari ma tiħux 
inkunsiderazzjoni jekk indikatur partikolari huwiex marbut, u kemm mill-qrib, mal-
azzjonijiet u l-objettivi tal-IPA II, u lanqas jekk il-mira stabbilita għal dan l-indikatur 
hijiex ambizzjuża b’mod adegwat. Għalhekk, hija biss l-ewwel pass fl-analiżi tal-
prestazzjoni tal-IPA II. Aħna ma awditjajniex l-affidabbiltà tad-data sottostanti 
(madankollu, iddiskutejnieha fir-Rapport dwar il-Prestazzjoni 20197). 

                                                      
6 Ir-Rapport 2019 dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE, il-paragrafu 1.24. 

7 Ir-Rapport 2019 dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE, il-paragrafi 1.13-1.23. 
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Figura 6.5 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi kollha tal-IPA II fid-
dikjarazzjoni tal-programm 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

Il-biċċa l-kbira mill-indikaturi jew mhumiex fit-triq it-tajba jew inkella l-
progress tagħhom mhuwiex ċar 

6.12. Għalkemm hemm objettiv ġenerali għall-IPA II (ara l-Anness 6.1), id-
dikjarazzjoni tal-programm ma tippreżenta l-ebda indikatur relatat. Mid-19-il indikatur 
tad-dikjarazzjoni tal-programm relatati mal-objettivi speċifiċi tal-programm, il-biċċa l-
kbira minnhom (11) jikkonċernaw l-Objettiv Speċifiku 2, li jirrappreżenta 40 % tal-
impenji mill-baġit tal-IPA II. B’mod ġenerali, 58 % (11) tal-indikaturi tal-IPA II huma 
indikaturi tal-impatt u 42 % (8) huma indikaturi tal-output.  

6.13. Ibbażat fuq l-informazzjoni rrappurtata fid-dikjarazzjoni tal-programm, aħna 
nqisu li kwart (5) tal-indikaturi huma fit-triq it-tajba filwaqt li nofshom (9) mhumiex. 
Għall-kwart li jifdal (5), id-dikjarazzjoni tal-programm ma tippreżentax biżżejjed 
informazzjoni biex jiġi vvalutat b’mod ċar il-progress tagħhom8. Dan huwa minħabba li 
jew ma hemm l-ebda riżultat irrappurtat għall-istadji importanti (3) jew inkella 
minħabba li ma hemmx stadji importanti fl-ewwel lok (2). 

6.14. L-indikaturi (17) għat-3 objettivi speċifiċi magħżula (Objettivi Speċifiċi 1-3), li 
jirrappreżentaw żewġ terzi tal-baġit tal-IPA II, huma indikaturi tal-impatt (11) u 

                                                      
8 Dan jikkonċerna l-Indikaturi 5 (fir-rigward tal-Balkani tal-Punent) u 6 taħt l-Objettiv 

Speċifiku 2,u l-Indikaturi 1 u 2 (dan tal-aħħar fir-rigward tal-Balkani tal-Punent) taħt l-
Objettiv Speċifiku 3. 

Objettiv 
(*) Total

Kollha Kollha Kollha

OS 1 3 3 3
OS 2 11 4 1 3 7 3 4
OS 3 3 2 1 1 1 1
OS 4 2 2 2

Total 19 8 2 2 4 11 3 7 1

Output Riżultat Impatt

Mhuwiex ċar: ebda data, data antika jew data inkonklużivaIva Le

L-indikatur huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu (filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni 
kwalunkwe stadju importanti u progress li sar sa issa)?

DIDASKALIJA

(*) Għal l ista sħiħa ta’ objettivi ara l-Anness 6.1
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indikaturi tal-output (6). Id-dikjarazzjoni tal-programm issemmi sors għal kull indikatur: 
għal xi wħud (7) hemm referenza ċara għal rapporti jew siti web fejn hija ppubblikata l-
informazzjoni, iżda għall-biċċa l-kbira minnhom (10) hija tirreferi biss għall-
istituzzjonijiet li qed jipprovdu d-data. Għalhekk, mhuwiex dejjem ċar kif ġew 
ikkalkulati iċ-ċifri ppreżentati9. Pereżempju, mhuwiex ċar kif jiġu kkalkulati l-
esportazzjonijiet/importazzjonijiet medji għall-Balkani tal-Punent.  

6.15. Din is-sena, għall-ewwel darba, il-Kummissjoni introduċiet il-valutazzjoni tal-
progress proprja tagħha fid-dikjarazzjoni tal-programm. Aħna nqisu li dan huwa titjib 
meta mqabbel mad-dikjarazzjonijiet tal-programmi preċedenti. Madankollu, l-analiżi 
tal-Kummissjoni xi kultant tkun differenti minn tagħna. Pereżempju, il-Kummissjoni tqis 
li t-tliet indikaturi kollha taħt l-Objettiv Speċifiku 1 juru progress moderat, filwaqt li l-
informazzjoni kwantitattiva rrappurtata għat-tliet indikaturi kollha ma turi l-ebda 
progress (ara wkoll il-paragrafi 6.33-6.35). 

6.16. Mid-19-il indikatur fid-dikjarazzjoni tal-programm, 6 huma ppreżentati fl-
AMPR bħala indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni. Madankollu, aħna ma nqisux li din l-
għażla mill-AMPR hija rappreżentattiva tal-prestazzjoni tal-IPA II. Minnhom, erbgħa 
huma indikaturi tal-impatt u jagħtu indikazzjoni tal-kuntest tal-IPA II aktar milli tal-
prestazzjoni tiegħu. It-tnejn l-oħra huma indikaturi tal-output iżda huma relatati mal-
programmi ta’ kooperazzjoni transfruntiera, li mhumiex rappreżentattivi tan-nefqa tal-
IPA II (ara l-paragrafu 6.10). Barra minn hekk, l-indikaturi kollha magħżula juru 
progress, u ż-żewġ indikaturi li laħqu l-miri tagħhom huma indikaturi tal-impatt. Barra 
minn hekk, l-ebda wieħed mill-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni ma jaqa’ taħt l-
Objettiv Speċifiku 1 dwar ir-riformi politiċi, minkejja li dan huwa element ċentrali għat-
tkabbir (ara l-paragrafu 6.7). 

L-approċċ settorjali kien għażla strateġika biex titjieb il-prestazzjoni tal-
IPA II, iżda ma setax jiġi applikat b’mod konsistenti 

6.17.  L-IPA huwa uniku fl-indirizzar tat-tħejjija għas-sħubija fl-UE, li huwa proċess 
fuq terminu twil. L-“approċċ settorjali” jfisser li jiġi ddefinit sett koerenti ta’ azzjonijiet 
li jwassal għar-riforma f’qasam jew “settur” partikolari, bħall-istat tad-dritt, il-
ġudikatura jew l-amministrazzjoni pubblika, biex jinġieb f’konformità mal-istandards 
tal-UE. Huwa jinvolvi l-analiżi tal-kundizzjonijiet f’dak is-settur partikolari, l-azzjonijiet 

                                                      
9 Dan jikkonċerna l-Indikaturi 2, 3 u 4 (fir-rigward tal-Balkani tal-Punent) taħt l-Objettiv 

Speċifiku 2,u l-Indikatur 2 (fir-rigward tal-Balkani tal-Punent u tat-Turkija) taħt l-Objettiv 
Speċifiku 3. 
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meħtieġa u s-sekwenzjar tagħhom, kif ukoll l-atturi u l-għodod meħtieġa għall-
implimentazzjoni tagħhom. Għall-IPA II, il-Kummissjoni għamlet għażla strateġika biex 
tapplika dan l-approċċ sabiex tiżgura approċċ aktar koerenti, sostenibbli u fuq it-
terminu twil, tippermetti żieda fis-sjieda, tiffaċilita l-kooperazzjoni fost id-donaturi, 
telimina d-duplikazzjoni tal-isforzi u ġġib aktar effiċjenza u effettività10. 

6.18. Fis-snin inizjali tiegħu, l-approċċ settorjali ffaċċja għadd ta’ ostakli fost xi 
benefiċjarji tal-IPA II, dawk prinċipali huma: 

o nuqqas ta’ strateġiji settorjali nazzjonali u ta’ oqfsa tal-valutazzjoni tal-
prestazzjoni għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni11; 

o impenn politiku batut, reżistenza burokratika u kapaċità amministrattiva baxxa12. 

6.19. Barra minn hekk, għall-programmazzjoni tal-IPA II, l-approċċ settorjali wassal 
għal żieda fid-djalogu bejn l-UE u l-benefiċjarji tal-IPA II u l-koerenza interna13 fi ħdan l-
IPA II f’dawk is-setturi li14: 

o kienu inklużi fl-approċċ tal-“prijorità tal-kwistjonijiet fundamentali” (eż. il-
ġudikatura), b’hekk jiġi żgurat fluss kontinwu ta’ assistenza  

o ibbenefikaw minn appoġġ baġitarju settorjali jew programmi pluriennali15 li kienu 
akkoppjati b’mod adegwat ma’ faċilitajiet/għodod speċifiċi għall-iżvilupp tal-
kapaċità16. 

6.20. L-implimentazzjoni tal-approċċ settorjali, b’mod partikolari permezz tal-
appoġġ baġitarju, tejbet il-fokus strateġiku tal-IPA II u żiedet il-fokus tagħha fuq ir-

                                                      
10 Revised indicative strategy paper for Turkey (2014-2020), p. 5. 

11 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – nofs l-
2017), pp. iii-iv u 38-39; Revised indicative strategy paper for Bosnia and Herzegovina 
(2014-2020), p. 10, u Revised indicative strategy paper for Kosovo* (2014-2020), p. 12. 

12 Evaluation of sector approach under IPA II, p. 44. 

13 Ibid., p. 45. 

14 Ibid., p. viii. 

15 Ibid., p. viii. 

16 Ibid., p. 30; SWD(2017) 463 final, p. 11. 
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riformi. Madankollu, skont l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu, l-implimentazzjoni tal-
approċċ settorjali baqgħet inkonsistenti fis-setturi u l-benefiċjarji tal-IPA II17. 

Il-ġestjoni indiretta mill-pajjiżi benefiċjarji kultant taffettwa b’mod 
avvers l-effiċjenza operazzjonali 

6.21. Kif ġie ddikjarat fil-paragrafu 6.10, il-baġit tal-IPA II huwa prinċipalment taħt 
ġestjoni diretta u ġestjoni indiretta. Taħt ġestjoni diretta, il-Kummissjoni timplimenta l-
baġit direttament sakemm jiġu akkreditati għal dan il-għan l-awtoritajiet rilevanti tal-
benefiċjarji tal-IPA II. Taħt ġestjoni indiretta, il-Kummissjoni tinkariga b’kompiti ta’ 
implimentazzjoni tal-baġit: 

o lill-pajjiżi benefiċjarji tal-IPA II jew lill-entitajiet deżinjati tagħhom (magħrufa bħala 
l-ġestjoni indiretta mal-pajjiż benefiċjarju jew IMBC); jew 

o lill-UE jew lill-aġenziji tal-Istati Membri; jew inkella 

o lill-organizzazzjonijiet internazzjonali. 

6.22. L-IMBC tintuża primarjament biex l-awtoritajiet tal-benefiċjarji jitħejjew biex 
jimmaniġġjaw il-fondi strutturali/fondi ta’ koeżjoni fil-futur. L-evalwazzjoni ta’ nofs it-
terminu tal-IPA II, li vvalutat l-ewwel snin tal-implimentazzjoni tiegħu, ikkonkludiet li 
għalkemm l-IMBC kienet tejbet is-sjieda tal-programm tal-benefiċjarji, kienet inqas 
effiċjenti minn ġestjoni diretta18. Minħabba problemi serji ta’ effiċjenza relatati ma’ 
dgħufijiet sistemiċi u kapaċità amministrattiva baxxa, il-Kummissjoni kienet reġgħet 
introduċiet il-ġestjoni diretta f’xi setturi. Fit-Turkija, fejn il-finanzjament taħt l-IPA I u II 
kien fil-biċċa l-kbira taħt l-IMBC, dewmien kroniku kien wassal għal arretrati ta’ nfiq ta’ 
aktar minn EUR 600 miljun. Fl-Albanija, il-proċeduri ta’ akkwist tal-IPA II taħt l-IMBC 
kienu ġew sospiżi, li kkawża dewmien fil-proċeduri ta’ sejħa għal offerti19. Dawn l-
ineffiċjenzi affettwaw ir-rilevanza u l-effettività tal-proġetti20. 

                                                      
17 SWD(2017) 463 final, p. 3. 

18 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid 
2017), pp. iii, 36 u 39. 

19 SWD(2018) 151 final, p. 83. 

20 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid 
2017), pp. ii, iii, iv u 36.  
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6.23. Is-Serbja u l-Montenegro wkoll ikkwalifikaw għall-IMBC, filwaqt li l-Kosovo u 
l-Bożnija-Ħerzegovina ma kkwalifikawx21. Madankollu, il-benefiċjarji tal-IPA II mhux 
dejjem ikunu interessati fl-IMBC. Pereżempju, fis-settur tal-“istat tad-dritt”, l-
awtoritajiet Serbi ppreferew il-ġestjoni diretta, prinċipalment minħabba l-ispariġġ li 
esperjenzaw bejn ir-rekwiżiti stretti tal-UE għall-IMBC u l-kapaċità amministrattiva 
baxxa tal-aġenziji responsabbli22, aggravati aktar mid-dawran tal-persunal23. 

L-IPA II irreaġixxa b’mod flessibbli biex jgħin fil-mitigazzjoni tal-kriżijiet 

6.24. L-IPA II għen biex jiġu mmitigati l-kriżijiet b’impatt potenzjali fuq l-objettivi 
ġenerali u speċifiċi tiegħu, jiġifieri fuq l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-benefiċjarji tal-
IPA II. Pereżempju, wara l-għargħar tal-2014 fil-Balkani tal-Punent, id-DĠ NEAR 
irrialloka fondi mill-IPA II (EUR 127 miljun) għal miżura speċjali dwar l-irkupru mill-
għargħar u l-ġestjoni tar-riskju ta’ għargħar24. 

6.25. B’rispons għall-pandemija tal-COVID-19, kważi EUR 900 miljun f’fondi tal-
IPA II ġew irriprogrammati biex jagħtu appoġġ lill-Balkani tal-Punent25. Dawn kienu 
parti mill-EUR 3.3 biljun li rċieva r-reġjun anke permezz ta’ strumenti oħra tal-UE bħall-
assistenza makrofinanzjarja, u permezz ta’ self preferenzjali mill-Bank Ewropew tal-
Investiment. 

Hemm xi lakuni fl-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-IPA II 

6.26. Id-DĠ NEAR jippubblika rapporti annwali dettaljati dwar is-sitwazzjoni attwali 
u l-progress li sar minn kull pajjiż kandidat u pajjiż kandidat potenzjali fil-kapitoli 
differenti tan-negozjati u fl-ilħuq tal-kriterji politiċi u ekonomiċi (ara l-paragrafu 6.7). 
Għalkemm dawn ir-rapporti, rikjesti mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (il-Kunsill), 
jissodisfaw l-iskop tagħhom li jipprovdu informazzjoni dwar il-proċess ta’ tkabbir, l-

                                                      
21 Ibid., p. 13. 

22 IPA II monitoring, reporting and performance framework, p. 14; Thematic evaluation of EU 
support for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates 
of enlargement (2010-2017), pp. 29-30. 

23 Strategic country-level evaluation of the European Union’s cooperation with Serbia over the 
period 2012-2018, pp. 61-62. 

24 C(2014) 9797 final. 

25 Annual Activity Report 2020 DG NEAR, p. 17. 
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ispeċifikar tal-punt sa fejn il-progress (jew in-nuqqas tiegħu) huwa dovut għall-IPA II u 
kemm minnu huwa relatat ma’ atturi jew fatturi oħra, ikun jagħmilhom ħafna iktar utli. 

6.27. Kien hemm dgħufijiet fil-monitoraġġ ta’ proġetti individwali, kif ġie osservat 
minn bosta evalwazzjonijiet esterni u awditi tal-QEA. F’xi każijiet, il-monitoraġġ iffoka 
fuq l-inputs, l-attivitajiet u l-proċessi aktar milli fuq ir-riżultati u l-impatti26. Xi wħud 
mill-indikaturi analizzati fir-rapporti tagħna ma kellhomx linji bażi jew kienu ddefiniti 
ħażin27. 

6.28. Il-Kummissjoni tqabbad kuntratturi esterni biex jevalwaw il-programmi, li 
jipprovdu valutazzjoni esterna tal-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-
valur miżjud tal-UE tagħhom. Riżultat tanġibbli ewlieni ta’ dawn l-evalwazzjonijiet 
huwa dokument ta’ ħidma tal-persunal (SWD) li jippreżenta r-riżultati. Madankollu, 
għal 7 mill-11-il evalwazzjoni li rrieżaminajna, ma kien hemm l-ebda SWD, li jfisser li l-
ġudizzju tad-DĠ NEAR dwar il-konklużjonijiet tal-evalwaturi esterni ma ġiex 
ippubblikat. Barra minn hekk, aħna osservajna li l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni fil-
qasam tal-governanza ekonomika u l-kompetittività tal-intrapriżi żgħar u medji ġew 
approvati mill-SWD korrispondenti, filwaqt li injoraw dgħufijiet sinifikanti fil-proċess ta’ 
evalwazzjoni. Irrappurtajna dgħufijiet simili għal oqsma oħra ta’ prijorità fir-Rapport 
dwar il-Prestazzjoni 2019. 

6.29. Id-dikjarazzjoni tal-programm tal-IPA II tippreżenta l-indikaturi tal-impatt u 
tal-output, bl-ebda indikatur tar-riżultati ma jippermetti li jkun hemm rabta 
bejniethom. L-indikaturi tar-riżultati huma essenzjali sabiex jiġi mifhum kif il-programm 
ikkontribwixxa għall-progress lejn l-objettivi tiegħu. Rapporti oħra tal-Kummissjoni, 
bħar-RAA u r-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-UE għall-
finanzjament tal-azzjoni esterna, fihom indikaturi addizzjonali, inklużi indikaturi tar-
riżultati, li jistgħu jipprovdu stampa aktar kompleta. Għalkemm dawn l-indikaturi 
jipprovdu valuri għad-DĠ NEAR fl-intier tiegħu jew għall-istrumenti kollha ta’ azzjoni 
esterna flimkien, l-informazzjoni għal uħud minn dawn l-indikaturi tista’ tiġi ripartita 
skont l-istrument. Dan ifisser li l-Kummissjoni tista’ tużahom biex tivvaluta u 
tirrapporta dwar il-prestazzjoni tal-IPA II b’mod speċifiku. Bħala parti mill-

                                                      
26 Evaluation of EU support to local authorities in enlargement and neighbourhood regions 

(2010-2018), p. 6; Evaluation of the EU’s external action support to gender equality and 
women’s and girls’ empowerment (2010-2018), p. 14; Thematic evaluation of EU support 
for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates of 
enlargement (2010-2017), pp. ix u 32. 

27 Ir-Rapport Speċjali Nru 7/2018, il-paragrafi VIII u 39; u r-Rapport Speċjali Nru 27/2018, il-
paragrafi IX u 54. 
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programmazzjoni għall-IPA III (is-suċċessur għall-perjodu 2021-2027), id-DĠ NEAR qed 
jaħdem fuq matriċi biex jiġbor flimkien l-indikaturi tal-programmi kollha disponibbli. 

6.30. Hemm intervall latenti inevitabbli bejn l-infiq ta’ fondi fuq programm 
pluriennali u l-osservazzjoni tal-eżitu tiegħu. Fil-31 ta’ Diċembru 2020, 56 % tal-
allokazzjoni totali tal-IPA II għall-QFP 2014-2020 kienet għadha ma tħallsitx, li jfisser li 
ħafna riżultati x’aktarx li jimmaterjalizzaw biss wara l-2020. Fir-rigward tal-istrumenti 
kollha tal-azzjoni esterna, il-Kummissjoni trid tipproduċi rapport ta’ evalwazzjoni finali 
dwar il-perjodu 2014-2020 bħala parti mir-rieżami interim għall-perjodu finanzjarju li 
jmiss, li se jsir sal-31 ta’ Diċembru 2024.  
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Riformi politiċi 

6.31. Il-Figura 6.6 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjonijiet tal-
programmi marbuta mal-Objettiv Speċifiku 1: “Riformi politiċi”. 

Figura 6.6 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta ma’ “Riformi 
politiċi” 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 
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L-implimentazzjoni tar-riformi politiċi b’mod ġenerali miexja bil-mod 

6.32. Il-kriterji politiċi huma wieħed mit-tliet settijiet tal-kriterji ta’ Copenhagen 
(ara l-paragrafu 6.7). Huma jiffukaw fuq l-istat tad-dritt, id-drittijiet fundamentali, u t-
tisħiħ tal-istituzzjonijiet demokratiċi u l-amministrazzjoni pubblika. 

6.33. Minkejja xi progress li għamlu l-benefiċjarji biex jissodisfaw il-kriterji politiċi28, 
l-indikaturi kollha mid-dikjarazzjoni tal-programm29relatati mat-tħejjija tal-benefiċjarji 
tal-IPA II għal sħubija fl-UE f’termini ta’ riformi politiċi għamlu rigress fir-rigward tal-
linji bażi tagħhom, u l-ebda wieħed minnhom ma jinsab fit-triq it-tajba biex jilħaq il-
mira tiegħu. Madankollu, billi l-indikaturi kollha għar-riformi politiċi huma indikaturi 
tal-impatt, il-progress tagħhom jiddependi mhux biss fuq l-appoġġ tal-IPA II, iżda wkoll 
fuq fatturi kuntestwali oħra bħar-rieda politika tal-benefiċjarju tal-IPA II ikkonċernat, 
kif tirrikonoxxi l-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha tal-2020 dwar il-politika tat-
tkabbir tal-UE30. 

6.34. L-ewwel indikatur għall-Objettiv Speċifiku 1 jikkonċerna l-għadd ta’ każijiet 
fejn il-benefiċjarji tal-IPA II jinsabu fi stadju bikri ta’ tħejjija f’termini tal-ilħuq tal-kriterji 
politiċi tal-adeżjoni. L-istadju importanti tal-2018 kien li dan l-għadd jenħtieġ li jonqos. 
Madankollu, dan żdied prinċipalment minħabba r-rigress tat-Turkija fil-funzjonament 
tal-ġudikatura, ir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika u l-libertà ta’ espressjoni. Din 
ir-rigressjoni tfisser li, għalkemm xi benefiċjarji tal-IPA II għamlu progress, il-mira li sal-
2020, il-biċċa l-kbira minnhom ikunu mħejjija b’mod moderat ma ntlaħqitx. 

6.35. Iż-żewġ indikaturi l-oħra huma bbażati fuq tmien sorsi esterni li jkejlu l-aktar 
il-perċezzjoni tal-korruzzjoni, il-libertà tal-istampa, l-effettività tal-gvern, l-istat tad-
dritt, il-kwalità regolatorja u l-vuċi taċ-ċittadini, kif ukoll ir-responsabbiltà. Dawn juru 
rigress ġenerali sal-2019 u, minkejja titjib fl-2020, jibqgħu taħt il-livelli tal-linja bażi, 
b’mod partikolari għat-Turkija, u b’mod ċar mhumiex fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri 
tagħhom. 

6.36. Barra minn hekk, wieħed mill-indikaturi inizjalment stabbiliti għall-Objettiv 
Speċifiku 1, li jimmonitorja l-involviment tas-soċjetà ċivili fil-proċessi ta’ riforma, 
twaqqaf, minkejja l-fatt li l-evalwazzjoni ta’ monitoraġġ tal-IPA II iddikjarat li dan l-

                                                      
28 Rapporti Annwali 2020. 

29 COM(2021) 300, pp. 1164-1165. 

30 COM(2020) 660 final. 
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indikatur jista’ jipprovdi informazzjoni utli ħafna dwar l-involviment tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-IPA II. 

L-appoġġ mill-UE kien aktar effettiv fil-promozzjoni tar-riformi 
fundamentali milli fl-iżgurar tal-implimentazzjoni tagħhom 

6.37. L-assistenza tal-IPA għenet lill-benefiċjarji tal-IPA II biex jintegraw id-drittijiet 
tal-bniedem u l-kwistjonijiet tad-demokrazija fl-oqfsa ta’ politika nazzjonali tagħhom. L-
UE kkontribwiet għal riformi legali u kostituzzjonali permezz ta’ appoġġ finanzjarju, 
assistenza teknika u djalogu politiku31. 

6.38. L-appoġġ mill-UE u d-djalogu ta’ politika ħeġġew lil ħafna benefiċjarji tal-IPA II 
biex jaderixxu mal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem32. It-
Turkija ospitat il-konvenzjoni ta’ Istanbul fl-2011, li rriżultat fi trattat li jippromwovi l-
ħolqien ta’ qafas legali pan-Ewropew għall-protezzjoni tan-nisa minn kull forma ta’ 
vjolenza, u għall-prevenzjoni, il-prosekuzzjoni u l-eliminazzjoni ta’ tali vjolenza. Minn 
dak iż-żmien ’il hawn, il-benefiċjarji kollha tal-IPA II ħlief wieħed irratifikawh. Il-Kosovo, 
minħabba l-istatus speċifiku tiegħu, għadu ma ffirmax formalment il-konvenzjoni, iżda 
impenja lilu nnifsu li japplika d-dispożizzjonijiet tagħha permezz ta’ emendi 
kostituzzjonali. Ta’ min jinnota li sussegwentement it-Turkija rtirat uffiċjalment mill-
Konvenzjoni ta’ Istanbul f’Lulju 2021. 

6.39. Madankollu, skont l-evalwazzjoni tematika dwar l-istat tad-dritt, ir-riformi 
legali, bħal dawk kostituzzjonali, jirrikjedu leġiżlazzjoni u regolamenti sekondarji 
konsiderevoli sabiex ikunu jistgħu jiġu implimentati33. L-evalwazzjoni tindika li 
għalkemm l-UE kkontribwiet, permezz ta’ assistenza teknika, għall-abbozzar ta’ liġijiet 
għar-riforma tal-istituzzjonijiet tal-ġustizzja jew għall-bini tal-kapaċità għall-
istituzzjonijiet inklużi l-parlamenti, ir-riżultati ta’ spiss jaslu bil-mod. L-evalwazzjoni 
tikkonkludi: B’mod ġenerali, l-appoġġ mill-UE huwa aktar effettiv fil-promozzjoni tar-
riformi fundamentali milli fis-segwitu li jagħti għad-dettalji tal-implimentazzjoni. Barra 
minn hekk, filwaqt li l-appoġġ għar-riforma leġiżlattiva kien konsiderevoli, il-partijiet 

                                                      
31 Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and 

candidates and potential candidates of enlargement (2010-2017), p. 40. 

32 Ibid., p. 59. 

33 Ibid., p. 38. 
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ikkonċernati tal-UE josservaw li relattivament ftit li xejn ingħata appoġġ parallel lill-
istituzzjonijiet parlamentari biex jappoġġaw l-adozzjoni tar-riforma […]34. 

Żvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali 

6.40. Il-Figura 6.7 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjoni tal-
programm marbuta mal-Objettiv Speċifiku 2: “Żvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali”. 

                                                      
34 Ibid., p. 38. 
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Figura 6.7 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-“Iżvilupp 
ekonomiku, soċjali u territorjali” 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

Sommarju tal-indikaturi kollha

Fit-triq it-tajba?

Iva 1 1 0 3 4

Le 0 0 4 4

Mhuwiex ċar 1 3 0 1 0 3

TOTAL 4 0 7 11

Output Riżultat Impatt TOTAL

Kwantitattiva Kwalitattiva Ebda mira jew mira mhux ċara

DIDASKALIJA

Għal spjegazzjoni dettaljata ta’ din il-ħarsa ġenerali u l-metodoloġija li użajna, jekk jogħġbok ara l-Appendiċi, 
il-punti 15-23.

Mhuwiex ċar: ebda data, data antika jew data
inkonklużivaIva Le

L-indikatur huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu (filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni kwalunkwe 
stadju importanti u progress li sar sa issa)?

Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-progress li sar tikkorrispondi bejn wieħed u ieħor mal-valutazzjoni li 
wettaqna aħna?

Tip ta’ mira

Iva Le

Mira: il-biċċa l-kbira mill-
pajjiżi bi tħejjija tajba

Indikatur Progress lejn il-mira 

Dettalji dwar l-indikaturi individwali magħżula

Stadju importanti
10 % (2017)

Stadju importanti
10 % (2017)

Stadju importanti
7 % (2017)

Stadju importanti
13 % (2017)

2013

2013

2013

2013

2023

2023

2023

2023

52 % (2020)

100 % (2020)

34 % (2020)

66 % (2020)

Livell ta’ tħejjija tal-pajjiżi tat-tkabbir 
fir-rigward tal-kriterji ekonomiċi

Entitajiet ekonomiċi bi proġetti ta’ 
modernizzazzjoni fis-settur 

agroalimentari: Il-Balkani tal-Punent

Entitajiet ekonomiċi bi proġetti ta’ 
modernizzazzjoni fis-settur 

agroalimentari: It-Turkija

Investiment kapitali fiżiku fl-iżvilupp 
agroalimentari u rurali mill-benefiċjarji 

tal-IPA II: It-Turkija

Investiment kapitali fiżiku fl-iżvilupp 
agroalimentari u rurali mill-benefiċjarji 

tal-IPA II: Il-Balkani tal-Punent

Impatt

Output

Output

Output

Output
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L-IPA II ikkontribwixxa għas-setturi agroalimentari u tal-iżvilupp rurali 
iżda inqas milli mistenni 

6.41. Mill-11-il indikatur għal “Żvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali”, kollha 
kemm huma wrew progress meta mqabbla mal-linji bażi rispettivi tagħhom, għajr 
wieħed. Madankollu, inqas minn nofs (4) jinsabu b’mod ċar fit-triq it-tajba biex jilħqu l-
miri tagħhom. Dawn l-indikaturi prinċipalment jipprovdu informazzjoni dwar il-kuntest 
ekonomiku li fih jopera l-IPA II u dwar kif jikkontribwixxi għas-setturi agroalimentari u 
tal-iżvilupp rurali. Ma hemm l-ebda indikatur li jkejjel speċifikament il-kontribut tal-
IPA II għall-iżvilupp soċjali u territorjali. 

6.42. Il-biċċa l-kbira mill-11-il indikatur jirrapportaw dwar l-impatt tal-IPA II (7). 
Tlieta jinsabu fit-triq it-tajba biex jilħqu l-mira tagħhom. Madankollu, il-bqija mhumiex 
fit-triq it-tajba minħabba l-kuntest ekonomiku li qed jiddeterjora. L-ewwel indikatur 
jimmonitorja l-livell ta’ tħejjija fir-rigward tal-kriterji ekonomiċi, li jappartjenu wkoll 
għall-oqsma “fundamentali” (ara l-paragrafu 6.7). Huwa baqa’ stabbli, billi l-Bożnija-
Ħerzegovina u l-Kosovo għadhom fi stadju bikri ta’ tħejjija f’termini ta’ ekonomija tas-
suq li tiffunzjona u l-kompetittività. 

6.43. Il-bqija tal-indikaturi jimmonitorjaw l-outputs tal-IPA II (4). Dawn huma 
relatati mal-agroalimentari u l-iżvilupp rurali, li t-tnejn huma oqsma importanti għall-
iżvilupp tal-benefiċjarji tal-IPA II, notevolment fil-Balkani tal-Punent. Kollha kemm 
huma wrew progress iżda sa issa wieħed biss laħaq il-mira tiegħu. 

Allinjament mal-acquis u ġestjoni tal-fondi tal-UE 

6.44. Il-Figura 6.8 tipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi tad-dikjarazzjoni tal-
programm marbuta mal-Objettiv Speċifiku 3: “Allinjament mal-acquis u ġestjoni tal-
fondi tal-UE”. 
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Figura 6.8 – Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi marbuta mal-“Allinjament 
mal-acquis u ġestjoni tal-fondi tal-UE” 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 

Sommarju tal-indikaturi kollha

Fit-triq it-tajba?

Iva 1 1 0 0 1

Le 0 0 0 0

Mhuwiex ċar 1 1 0 1 1 2

TOTAL 2 0 1 3

Output Riżultat Impatt TOTAL

Kwantitattiva Kwalitattiva Ebda mira jew mira mhux ċara

DIDASKALIJA

Għal spjegazzjoni dettaljata ta’ din il-ħarsa ġenerali u l-metodoloġija li użajna, jekk jogħġbok ara l-Appendiċi, 
il-punti 15-23.

Mhuwiex ċar: ebda data, data antika jew data
inkonklużivaIva Le

L-indikatur huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu (filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni kwalunkwe
stadju importanti u progress li sar sa issa)?

Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-progress li sar tikkorrispondi bejn wieħed u ieħor mal-valutazzjoni li 
wettaqna aħna?

Tip ta’ mira

Iva Le

Indikatur Progress lejn il-mira 

L-ebda stadju
importanti

L-ebda stadju
importanti

2013

2013

2023

2023

68 % (2020)

100 % (2020)

Dettalji dwar indikaturi individwali

Livell ta’ tħejjija tal-pajjiżi tat-tkabbir 
fir-rigward tal-allinjament mal-acquis

L-avvanz tal-entitajiet ekonomiċi lejn
l-istandards tal-UE fis-settur

agroalimentari: Il-Balkani tal-Punent

L-avvanz tal-entitajiet ekonomiċi lejn
l-istandards tal-UE fis-settur

agroalimentari: It-Turkija

Impatt

Output

Output

L-ebda linja bażi, l-ebda
mira
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Il-benefiċjarji tal-IPA II għamlu xi progress fl-allinjament, iżda hija 
disponibbli biss informazzjoni limitata dwar kemm huma mħejjija biex 
jimmaniġġjaw il-fondi tal-UE 

6.45. Wieħed mit-tliet indikaturi taħt dan l-objettiv speċifiku laħaq il-mira tiegħu. 
Għat-tnejn l-oħra, mhuwiex possibbli li jiġi konkluż jekk humiex fit-triq it-tajba biex 
jilħqu l-miri tagħhom minħabba nuqqas ta’ linji bażi u/jew valuri fil-mira. 

6.46. L-ewwel indikatur, dwar il-livell ta’ tħejjija tal-benefiċjarji tal-IPA II għall-
allinjament mal-acquis, jirreferi għall-għadd ta’ kapitoli fejn qegħdin fi stadju bikri ta’ 
tħejjija. Id-dikjarazzjoni tal-programm ma tinkludi l-ebda stadju importanti jew mira 
għal dan l-indikatur. Il-linja bażi tal-2015 kienet ta’ 50 kapitolu u għalkemm dan l-għadd 
kien naqas bi kważi n-nofs sal-2017, minn dak iż-żmien ’il hawn żdied għal 30 (mill-
2019). Dan huwa prinċipalment dovut minħabba li l-Bożnija-Ħerzegovina, u l-Kosovo 
għadhom fi stadju bikri ta’ tħejjija għall-14 u għas-7 kapitolu rispettivament.  

6.47. Il-Figura 6.9 tippreżenta l-valutazzjoni tal-Kummissjoni ta’ kemm il-
benefiċjarji tal-IPA II huma mħejjija fil-kapitoli kollha tan-negozjati, għalkemm il-
Montenegro, is-Serbja u t-Turkija biss bdew negozjati uffiċjali tal-adeżjoni. Dan il-livell 
ta’ tħejjija jiddependi mhux biss fuq l-appoġġ tal-IPA II, iżda wkoll fuq għadd ta’ fatturi 
esterni, notevolment ir-rieda politika tal-benefiċjarji nfushom. In-negozjati dwar 
kapitolu jistgħu wkoll jiġu sospiżi mill-Kunsill jew unilateralment imblukkati minn Stat 
Membru. 
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Figura 6.9 – Livell ta’ tħejjija fil-kapitoli tal-acquis tal-UE mill-2020 

 
Sors: il-QEA, ibbażat fuq ir-rapporti tal-2020 mill-pakkett tat-tkabbir tal-Kummissjoni. 

6.48. Iż-żewġ indikaturi l-oħra jikkonċernaw l-għadd ta’ entitajiet ekonomiċi li qed 
javvanzaw lejn l-istandards tal-UE fis-settur agroalimentari fil-Balkani tal-Punent u fit-
Turkija rispettivament. Is-sena fil-mira tagħhom hija l-2023. Abbażi tar-riżultati tal-
2020, l-indikatur għat-Turkija diġà laħaq il-mira tiegħu. Peress li ma ġiet stabbilita l-

L-Albanija

Il-Bożnija-Ħerzegovina

Il-Kosovo

Il-Montenegro

Is-Serbja

Il-Maċedonja ta’ 
Fuq

It-Turkija*

1: Moviment liberu tal-merkanzija
2: Moviment liberu tal-ħaddiema
3: Dritt ta’ stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi
4: Moviment liberu tal-kapital
5: Akkwist pubbliku
6: Liġi dwar il-kumpaniji
7: Liġi dwar il-proprjetà intellettwali
8: Politika dwar il-kompetizzjoni
9: Servizzi finanzjarji
10: Soċjetà tal-informazzjoni u l-media
11: Agrikoltura u żvilupp rurali
12: Sigurtà tal-ikel, politika veterinarja u fitosanitarja
13: Sajd
14: Politika dwar it-trasport
15: Enerġija
16: Tassazzjoni
17: Politika ekonomika u monetarja
18: Statistika
19: Politika soċjali u impjiegi
20: Politika dwar l-impriżi u l-industrija
21: Networks trans-Ewropej
22: Politika reġjonali u koordinazzjoni tal-istrumenti ta’ politika strutturali
23: Drittijiet ġudizzjarji u fundamentali
24: Ġustizzja, libertà u sigurtà
25: Xjenza u riċerka
26: Edukazzjoni u kultura
27: Ambjent
28: Protezzjoni tal-konsumatur u tas-saħħa
29: Unjoni doganali
30: Relazzjonijiet esterni
31: Politika barranija ta’ sigurtà u ta’ difiża
32: Kontroll finanzjarju
33: Dispożizzjonijiet finanzjarji u baġitarji
34: Istituzzjonijiet
35: Kwistjonijiet oħra

Kapitoli tal-acquis: 

Valutazzjoni tat-tħejjija: 
Mhux ivvalutata
Stadju bikri
Stadju bikri / ċertu livell
Ċertu livell

Ċertu livell/moderata
Moderata 
Moderata/tajba
Tajba
Avvanzata ħafna

* Kif ġie ddikjarat fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ Ġunju 2018 
dwar it-tkabbir u l-proċess ta' stabbilizzazzjoni u assoċjazzjoni, 
attwalment l-ebda kapitolu ma jista’ jitqies għall-ftuħ jew l-
għeluq. 
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ebda sena bażi għall-valutazzjoni tal-progress, mhuwiex ċar jekk l-indikatur għall-
Balkani tal-Punent jistax jilħaq il-mira korrispondenti tiegħu. 

6.49. L-Objettiv Speċifiku 3 jikkonċerna wkoll it-tħejjija tal-benefiċjarji tal-IPA II 
għall-immaniġġjar tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, il-Fondi Strutturali u 
ta’ Investiment Ewropej u l-Fond ta’ Koeżjoni. Madankollu, ma hemm l-ebda indikatur 
fid-dikjarazzjoni tal-programm u fir-rappurtar tal-AMPR dwar il-livell ta’ tħejjija 
tagħhom biex jimmaniġġjaw dawn il-fondi. 

199



  

 

Konklużjonijiet 
6.50. Fil-perjodu 2014-2020, ġew żborżati EUR 5.6 miljun biex jiġu assistiti l-
benefiċjarji tal-IPA II fi triqithom lejn l-Ewropea. L-indikaturi rrappurtati mill-
Kummissjoni fid-dikjarazzjoni tal-programm juru prestazzjoni modesta għall-IPA II: 
aħna nqisu li kwart (5) jinsabu fit-triq it-tajba biex jilħqu l-miri tagħhom filwaqt li nofs 
(9) mhumiex. Għall-kwart li jifdal (5), ma hemmx biżżejjed informazzjoni biex il-
progress tagħhom jiġi vvalutat b’mod ċar. Madankollu, skont il-bażi ġuridika tal-IPA II, 
il-biċċa l-kbira mill-indikaturi (11) ikejlu l-impatt u, għalhekk, jistgħu jiġu affettwati 
minn fatturi esterni mhux relatati mal-prestazzjoni tal-programm. L-AMPR jippreżenta 
għażla ta’ dawn l-indikaturi, li aħna ma nqisux kompletament rappreżentattivi tal-
attivitajiet jew tal-prestazzjoni tal-IPA II (ara l-paragrafi 6.11-6.16). 

6.51. Il-Kummissjoni għamlet għażla strateġika biex tuża l-approċċ settorjali biex 
timplimenta l-IPA II. Dan ippermettielha tistabbilixxi sett aktar koerenti ta’ azzjonijiet 
biex trawwem ir-riformi u żżid id-djalogu bejn l-UE u l-benefiċjarji tal-IPA II. 
Madankollu, l-approċċ ma ġiex implimentat b’mod konsistenti mill-benefiċjarji kollha 
tal-IPA II, minħabba nuqqas ta’ strateġiji settorjali nazzjonali, impenn politiku dgħajjef, 
reżistenza burokratika u kapaċità amministrattiva baxxa f’xi każijiet. 
Konsegwentement, il-benefiċċji tal-approċċ settorjali għadhom ma mmaterjalizzawx 
kompletament (ara l-paragrafi 6.17-6.20). 

6.52. Permezz ta’ riallokazzjonijiet finanzjarji sostanzjali għal miżuri speċjali u 
proġetti ġodda, l-IPA II irreaġixxa b’mod flessibbli u rapidu biex jgħin sabiex jiġi 
mmitigat l-impatt negattiv ta’ kriżijiet mhux previsti. Madankollu, l-użu tal-IMBC 
ikkawża dewmien u akkumulazzjoni ta’ nfiq f’xi każijiet, u b’hekk l-infiq tal-programm 
sar inqas effiċjenti milli kieku seta’ jkun permezz ta’ ġestjoni diretta. Barra minn hekk, 
xi lakuni fl-informazzjoni llimitaw id-disponibbiltà f’waqtha ta’ informazzjoni pertinenti 
dwar il-prestazzjoni tal-IPA II (ara l-paragrafi 6.21-6.30). 

6.53. Għalkemm xi benefiċjarji tal-IPA II għamlu progress, l-indikaturi kollha mid-
dikjarazzjoni tal-programm relatati mar-riformi politiċi għamlu rigress fir-rigward tal-
linji bażi tagħhom, u l-ebda wieħed minnhom ma huwa fit-triq it-tajba biex jilħaq il-
mira tiegħu. Ir-raġuni prinċipali għall-progress bil-mod hija r-rieda politika insuffiċjenti 
f’ċerti każijiet, iżda hemm ukoll evidenza li l-appoġġ mill-UE kien aktar effettiv fil-
promozzjoni ta’ dawn ir-riformi milli fl-iżgurar tal-implimentazzjoni tagħhom (ara l-
paragrafi 6.31-6.39). 
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6.54. L-IPA II ikkontribwixxa għall-modernizzazzjoni fis-setturi agroalimentari u tal-
iżvilupp rurali. Madankollu, il-progress kumplessiv tal-iżvilupp ekonomiku, soċjali u 
territorjali tal-benefiċjarji tal-IPA II qed iseħħ aktar bil-mod milli mistenni. Mill-11-il 
indikatur li jkejlu l-progress f’dan il-qasam, 7 jew mhumiex fit-triq it-tajba biex jilħqu l-
miri tagħhom jew inkella mhuwiex ċar jekk humiex se jilħquhom (ara l-paragrafi 6.40-
6.43). 

6.55. Fl-aħħar nett, objettiv ieħor tal-IPA II huwa li jgħin lill-benefiċjarji tal-IPA II
jallinjaw mal-acquis tal-UE. B’mod ġenerali, huma żiedu l-allinjament tagħhom. 
Madankollu, peress li l-aħħar dikjarazzjoni tal-programm ma tinkludix mira għall-
indikatur li jkejjel il-progress f’dan il-qasam, huwa diffiċli li jiġi vvalutat jekk ir-ritmu tal-
allinjament huwiex suffiċjenti. L-istess japplika għall-objettiv tal-IPA II li jħejji lill-
benefiċjarji għall-immaniġġjar tal-fondi tal-UE, li mhuwiex marbut ma’ xi indikaturi 
korrispondenti (ara l-paragrafi 6.44-6.49). 

201



Annessi 

Anness 6.1 – Objettivi tal-IPA II 

Objettiv ġenerali 

Objettiv Isem sħiħ Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Rappreżentat fil-
kampjun tagħna 

Objettiv 
ġenerali 1 

L-Istrument għall-Assistenza ta’
Qabel l-Adeżjoni (“IPA II”)
għandu jappoġġa lill-pajjiżi
kandidati u lill-kandidati
potenzjali fl-adozzjoni u l-
implimentazzjoni tar-riformi
politiċi, istituzzjonali, legali,
amministrattivi, soċjali u
ekonomiċi meħtieġa mill-
benefiċjarji elenkati fl-Anness I
biex jikkonformaw mal-valuri
tal-Unjoni u biex
progressivament jallinjaw mar-
regoli, l-istandards, il-politiki u
l-prattiki tal-Unjoni bil-ħsieb ta’
sħubija fl-Unjoni. Permezz ta’
tali appoġġ, l-IPA II għandu
jikkontribwixxi għall-istabbiltà,
is-sigurtà u l-prosperità fil-
pajjiżi benefiċjarji

Sħubija fl-
Unjoni (OĠ 1) Iva 

Objettivi speċifiċi 

Objettiv Isem sħiħ Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Rappreżentat fil-
kampjun tagħna 

Objettiv 
Speċifiku 1 Appoġġ għar-riformi politiċi Riformi politiċi 

(OS 1) Iva 

Objettiv 
Speċifiku 2 

Appoġġ għall-iżvilupp 
ekonomiku, soċjali u 
territorjali, bil-ħsieb ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv 

Żvilupp 
ekonomiku, 
soċjali u 
territorjali 
(OS 2) 

Iva 
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Objettivi speċifiċi 

Objettiv Isem sħiħ Isem fil-qosor (u 
abbrevjazzjoni) 

Rappreżentat fil-
kampjun tagħna 

Objettiv 
Speċifiku 3 

Tisħiħ tal-kapaċità tal-
benefiċjarji elenkati fl-Anness I 
tar-Regolament IPA II biex 
jissodisfaw l-obbligi li ġejjin 
mis-sħubija fl-Unjoni permezz 
ta’ appoġġ għall-allinjament 
progressiv mal-acquis tal-
Unjoni u l-adozzjoni, l-
implimentazzjoni u l-infurzar 
tiegħu, inkluż it-tħejjija għall-
ġestjoni tal-Fondi Strutturali 
tal-Unjoni, il-Fond ta’ Koeżjoni 
u l-Fond Agrikolu Ewropew
għall-Iżvilupp Rurali

Allinjament 
mal-acquis u 
ġestjoni tal-
fondi tal-UE 
(OS 3) 

Iva 

Objettiv 
Speċifiku 4 

Tisħiħ tal-integrazzjoni 
reġjonali u l-kooperazzjoni 
territorjali li jinvolvu l-
benefiċjarji elenkati fl-Anness I 
tar-Regolament IPA II, l-Istati 
Membri u, fejn xieraq, pajjiżi 
terzi fi ħdan il-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament 
(UE) Nru 232/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 

Integrazzjoni 
reġjonali (OS 4) Le 

Sors: il-QEA, ibbażat fuq id-dikjarazzjonijiet tal-programmi għall-Abbozz tal-Baġit 2022. 
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Kapitolu 7 

Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet 
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Introduzzjoni 
7.1. Kull sena, aħna nirrieżaminaw il-punt sa fejn l-entitajiet awditjati minna jkunu 
ħadu azzjoni b’rispons għar-rakkomandazzjonijiet tagħna. Dan is-segwitu tar-
rakkomandazzjonijiet tagħna huwa pass importanti fiċ-ċiklu tal-awditjar. Huwa 
jipprovdilna feedback dwar jekk l-entitajiet awditjati minna jkunux implimentaw l-
azzjonijiet li rrakkomandajna u jekk il-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. 

7.2. Din is-sena, aħna analizzajna rakkomandazzjonijiet ta’ 20 rapport speċjali mit-
23 li ppubblikajna fl-2017. Ir-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport Speċjali Nru 06/2017, 
“Ir-rispons tal-UE għall-kriżi tar-refuġjati: l-approċċ “hotspot””, ir-Rapport Speċjali 
Nru 17/2017, “L-intervent tal-Kummissjoni fil-kriżi finanzjarja Griega” u r-Rapport 
Speċjali Nru 23/2017, “Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni: Bdiet il-ħidma fuq kompitu 
diffikultuż relatat mal-Unjoni Bankarja, iżda għad hemm ħafna xi jsir”, jaqgħu barra 
mill-ambitu ta’ dan l-eżerċizzju billi ngħataw segwitu, jew se jingħataw segwitu, taħt 
awditi separati. 

7.3. B’kollox, aħna tajna segwitu għal 161 rakkomandazzjoni. Minn dawn, 149 kienu 
indirizzati lill-Kummissjoni. It-12-il rakkomandazzjoni li jifdal ġew indirizzati lis-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Bħal fil-passat, ir-rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
Istati Membri kienu jaqgħu barra mill-ambitu tal-eżerċizzju ta’ segwitu. Fl-2017, kien 
hemm 20 rakkomandazzjoni indirizzati lill-Istati Membri. 

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 bgħatna s-sejbiet tagħna lill-entitajiet awditjati u ħadna kont tar-
risposti tagħhom fl-analiżi finali tagħna. Biex jiġi eskluż l-għadd doppju, ir-
rakkomandazzjonijiet huma elenkati taħt l-entità awditjata li għaliha dawn kienu 
prinċipalment indirizzati. 

7.5. Ir-riżultati ta’ xogħolna jirriflettu s-sitwazzjoni fi tmiem April 2021. 
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Osservazzjonijiet 
7.6. L-entitajiet awditjati minna aċċettaw bis-sħiħ jew parzjalment 150 (93 %) tar-
rakkomandazzjonijiet tagħna u ma aċċettawx 11-il rakkomandazzjoni (7 %) mir-
rapporti speċjali li ppubblikajna fl-2017 (ara l-Figura 7.1). 

Figura 7.1 – Aċċettazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mir-rapporti speċjali 
tagħna tal-2017 mill-entitajiet awditjati minna 

 
Sors: il-QEA. 

Il-Kummissjoni kif indirizzat ir-rakkomandazzjonijiet tagħna? 

7.7. L-għadd totali ta’ rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-Kummissjoni kien ta’ 165. 
Kien hemm 16 minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet, mir-Rapport Speċjali Nru 06/2016 u 
mir-Rapport Speċjali Nru 17/2017, li kienu jaqgħu barra mill-ambitu ta’ dan l-eżerċizzju.  

7.8. Il-Kummissjoni implimentat bis-sħiħ 100 (67 %) mill-149 rakkomandazzjoni li 
ngħataw segwitu. Hija implimentat 17-il rakkomandazzjoni oħra (12 %) fil-biċċa l-kbira 
mill-aspetti. Mir-rakkomandazzjonijiet li jifdal, il-Kummissjoni implimentat 14 (9 %) f’xi 
wħud mill-aspetti, u 16 (11 %) li ma implimentathomx (ara l-Figura 7.2). Meta l-
entitajiet awditjati minna ma implimentawx ir-rakkomandazzjonijiet tagħna, ta’ spiss 
dan kien minħabba li l-Kummissjoni ma kinitx aċċettathom (ara l-paragrafu 7.21). 
F’żewġ każijiet (1 %), ma kienet meħtieġa l-ebda valutazzjoni tal-istatus ta’ 
implimentazzjoni, billi aħna qisna li r-rakkomandazzjoni ma għadhiex rilevanti. 

77 % 16 % 7 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mhux 
aċċettati

Aċċettati 
parzjalmentAċċettati
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Figura 7.2 – Implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mir-rapporti 
speċjali tagħna tal-2017, li huma indirizzati lill-Kummissjoni

Sors: il-QEA. 

7.9. 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 ir-rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati f’xi wħud mill-aspetti. 

7.10. F’6 mit-18-il rapport speċjali indirizzati lilha, il-Kummissjoni implimentat ir-
rakkomandazzjonijiet kollha bis-sħiħ jew fil-biċċa l-kbira mill-aspetti (ara l-Kaxxa 7.1). 
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Kaxxa 7.1 

Rapporti speċjali fejn ir-rakkomandazzjonijiet kollha indirizzati lill-
Kummissjoni ġew implimentati jew bis-sħiħ jew inkella fil-biċċa l-
kbira mill-aspetti 

o Ir-Rapport Speċjali Nru 08/2017 – “Il-kontrolli tas-sajd tal-UE: jenħtieġu sforzi 
addizzjonali” 

o Ir-Rapport Speċjali Nru 09/2017 – “Appoġġ mogħti mill-UE għall-ġlieda kontra 
t-traffikar tal-bnedmin fl-Asja t’Isfel/ix-Xlokk tal-Asja” 

o Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2017 – “Jenħtieġ li l-appoġġ li jingħata mill-UE lil 
bdiewa żgħażagħ ikun immirat aħjar biex jitrawwem tiġdid ġenerazzjonali 
effettiv” 

o 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” 

o Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2017 – “Programmazzjoni tal-Iżvilupp Rurali: 
jeħtieġ li jkun hemm inqas kumplessità u aktar fokus fuq ir-riżultati” 

o Ir-Rapport Speċjali Nru 18/2017 – “Ajru Uniku Ewropew: il-kultura nbidlet, 
iżda għad ma hemmx ajru uniku” 

Kumment: Mingħajr kunsiderazzjoni taż-żewġ rakkomandazzjonijiet fejn ma kienet meħtieġa l-ebda 
valutazzjoni tal-istatus ta’ implimentazzjoni billi r-rakkomandazzjoni ma kinitx għadha rilevanti. 

7.11. Il-Kummissjoni timmonitorja l-livell ta’ implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet bl-għajnuna ta’ bażi ta’ data msejħa “Rakkomandazzjonijiet, 
Azzjonijiet, Kwittanza” (RAD). Din il-bażi ta’ data tinkludi it-62 rakkomandazzjoni mir-
rapporti speċjali tagħna tal-2015 u 101 rakkomandazzjoni mir-rapporti speċjali tagħna 
tal-2016 li kienu għadhom pendenti mill-eżerċizzji ta’ segwitu tagħna mill-2018 u l-
20191. Madankollu, il-Kummissjoni ma twettaqx segwitu b’mod attiv u lanqas ma 
żżomm rekords, fil-bażi ta’ data tagħha, rigward kwalunkwe żvilupp li jikkonċerna r-
rakkomandazzjonijiet li hija tqis li ġew implimentati, anke meta l-QEA ma 
tivvalutahomx bħala li ġew implimentati bis-sħiħ. 

                                                      
1 Ara r-Rapport Annwali 2018 tagħna, il-paragrafi 3.72-3.78, u r-Rapport tal-2019 dwar il-

prestazzjoni tal-baġit tal-UE – Status fi tmiem l-2019 tagħna, il-paragrafi 7.11-7.12. 
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7.12. Din is-sena, 138 minn dawk il-163 rakkomandazzjoni baqgħu ma ġewx 
implimentati u ma baqgħux jingħataw segwitu mill-Kummissjoni (ara l-Figura 7.3). Il-
Kummissjoni ma kinitx aċċettat 39 minn dawk il-138 rakkomandazzjoni fir-rapporti 
speċjali nfushom. Hija qieset li d-99 rakkomandazzjoni li jifdal kienu ġew implimentati 
bis-sħiħ saż-żmien tal-eżerċizzji ta’ segwitu tal-aħħar sentejn, għalkemm il-QEA 
vvalutathom mod ieħor. 

Figura 7.3 – Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet mir-rapporti speċjali tal-
2015 u l-2016 li ma ġewx implimentati bis-sħiħ mill-Kummissjoni matul l-
eżerċizzji ta’ segwitu li wettaqna fis-sentejn preċedenti 

 
Sors: il-QEA. 

7.13. Il-Kummissjoni kompliet tagħti segwitu għall-25 rakkomandazzjoni li jifdal 
mill-163 li ma kinux ġew implimentati bis-sħiħ. Skont il-bażi ta’ data tagħha, minn dak 
iż-żmien ’il hawn il-Kummissjoni kkompletat l-implimentazzjoni ta’ 12 minn dawk il-
25 rakkomandazzjoni. Filwaqt li napplikaw l-approċċ ta’ segwitu għar-
rakkomandazzjonijiet pendenti mir-rapporti speċjali tal-2015 u l-2016, aħna nkomplu 
nimmonitorjaw każijiet bħal dawn fil-bażi ta’ data RAD, iżda ma eżaminajnihomx fid-
dettall. 

Ma ngħatawx segwitu mill-Kummissjoni Ngħataw segwitu mill-Kummissjoni
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L-entitajiet awditjati l-oħra kif indirizzaw ir-
rakkomandazzjonijiet tagħna? 

7.14. L-għadd totali ta’ rakkomandazzjonijiet2 indirizzati lill-entitajiet awditjati l-
oħra, għajr il-Kummissjoni, kien ta’ 18. Kien hemm 6 minn dawn ir-
rakkomandazzjonijiet, mir-Rapport Speċjali Nru 23/2016, li kienu jaqgħu barra mill-
ambitu ta’ dan l-eżerċizzju. 

7.15. It-12-il rakkomandazzjoni kollha indirizzati lill-entitajiet awditjati, għajr il-
Kummissjoni, ġew implimentati bis-sħiħ. L-Anness 7.2 juri fid-dettall l-istatus ta’ 
implimentazzjoni ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet, kollha indirizzati lis-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna. 

Meta mqabbel mas-sena preċedenti, l-entitajiet awditjati 
minna kif indirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet tagħna? 

7.16. Aħna tajna segwitu għal 20 rapport speċjali li ġew ippubblikati fl-2017. L-
entitajiet awditjati minna implimentaw bis-sħiħ 112 (70 %) mill-161 rakkomandazzjoni 
tagħna. Huma implimentaw 17-il rakkomandazzjoni oħra (10 %) fil-biċċa l-kbira mill-
aspetti (ara l-Figura 7.4). 

7.17. Meta mqabbel mas-sena preċedenti, il-proporzjon ta’ rakkomandazzjonijiet li 
ġew implimentati bis-sħiħ żdied għal 70 % minn 65 %, filwaqt li l-proporzjon totali tar-
rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati bis-sħiħ jew fil-biċċa l-kbira mill-aspetti, kif 
ukoll il-proporzjon totali ta’ rakkomandazzjonijiet li ma ġewx implimentati jew li ġew 
implimentati biss parzjalment, baqgħu relattivament stabbli. L-Anness 7.1 u l-
Anness 7.2 juru f’aktar dettall l-istatus ta’ implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet. 

                                                      
2 Ir-Rapport Speċjali Nru 14/2017: “Analiżi tal-prestazzjoni tal-ġestjoni ta’ kawżi fil-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea” ma jifformulax rakkomandazzjonijiet iżda 
“kunsiderazzjonijiet”; għalhekk jaqa’ barra mill-ambitu ta’ dan il-kapitolu. 
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Figura 7.4 – Implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mir-rapporti 
speċjali tagħna tal-2016 u tal-2017, li huma indirizzati lill-entitajiet 
awditjati minna

Sors: il-QEA. 

L-entitajiet awditjati kemm indirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet
tagħna b’mod waqtu?

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

7.19. Matul l-eżerċizzju ta’ segwitu ta’ din is-sena, għall-ewwel darba analizzajna l-
puntwalità tal-azzjonijiet korrettivi li ttieħdu mill-entitajiet awditjati minna. B’mod 
ġenerali, 68 % tar-rakkomandazzjonijiet tagħna ġew implimentati b’mod f’waqtu (ara l-
Figura 7.5). 
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Figura 7.5 – Puntwalità tal-azzjonijiet korrettivi li ttieħdu mill-entitajiet 
awditjati 

 
Nota: Ġew esklużi mill-kalkolu r-rakkomandazzjonijiet mingħajr skeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni 
(17-il każ), dawk fejn l-iskeda ta’ żmien għadha ma għaddietx (5 każijiet) u dawk li ma għadhomx rilevanti 
(2 każijiet). 

Sors: il-QEA. 

7.20. Il-Figura 7.6 tippreżenta l-livell ta’ puntwalità ripartit skont il-livelli differenti 
ta’ implimentazzjoni, li juri li livell ogħla ta’ implimentazzjoni huwa korrelatat ma’ livell 
ogħla ta’ puntwalità. 

Figura 7.6 – Livell ta’ puntwalità tal-azzjonijiet korrettivi li ttieħdu mill-
entitajiet awditjati, ripartit skont il-livell ta’ implimentazzjoni 

 

Nota: Il-valuri perċentwali tal-puntwalità huma relatati mal-livell rispettiv ta’ implimentazzjoni. Il-kalkolu 
“Proporzjon tal-livell ta’ implimentazzjoni” ma jiħux inkunsiderazzjoni r-rakkomandazzjonijiet li ma ġewx 
implimentati u fejn ma kienet meħtieġa l-ebda valutazzjoni tal-istatus ta’ implimentazzjoni minħabba li 
r-rakkomandazzjoni ma għadhiex rilevanti. 

Sors: il-QEA. 
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X’inhu l-fattur ewlieni għal azzjonijiet ta’ segwitu adegwati u 
f’waqthom? 

7.21. Ir-rakkomandazzjonijiet jirrikjedu azzjoni bbażata fuq l-evidenza li tkun
inġabret u ġiet analizzata matul l-awditu. Komunikazzjoni tajba kontinwa u fehim 
reċiproku bejn l-awdituri u l-entità awditjata dwar il-konklużjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-awditjar huma utli biex jiġi żgurat li jittieħdu miżuri ta’ 
segwitu adegwati biex jiġu rimedjati d-defiċjenzi rrappurtati. Dan jidher mill-fatt li 86 % 
tar-rakkomandazzjonijiet mir-rapporti speċjali tal-2017 li ġew aċċettati bis-sħiħ jew 
parzjalment mill-entitajiet awditjati, ġew implimentati bis-sħiħ jew fil-biċċa l-kbira mill-
aspetti. B’kuntrast ma’ dan, mill-11-il rakkomandazzjoni mir-rapporti speċjali tal-2017 li 
ma ġewx aċċettati mill-entitajiet awditjati, waħda biss ġiet implimentata bis-sħiħ jew 
fil-biċċa l-kbira mill-aspetti. Il-Figura 7.7 tippreżenta l-livell ta’ implimentazzjoni ripartit 
skont il-livelli differenti ta’ aċċettazzjoni. 

Figura 7.7 – Il-livell ta’ implimentazzjoni huwa korrelatat mal-
aċċettazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar min-naħa tal-
entitajiet awditjati  

Nota: Il-valuri perċentwali tal-livell ta’ implimentazzjoni huwa relatat mal-livell rispettiv ta’ aċċettazzjoni. 
Ir-rakkomandazzjonijiet li ma għadhomx rilevanti (żewġ każijiet) ġew esklużi mill-kalkolu. 

Sors: il-QEA. 
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Livell ta’ aċċettazzjoni 
Livell ta’ 

implimentazzjoni
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Konklużjoni 

7.22. Il-biċċa l-kbira mir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali ġew 
implimentati fil-ħin (68 %). Meta mqabbel mas-sena preċedenti, il-proporzjon ta’ 
rakkomandazzjonijiet li ġew implimentati bis-sħiħ jew fil-biċċa l-kbira mill-aspetti baqa’ 
relattivament stabbli (80 %). Hemm lok għal iktar progress fir-rigward tar-
rakkomandazzjonijiet li ma ġewx implimentati u ta’ dawk li ġew implimentati f’xi wħud 
u fil-biċċa l-kbira mill-aspetti. L-analiżi li wettaqna turi li l-aċċettazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-awditjar min-naħa tal-entitajiet awditjati hija utli biex jiġi 
żgurat li jittieħdu miżuri ta’ segwitu adegwati biex jiġu rimedjati d-defiċjenzi 
rrappurtati. 
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Annessi 

Anness 7.1 – Status dettaljat tar-rakkomandazzjonijiet li saru fl-2017, għal kull rapport – il-Kummissjoni 
Ewropea 

Livell ta’ puntwalità:  f’waqthom;  iddewmu;  id-data ta’ skadenza ma għaddietx; l-ebda azzjoni ta’ segwitu;  ma ġiet stabbilita l-ebda data ta’ skadenza għall-

implimentazzjoni;  ir-rakkomandazzjoni ma għadhiex rilevanti. 

RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

RS 
Nru 01/2017 

Jenħtieġ li jsiru 
aktar sforzi biex 
il-potenzjal sħiħ 
tan-network 
Natura 2000 jiġi 
implimentat 

1 (c) 82 X 

2 (d) 83 X 

3 (b) 84 

Il-Kummissjoni ma stabbiliet l-ebda indikatur 
trażversali ġdid ta’ Natura 2000 għall-fondi 
kollha tal-UE. Indikaturi trażversali 
addizzjonali jkunu utli biex ikun jista’ jsir 
traċċar aktar preċiż u bir-reqqa tar-riżultati 
ġġenerati mill-fondi tal-UE fis-siti 
Natura 2000. 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

RS 
Nru 02/2017 

In-negozjar, li sar 
mill-
Kummissjoni, tal-
Ftehimiet ta’ 
Sħubija 2014-
2020 u l-
programmi fil-
qasam tal-
Koeżjoni, għall-
perjodu 2014-
2020: l-infiq qed 
ikun aktar 
immirat fuq il-
prijoritajiet ta’ 
Ewropa 2000, 
iżda l-
arranġamenti 
għall-kejl tal-
prestazzjoni qed 
ikunu dejjem 
aktar kumplessi 

1 142 X 

2 (b) 144 X 

3 151 X 

4 (l-ewwel 
paragrafu) 151 X 

5 (l-ewwel 
inċiż) 152 X 

5 (it-tieni 
inċiż) 152 X 

6 (l-ewwel 
inċiż) 154 

Il-Kummissjoni tuża data biex tħejji ħarsiet 
ġenerali annwali lejn il-prestazzjoni u r-
rapporti strateġiċi. Dawn huma dokumenti 
ta’ livell għoli, li l-ambitu tagħhom huwa 
ġenerali wisq biex dawn jiffukaw 
speċifikament fuq l-użu ta’ valutazzjoni 
komparattiva biex tagħti lok għal tagħlim tal-
politika matul il-perjodu 2014-2020. L-analiżi 
komparattiva u komprensiva tal-prestazzjoni 
u l-introduzzjoni ta’ valutazzjoni
komparattiva li ġew irrakkomandati huma
kompiti pendenti. Il-Kummissjoni se tkompli
taħdem fuq din il-kwistjoni wara li jintemm il-
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

perjodu 2014-2020, flimkien mal-
evalwazzjoni ex post. 

6 (it-tieni 
inċiż) 154 X 

RS 
Nru 03/2017 

Assistenza mill-
UE lit-Tuneżija 

1 (a) 65 X 

1 (b) 65 X 

1 (c) 65 X 

2 (a) 70 X 

2 (b) 70 X 

3 71 

Il-proċeduri għall-approvazzjoni tal-
Assistenza Makrofinanzjarja ma nbidlux, u l-
Kummissjoni ma għamlet l-ebda proposta 
biex tibdilhom kif ġie rrakkomandat. Id-
dgħufijiet enfasizzati mill-QEA għadhom 
jippersistu. 

4 73 X 

RS 
Nru 04/2017 

Nipproteġu l-
baġit tal-UE minn 
infiq irregolari: Il-

1 146 X 

2 147 X 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

Kummissjoni 
għamlet użu 
dejjem akbar 
mill-miżuri 
preventivi u l-
korrezzjonijiet 
finanzjarji fil-
qasam tal-
Koeżjoni matul il-
perjodu 2007-
2013 

3 148 

Il-Kummissjoni pprovditilna tliet tabelli 
b’data differenti dwar il-monitoraġġ tal-
miżuri preventivi u dawk korrettivi, u spjegat 
li hemm livelli differenti u persuni 
responsabbli involuti fil-monitoraġġ. It-tfassil 
u l-iżvilupp ta’ sistema ta’ monitoraġġ
integrata li tkopri kemm il-miżuri preventivi
kif ukoll il-korrezzjonijiet finanzjarji jkunu
jagħmlu dan l-eżerċizzju aktar effettiv.

4 150 X 

RS 
Nru 5/2017 

Il-qgħad fost iż-
żgħażagħ – il-
politiki tal-UE 
għamlu 
differenza? 

1 (l-ewwel 
inċiż) 164 X 

1 (it-tieni 
inċiż) 167 X 

2 167 X 

4 (l-ewwel 
paragrafu) 172 X 

5 (l-ewwel 
paragrafu) 173 X 

6 175 X 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

7 (l-ewwel 
inċiż) 178 X 

7 (it-tieni 
inċiż) 178 X 

RS 
Nru 07/2017 

Ir-rwol il-ġdid tal-
korpi taċ-
ċertifikazzjoni 
f’dak li 
jirrigwarda l-infiq 
taħt il-PAK: pass 
pożittiv lejn 
mudell ta’ awditu 
uniku iżda hemm 
dgħufijiet 
sinifikanti li jridu 
jiġu indirizzati. 

1 92 X 

2 94 X 

3 (l-ewwel 
inċiż) 96 X 

3 (it-tieni 
inċiż) 96 X 

3 (it-tielet 
inċiż) 96 X 

4 97 X 

5 (l-ewwel 
inċiż) 99 X 

5 (it-tieni 
inċiż) 99 X 

6 101 X 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

7 (l-ewwel 
inċiż) 103 X 

7 (it-tieni 
inċiż) 103 X 

RS 
Nru 08/2017 

Il-kontrolli tas-
sajd tal-UE: 
jenħtieġu sforzi 
addizzjonali 

1 (b) 96 X 

2 (a) 98 X 

2 (b) 98 X 

3 (d) 99 X 

3 (e) 99 X 

3 (f) 99 X 

3 (g) 99 X 

3 (h) 99 X 

4 (b) 101 X 

4 (e) 101 X 

RS 
Nru 09/2017 

Appoġġ mogħti 
mill-UE għall-

1 (l-ewwel 
inċiż) 70 X 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

ġlieda kontra t-
traffikar tal-
bnedmin fl-Asja 
t’Isfel/ix-Xlokk 
tal-Asja 

1 (it-tieni 
inċiż) 70 X 

1 (it-tielet 
inċiż) 70 X 

2 (l-ewwel 
inċiż) 72 X 

2 (it-tieni 
inċiż) 72 X 

2 (it-tielet 
inċiż) 72 X 

2 (ir-raba’ 
inċiż) 72 X 

RS 
Nru 10/2017 

Jenħtieġ li l-
appoġġ li 
jingħata mill-UE 
lil bdiewa 
żgħażagħ ikun 
immirat aħjar 
biex jitrawwem 
tiġdid 
ġenerazzjonali 
effettiv 

1 (l-ewwel 
inċiż) 88 X 

1 (it-tieni 
inċiż) 88 X 

1 (it-tielet 
inċiż) 88 X 

3 (l-ewwel 
inċiż) 90 X 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

3 (it-tielet 
inċiż) 90 X 

RS 
Nru 11/2017 

Il-fond fiduċjarju 
Bêkou tal-UE 
għar-Repubblika 
Ċentru-Afrikana: 
bidu promettenti 
minkejja xi 
nuqqasijiet 

1 (l-ewwel 
inċiż) 72 X 

1 (it-tieni 
inċiż) 72 

Il-Kummissjoni stabbiliet il-prinċipju tat-
twettiq ta’ valutazzjoni strutturata tal-
ħtiġijiet bħala prerekwiżit għall-istabbiliment 
ta’ Fond Fiduċjarju, iżda tirrikonoxxi li l-
metodoloġija ma ġietx żviluppata, li kienet 
kundizzjoni rrakkomandata mill-QEA fir-
rapport speċjali tagħha biex jiġi żgurat ix-
xerqien tax-xogħlijiet analitiċi sussegwenti 
mwettqa biex jintwera l-valur miżjud u l-
vantaġġ tal-Fond Fiduċjarju meta mqabbel 
ma’ strumenti oħra. 

2 (l-ewwel 
inċiż) 76 X 

2 (it-tieni 
inċiż) 76 X 

2 (it-tielet 
inċiż) 76 X 

2 (ir-raba’ 
inċiż) 76 X 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

RS 
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 

1 111 X 

2 (a) 111 X 

2 (b) 111 X 

2 (c) 111 X 

2 (d) 111 X 

4 113 X 

RS 
Nru 13/2017 

Sistema Ewropea 
unika tal-ġestjoni 
tat-traffiku 
ferrovjarju: l-
għażla politika 
qatt se ssir 
realtà? 

1 90 X 

2 90 X 

3 91 X 

4 (a) 91 X 

4 (b) 91 X 

4 (c) 91 X 

4 (d) 91 X 

224

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=41789
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=41789
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=41794
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=41794


RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

5 91 X 

6 (a) 91 X 

6 (b) (i) 91 X 

6 (b) (ii). 91 X 

7 92 X 

8 (a) 92 X 

8 (b) 92 X 

RS 
Nru 15/2017 

Il-
kundizzjonalitajie
t ex ante u r-
riżerva ta’ 
prestazzjoni fil-
qasam ta’ 
Koeżjoni: 
strumenti 
innovattivi iżda 
għadhom 
mhumiex 
effettivi 

1 (a) 111 

L-ebda valutazzjoni dokumentata tar-
rilevanza u l-utilità tal-kundizzjonalitajiet
ex ante, u lanqas tal-eliminazzjoni tad-
duplikazzjonijiet. Barra minn hekk, kif
iddikjarat fl-Opinjoni Nru 6/2018, xi wħud
mill-kriterji proposti jistgħu ma jaffettwawx l-
implimentazzjoni effiċjenti u effettiva tal-
objettiv speċifiku relatat.

1 (b) 111 X 

1 (c) 111 
L-Opinjoni Nru 6/2018 tenfasizza li xi wħud
mill-kriterji huma ambigwi. B’mod partikolari,
il-kundizzjonijiet tematiċi proposti relatati
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

mal-iżvilupp ta’ strateġiji u ta’ oqfsa ta’ 
politika strateġiċi ma fihomx dettall dwar kif 
jenħtieġ li l-istrateġiji jiġu ddefiniti, liema 
entitajiet għandhom ikunu responsabbli 
għall-implimentazzjoni tagħhom, x’kapaċità 
hija meħtieġa għall-issodisfar u l-
applikazzjoni tagħhom u, fil-biċċa l-kbira mill-
każijiet, kif jenħtieġ li jiġu mmonitorjati. 

1 (d) 111 X 

2 (a) 111 

Skont il-proposta tal-Kummissjoni għar-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni (2021-2027), ir-rieżami ta’ nofs it-
terminu jipprovdi opportunità għall-Istati 
Membri biex jieħdu kont tar-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi, is-
sitwazzjoni soċjoekonomika u l-istadji 
importanti milħuqa, u biex jivvalutaw mill-
ġdid il-programmi operazzjonali tagħhom. Il-
finanzjament li jrid jiġi allokat għall-
programmi operazzjonali b’segwitu għar-
rieżami ta’ nofs it-terminu jaqbeż is-6 % taħt 
ir-riżerva ta’ prestazzjoni. Madankollu, kif 
iddikjarat fl-Opinjoni Nru 6/2018, jeżistu xi 
dgħufijiet relatati mar-rieżami ta’ nofs it-
terminu, billi mhuwiex ċar kif se tiġi vvalutata 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

l-prestazzjoni, u x’konsegwenzi se jkollha din
il-valutazzjoni.

2 (b) 111 

X 
L-Opinjoni

Nru 6/2018
tindika li r-

rieżami ta’ nofs 
it-terminu 

propost se jkun 
fil-biċċa l-kbira 
limitat għall-

valuri 
rrappurtati tal-
indikaturi tal-

output, u mhux 
għall-indikaturi 
tar-riżultati fi 
kwalunkwe 
forma, billi 

mhux se jkun 
hemm stadji 
importanti 
disponibbli 

għall-indikaturi 
tar-riżultati fil-

qafas ta’ 
prestazzjoni. 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

2 (c) 111 

X 
Ma hemm l-

ebda 
dispożizzjoni 

għal 
sospensjonijiet 

u korrezzjonijiet
finanzjarji għan-
nuqqas ta’ kisba

tal-istadji 
importanti/miri 

stabbiliti. 

RS 
Nru 16/2017 

Programmazzjoni 
tal-Iżvilupp 
Rurali: jeħtieġ li 
jkun hemm inqas 
kumplessità u 
aktar fokus fuq 
ir-riżultati 

1 (a) 100 X 

2 102 X 

3 104 X 

4 (l-ewwel 
paragrafu) 104 X 

4 (it-tieni 
paragrafu) 104 X 

5 104 X 

6 (l-ewwel 
paragrafu) 109 X 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

6 (it-tieni 
paragrafu) 109 X 

RS 
Nru 18/2017 

Ajru Uniku 
Ewropew: il-
kultura nbidlet, 
iżda għad ma 
hemmx ajru 
uniku 

1 78 X 

2 (a) 80 X 

2 (b) 80 X 

3 81 X 

4 81 X 

5 82 X 

6 (a) 83 X 

6 (b) 83 X 

7 (a) 87 X 

7 (b) 87 X 

8 87 X 

9 (a) 88 X 

9 (b) 88 X 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

RS 
Nru 19/2017 

Proċeduri ta’ 
importazzjoni: xi 
nuqqasijiet fil-
qafas legali u 
implimentazzjoni 
ineffettiva 
għandhom 
impatt fuq l-
interessi 
finanzjarji tal-UE 

1 143 Minkejja l-passi li ttieħdu lejn metodoloġija 
għall-kalkolu tan-nuqqas doganali, in-nuqqas 
ma ġiex ikkalkulat. 

2 145 X 

3 145 X 

4 (a) 146 X 

4 (b) 146 X 

5 146 X 

6 (a) 147 Il-kontrolli mwettqa għall-kontroll tat-titjib 
tas-sistemi fl-Istati Membri għadhom ma 
koprewx il-pajjiżi kollha. 

6 (b) 147 Ix-xogħol li sar sa issa biex il-ħruġ ta’ 
deċiżjonijiet dwar il-valwazzjoni fl-UE kollha 
jsir possibbli għadu fil-fażi preliminari. Ir-
riżultati li se jkunu meħtieġa biex jiġi deċiż 
jekk leġiżlazzjoni futura hijiex neċessarja 
għadhom pendenti. 

7 148 X 

8 (a) 149 X 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

8 (b) 149 X 

8 (c) 149 X 

RS 
Nru 20/2017 

Strumenti ta’ 
garanzija fuq is-
self iffinanzjati 
mill-UE: inkisbu 
riżultati pożittivi, 
iżda jeħtieġ 
orjentament 
akbar lejn il-
benefiċjarji u 
koordinazzjoni 
aħjar mal-iskemi 
nazzjonali 

1 (a) 109 X 

1 (b) 109 
Saru sforzi biex tinġabar data dwar l-ispejjeż 
tal-ġestjoni. Madankollu, il-ġbir tad-data 
mhuwiex perfett. 

2 (a) 112 

Ir-Regolament il-ġdid adottat jieħu 
inkunsiderazzjoni l-kuntest tar-
rakkomandazzjoni. Id-definizzjoni u l-
adozzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà huma 
suġġetti għal negozjati li għadhom 
għaddejjin. 

2 (b) 112 X 

2 (c) 112 X 

3 (a) 114 X 

3 (b) 114 X 

4 (a) 115 X 

4 (b) 115 X 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

4 (c) 115 X 

4 (d) 115 X 

RS 
Nru 21/2017 

Ekoloġizzazzjoni: 
skema aktar 
kumplessa ta’ 
appoġġ għall-
introjtu, li 
għadha mhijiex 
ambjentalment 
effettiva 

1 (a) 83 

Fil-proposta għar-regolament il-ġdid tal-PAK, 
l-Istati Membri kollha huma mitluba jfasslu
loġika ta’ intervent fil-Pjanijiet Strateġiċi
tagħhom, abbażi ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet
u analiżi tal-prijoritajiet. Madankollu, kif
indikat fl-Opinjoni Nru 7/2018 tagħna, il-QEA
tqis li l-proposta ma fihiex l-elementi
meħtieġa ta’ sistema ta’ prestazzjoni
effettiva. Il-proposta tittrasferixxi r-
responsabbiltà għall-prijoritizzazzjoni tat-tipi
ta’ interventi lill-Istati Membri u għalissa
mhuwiex ċar kif il-Kummissjoni se tivvaluta l-
Pjanijiet Strateġiċi tal-Istati Membri biex
tiżgura ambizzjonijiet ambjentali u klimatiċi.

1 (b) 83 X 

1 (c) 83 X 

2 (a) (l-
ewwel inċiż) 83 X 

2 (a) (it-tieni 
inċiż) 83 X 
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RS Titlu tar-
rapport Nru Paragrafu 

tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa l-
kbira mill-

aspetti 
F’xi wħud mill-aspetti Mhux 

implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

2 (a) (it-
tielet inċiż) 83 X 

2 (b) (l-
ewwel inċiż) 83 X 

2 (b) (it-
tieni inċiż) 83 X 

2 (c) 83 X 

Sors: il-QEA. 
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Anness 7.2 – Status dettaljat tar-rakkomandazzjonijiet li saru fl-2017, għal kull rapport – entitajiet 
awditjati oħra 

Livell ta’ puntwalità:  f’waqthom;  iddewmu;  id-data ta’ skadenza ma għaddietx; l-ebda azzjoni ta’ segwitu;  ma ġiet stabbilita l-ebda data ta’ skadenza għall-

implimentazzjoni;  ir-rakkomandazzjoni ma għadhiex rilevanti. 

RS Titlu tar-rapport Nru Paragrafu 
tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa 
l-kbira
mill-

aspetti 

F’xi wħud mill-aspetti Mhux 
implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

RS 
Nru 09/
2017 

Appoġġ mogħti 
mill-UE għall-
ġlieda kontra t-
traffikar tal-
bnedmin fl-Asja 
t’Isfel/ix-Xlokk tal-
Asja 

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) 

1 (ir-
raba’ 
inċiż) 

70 X 

RS 
Nru 22/
2017 

Missjonijiet ta’ 
Osservazzjoni 
Elettorali – Saru 
sforzi biex 
jingħata segwitu 
għar-
rakkomandazzjoni
jiet, iżda jeħtieġ li 

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) 

1 (l-
ewwel 
inċiż) 

128 X 

1 (it-
tieni 
inċiż) 

128 X 

234

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=41523
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=41523
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=41523
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=44285
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=44285
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=44285


RS Titlu tar-rapport Nru Paragrafu 
tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa 
l-kbira
mill-

aspetti 

F’xi wħud mill-aspetti Mhux 
implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

jkun hemm 
monitoraġġ aħjar 

2 (l-
ewwel 
inċiż) 

128 X 

2 (it-
tieni 
inċiż) 

128 X 

3 (l-
ewwel 
inċiż) 

128 X 

3 (it-
tieni 
inċiż) 

128 X 

4 (l-
ewwel 
inċiż) 

128 X 

4 (it-
tieni 
inċiż) 

128 X 
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RS Titlu tar-rapport Nru Paragrafu 
tal-RS 

Livell ta’ implimentazzjoni 

Livell ta’ 
puntwalità Bis-

sħiħ 

Fil-biċċa 
l-kbira
mill-

aspetti 

F’xi wħud mill-aspetti Mhux 
implimentata 

Ma 
għadhiex 
rilevanti 

5 (l-
ewwel 
inċiż) 

128 X 

5 (it-
tieni 
inċiż) 

128 X 

5 (it-
tielet 
inċiż) 

128 X 

Sors: il-QEA. 
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Appendiċi 

Approċċ u metodoloġija tal-awditjar 
(1) Il-metodoloġija tal-awditjar tal-prestazzjoni tagħna hija stabbilita fuq il-

pjattaforma AWARE tagħna. Fl-awditi li nwettqu, aħna nsegwu l-Istandards
Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (ISSAIs) dwar l-awditi tal-
prestazzjoni.

PARTI 1 – Kapitolu 1: Qafas tal-prestazzjoni 
(2) Kull sena, aħna neżaminaw aspett differenti tal-qafas tal-prestazzjoni. Il-

mistoqsija prinċipali tal-awditjar li għażilna għar-rapport ta’ din is-sena kienet kif
il-Kummissjoni u l-koleġiżlaturi użaw it-tagħlimiet meħuda minn perjodi
preċedenti tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għal titjib tat-tfassil u l-
prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq għall-perjodu 2021-2027.

(3) Fit-tweġiba għal din il-mistoqsija, aħna ffukajna fuq it-tagħlimiet meħuda li huma
rilevanti għall-prestazzjoni tal-programmi u analizzajna jekk:

o hemmx proċess li jippermetti lill-Kummissjoni tinkorpora, fil-proposti
leġiżlattivi tagħha, it-tagħlimiet meħuda;

o il-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni jeħdux kont tat-tagħlimiet meħuda
minn evalwazzjonijiet, awditi u valutazzjonijiet tal-impatt;

o emendi sostanzjali adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, u li
potenzjalment jolqtu l-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq proposti, jistgħux
jintrabtu ma’ valutazzjonijiet tal-impatt (inklużi dawk imħejjija mill-
koleġiżlaturi) jew ma’ sorsi oħra ta’ tagħlimiet meħuda.

(4) Aħna bbażajna l-analiżi tagħna fuq kampjun ta’ proċeduri leġiżlattivi relatati ma’ 5
minn 48 programm ta’ nfiq stabbiliti għall-perjodu 2021-2027: il-Fond Ewropew
għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond ta’ Koeżjoni (FK), il-Fond Agrikolu Ewropew
ta’ Garanzija (FAEG), il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-
Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni
Internazzjonali (NDICI). Flimkien, dawn il-ħames programmi jirrappreżentaw
madwar 60 % tal-infiq ippjanat tal-perjodu. Il-kriterji prinċipali għall-għażla tagħna
kienu l-materjalità finanzjarja u l-fatt li aħna ħriġna opinjonijiet dwar il-proposti
leġiżlattivi tal-Kummissjoni għal dawn il-programmi.
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(5) Bħala parti minn xogħolna, aħna rrieżaminajna:

(a) il-valutazzjonijiet tal-impatt għall-ħames programmi ta’ nfiq magħżula għall-
perjodu 2021-2027;

(b) l-evalwazzjonijiet ta’ nofs it-terminu tal-programmi ta’ nfiq rilevanti għall-
perjodu 2014-2020;

(c) l-evalwazzjonijiet ex post tal-programmi ta’ nfiq rilevanti għall-perjodu 2007-
2013;

(d) ir-rapporti tal-awditjar u r-rapporti analitiċi tagħna stess, fejn applikabbli;

(e) il-proposti tal-Kummissjoni u l-emendi sussegwenti taħt il-proċeduri
leġiżlattivi elenka ti fit-Tabella 1.

Tabella 1 – Proċeduri leġiżlattivi koperti 

Proċedura leġiżlattiva Regolament 

2018/0197/COD Regolament dwar il-FEŻR u l-FK 

2018/0196/COD Regolament dwar dispożizzjonijiet komuni 

2018/0216/COD Regolament dwar il-pjanijiet strateġiċi tal-PAK* 

2018/0218/COD Organizzazzjoni komuni tas-swieq* 

2018/0217/COD Regolament orizzontali tal-PAK* 

2018/0243/COD Regolament NDICI 

2018/0132/APP Regolament QFP 
* Il-proposta leġiżlattiva – ir-regolament kien għadu ma ġiex adottat fiż-żmien meta kkonkludejna x-
xogħol tal-awditjar tagħna.

Sors: il-QEA. 

(6) Bħala parti mill-awditu, aħna organizzajna laqgħat li seħħew mill-bogħod u
skambjajna emails mal-Kummissjoni (is-Segretarjat Ġenerali, id-Direttorat
Ġenerali għall-Baġit (DĠ BUDG), id-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-
Iżvilupp Rurali (DĠ AGRI), id-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana
(DĠ REGIO), id-Direttorat Ġenerali għall-Migrazzjoni u l-Affarijiet Interni
(DĠ HOME) u d-Direttorat Ġenerali għas-Sħubijiet Internazzjonali (DĠ INTPA), kif
ukoll il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju. Is-suġġett prinċipali ta’ dawn il-kuntatti
kien it-tfassil u l-funzjonament tal-proċeduri u l-arranġamenti żviluppati skont l-
approċċ tal-Kummissjoni għal regolamentazzjoni aħjar biex jiġu identifikati u
mqiegħda fil-prattika t-tagħlimiet meħuda mill-evalwazzjonijiet u biex tiġi żgurata
kwalità adegwata tal-evalwazzjonijiet u tal-valutazzjonijiet tal-impatt.
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(7) Organizzajna wkoll laqgħat mill-bogħod u skambjajna emails ma’ rappreżentanti
tas-segretarjati ġenerali tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. L-għan prinċipali ta’
dawn il-kuntatti kien li jinkiseb fehim ta’ kif iż-żewġ istituzzjonijiet, bħala
koleġiżlaturi, implimentaw id-dispożizzjonijiet tal-ftehim interistituzzjonali dwar it-
tfassil aħjar tal-liġijiet fir-rigward tat-twettiq ta’ valutazzjonijiet tal-impatt għal
emendi sostanzjali għall-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni.

PARTI 2 – Kapitoli 2 sa 6: Prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq tal-UE 
(8) Fil-Kapitoli 2 sa 6, aħna nkopru r-riżultati li nkisbu mill-programmi tal-UE taħt l-

Intestaturi 1a, 1b, 2, 3 u 4 tal-QFP 2014-2020. 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.

Il-kampjun tagħna 

(9) Hemm 58 programm ta’ nfiq taħt il-QFP 2014-2020. Għall-valutazzjoni li
wettaqna, aħna ħadna kampjun ta’ ħamsa minnhom (ara t-Tabella 2), wieħed
għal kull intestatura tal-QFP. Il-kriterju prinċipali għall-għażla li għamilna tal-
programmi kien il-materjalità finanzjarja: taħt kull intestatura, aħna għażilna l-
akbar jew it-tieni l-akbar programm (skont il-baġit), u l-ewwel eskludejna dawk li
koprejna fir-Rapport 2019 dwar il-prestazzjoni. Meħudin flimkien, il-ħames
programmi ta’ nfiq magħżula jirrappreżentaw 19 % tal-pagamenti kollha li saru sa
tmiem l-2020 meta mqabbla mal-impenji taħt il-QFP 2014-2020. Id-disa’
programmi li koprejna fir-Rapport 2019 tagħna kienu jirrappreżentaw 74 % tal-
pagamenti totali sa tmiem l-2019.
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Tabella 2 – Il-kampjun tagħna tal-programmi ta’ nfiq għall-Kapitoli 2 sa 6 

Kapitolu Intestatura tal-QFP Programm ta’ nfiq magħżul 

2 1a: Kompetittività għat-tkabbir u 
l-impjiegi Erasmus+ 

3 1b: Koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali Fond Soċjali Ewropew (FSE) 

4 2: Tkabbir sostenibbli: riżorsi 
naturali 

Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd (FEMS) 

5 3: Sigurtà u ċittadinanza 
Fond għas-Sigurtà Interna - l-
Istrument tal-Fruntieri u tal-Viżi (ISF-
BV) 

6 4: Ewropa Globali Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-
Adeżjoni (IPA II) 

Sors: il-QEA. 

(10) Kull programm ta’ nfiq għandu bejn objettiv wieħed u 20 objettiv (ġenerali u/jew
speċifiku), li nirreferu għalihom fil-mod kif inhuma ppreżentati fid-dikjarazzjonijiet
tal-programmi tal-Kummissjoni għall-Abbozz tal-Baġit 2022. Aħna eżaminajna l-
prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq bi tqabbil ma’ għażla ta’ dawn l-objettivi (ara l-
Annessi 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 u 6.1). Koprejna l-objettivi ġenerali kollha kif ukoll għażla
ta’ objettivi speċifiċi magħżula għall-materjalità u r-rabtiet tagħhom ma’ objettiv
ġenerali u ma’ objettivi ta’ livell ogħla tal-UE.

Valutazzjoni tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni 

(11) Aħna bbażajna l-valutazzjoni li wettaqna fuq l-informazzjoni maħruġa mill-
Kummissjoni dwar il-prestazzjoni, inklużi:

(a) l-AMPR għall-2020;

(b) id-dikjarazzjonijiet tal-programmi rilevanti għall-Abbozz tal-Baġit 2022;

(c) ir-Rapporti Annwali tal-Attività 2020 tad-direttorati ġenerali rilevanti;

(d) evalwazzjonijiet tal-prestazzjoni tal-programmi taħt il-QFP 2014-2020 u l-
QFP 2007-2013;

(e) diversi rapporti dwar il-prestazzjoni speċifiċi għall-programmi.

(12) Issupplimentajna din l-informazzjoni b’sejbiet reċenti mix-xogħol tal-awditjar li
wettaqna u r-rieżaminar tagħna stess. Aħna ma kellniex ir-riżultati estensivi
tagħna stess disponibbli għal kull wieħed mill-objettivi tal-programmi magħżula.
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(13) 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.

(14) Aħna ffukajna fuq l-informazzjoni l-aktar reċenti dwar l-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, u minħabba li l-evalwazzjonijiet 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 

(15) Bħala parti mill-valutazzjoni li wettaqna fir-rigward tal-prestazzjoni, aħna
analizzajna l-informazzjoni mogħtija mill-indikaturi tal-prestazzjoni, li ġiet
ippreżentata fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi rilevanti għall-Abbozz tal-
Baġit 2022. Għamilna wkoll paragun ma’ dikjarazzjonijiet tal-programmi
preċedenti.

(16) Il-5 programmi fil-kampjun tagħna huma koperti minn total ta’ 114-il indikatur, li
huma aktar milli hemm fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi nfushom. Dan huwa
minħabba li l-indikaturi fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi spiss jikkonsistu f’żewġ
subindikaturi jew aktar, li kull wieħed għandu linji bażi, miri u settijiet separati tal-
valuri reali miksuba. Aħna għaddejna kull wieħed minn dawn is-subindikaturi
bħala indikatur separat.

(17) Ikklassifikajna l-indikaturi kollha bħala indikaturi tal-output, tar-riżultati jew tal-
impatt, abbażi tal-kriterji stabbiliti fil-linji gwida għal regolamentazzjoni aħjar tal-
Kummissjoni. F’xi każijiet il-Kummissjoni tikklassifika l-istess indikaturi b’mod
differenti. L-analiżi li wettaqna tal-indikaturi kienet tinkludi kalkolu tal-progress
lejn il-mira li nkiseb sa issa, bl-użu tal-linja bażi rilevanti f’kull każ (ara t-Tabella 3).
Dan kien possibbli biss f’każijiet fejn id-data kwantifikata kienet disponibbli għal-
linja bażi, għall-mira, u għall-valuri reali l-aktar reċenti.

Tabella 3 – Kalkolu tal-progress lejn il-mira (mil-linja bażi) 

Linja bażi Valur reali l-
aktar reċenti Mira Kalkolu Progress lejn 

il-mira 

20 40 70 (40-20)/(70-20) 40 % 
Sors: il-QEA. 
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(18) Barra minn hekk, għal kull indikatur aħna vvalutajna jekk:

o kellux mira ċara (u jekk din kinitx kwantitattiva jew kwalitattiva) – ara l-
Punt (20);

o kienx fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu (filwaqt li jittieħed
inkunsiderazzjoni kwalunkwe stadju importanti u progress li sar sa issa) – ara
l-Punt (21);

o il-valutazzjoni mill-Kummissjoni rigward il-progress tiegħu (jew li huwa “fit-
triq it-tajba”) kinitx tikkorrispondi bejn wieħed u ieħor għal tagħna – ara l-
Punt (22).

(19) Għal għażla ta’ indikaturi, magħżula primarjament minħabba r-rabta tagħhom
mal-attivitajiet u l-objettivi ewlenin tal-programm, aħna nippreżentaw
grafikament, f’aktar dettall, ir-riżultati tal-analiżi li wettaqna, kif jidher fil-Figura 1.

Figura 1 – Rappreżentazzjoni grafika tal-analiżi li wettaqna fuq l-
indikaturi magħżula, b’didaskalija mwessgħa 

Sors: il-QEA. 

Sena tal-linja bażi u sena fil-mira. 
Il-progress huwa normalizzat biex b’hekk 

il-linja bażi = 0 % u l-mira = 100 %

2012 2022

70 % (2020)

Stadju importanti u s-sena meta 
jenħtieġ li dan il-progress jinkiseb.

Progress lejn il-mira u s-
sena li fiha nkiseb. 

Il-valutazzjoni mill-
Kummissjoni tal-progress li sar 

tikkorrispondi bejn wieħed u 
ieħor mal-valutazzjoni li 

wettaqna aħna?

Iva

Le

L-indikatur huwa fit-triq it-
tajba biex jilħaq il-mira tiegħu 

(filwaqt li jittieħed 
inkunsiderazzjoni kwalunkwe 
stadju importanti u progress li 

sar sa issa)?

Iva

Le

Mhuwiex ċar: l-ebda 
data, data antika jew 
data inkonklużiva

Tip ta’ mira

Kwantitattiva

Kwalitattiva

L-ebda mira jew
mira mhux ċara

stadju 
importanti 
90 % (2018)
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(20) It-Tabella 4 turi eżempji ta’ miri kwantitattivi, miri kwalitattivi u miri mhux ċari.
Fejn mira ma tkunx kwantitattiva, il-progress lejn il-mira ma jistax jiġi kkalkulat
f’termini ta’ perċentwal. Fejn indikatur ma jkollux mira, jew ikollu mira mhux ċara,
huwa impossibbli wkoll li jiġi ddeterminat jekk jinsabx fit-triq it-tajba.

Tabella 4 – Eżempji tat-tipi ta’ miri 

Tip ta’ mira Eżempji 

kwantitattiva 20 000 parteċipant imħarrġa. 

kwalitattiva Tisħiħ tal-istat tad-dritt. 

mhux ċara Mira mfissra f’unitajiet jew termini differenti mil-linja bażi u 
r-riżultati reali, mhux faċilment rikonċiljabbli.

Sors: il-QEA. 

(21) It-Tabella 5 tagħti eżempji ta’ kif ivvalutajna jekk indikatur partikolari kienx “fit-
triq 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 5 – Eżempji tal-valutazzjoni li wettaqna ta’ jekk l-indikaturi 
humiex “fit-triq it-tajba” 

Informazzjoni fid-
dikjarazzjonijiet tal-

programmi 

Il-valutazzjoni li 
wettaqna Kriterji u raġunament 

Linja bażi (2013): 50 
Mira (2023): 150 
Stadju importanti (2018): 
100 
Il-valur l-aktar 
reċenti (2018): 90 
Valuri preċedenti (2017): 
80; (2016): 70 

mhux fit-triq it-
tajba 

Kriterju: Jekk ikun hemm stadju 
importanti għas-sena li għaliha aħna 
jkollna d-data l-aktar reċenti, l-
indikatur ikun fit-triq it-tajba jekk l-
istadju importanti jkun intlaħaq. 

Raġunament: L-istadju importanti 
ma jkunx intlaħaq. 
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Informazzjoni fid-
dikjarazzjonijiet tal-

programmi 

Il-valutazzjoni li 
wettaqna Kriterji u raġunament 

Linja bażi (2013): 50 
Mira (2023): 150 
Stadju importanti (2019): 
100 
Il-valur l-aktar 
reċenti (2018): 90 
Valuri preċedenti (2017): 
80; (2016): 70 

fit-triq it-tajba 

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 il-
perjodu 2016-2018, il-mira għall-
2019 x’aktarx se tintlaħaq. 

Linja bażi (2013): 50 
Mira (2023): 150 
Stadju importanti: l-ebda 
wieħed 
Il-valur l-aktar 
reċenti (2018): 80 
Valuri preċedenti (2017): 
75; (2016): 70, (2015): 
60; (2014): 55 

mhux fit-triq it-
tajba 

Kriterju: Jekk ma jkunx hemm stadji 
importanti, l-indikatur ikun “fit-triq 
it-tajba” jekk il-progress li nkiseb sa 
issa kien ġeneralment konformi ma’ 
progressjoni lineari mil-linja bażi lejn 
il-mira, 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 
l-valuri reali sal-ġurnata tal-lum ma
juru l-ebda aċċellerazzjoni.
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Informazzjoni fid-
dikjarazzjonijiet tal-

programmi 

Il-valutazzjoni li 
wettaqna Kriterji u raġunament 

Linja bażi (2013): 50 
Mira (2023): 150 
Stadju importanti: l-ebda 
wieħed 
Il-valur l-aktar 
reċenti (2018): 80 
Valuri preċedenti (2017): 
63; (2016): 55, (2015): 
52; (2014): 51 

fit-triq it-tajba 

Kriterju: Jekk ma jkunx hemm stadji 
importanti, l-indikatur ikun “fit-triq 
it-tajba” jekk il-progress li nkiseb sa 
issa kien ġeneralment konformi ma’ 
progressjoni lineari mil-linja bażi lejn 
il-mira, 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. 
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 
Valuri preċedenti (2017): 
56; (2016): 55, (2015): 
52; (2014): 51 

fit-triq it-tajba 

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. 

Raġunament: Il-mira mhux 
kwantifikata hija li jkun hemm 
“żieda” u li l-valuri kollha rreġistrati 
sal-ġurnata tal-lum ikunu ogħla mil-
linja bażi, u b’hekk jintlaħqu t-
termini tal-mira. 

Linja bażi (2013): 50 
Mira (2023): żamma 
Stadju importanti: l-ebda 
wieħed 
Il-valur l-aktar 
reċenti (2018): 40 
Valuri preċedenti (2017): 
46; (2016): 49, (2015): 
52; (2014): 51 

mhux fit-triq it-
tajba 

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 minn tal-
inqas li jkun hemm “żamma” tal-linja 
bażi, iżda l-valur reali l-aktar reċenti 
huwa 20 % taħt il-linja bażi. 
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Informazzjoni fid-
dikjarazzjonijiet tal-

programmi 

Il-valutazzjoni li 
wettaqna Kriterji u raġunament 

Linja bażi (2013): 50 
Mira (2023): 150 
Stadju importanti: l-ebda 
wieħed 
Il-valur l-aktar 
reċenti (2018): 90 

mhux ċara 

Kriterju: Jekk ma jkunx hemm stadji 
importanti, l-indikatur ikun “fit-triq 
it-tajba” jekk il-progress li nkiseb sa 
issa kien ġeneralment konformi ma’ 
progressjoni lineari mil-linja bażi lejn 
il-mira, 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 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 

mhux ċara 

Raġunament: Jekk ma jkun hemm l-
ebda mira, huwa impossibbli li jiġi 
vvalutat jekk l-indikatur huwiex “fit-
triq it-tajba”. 

Linja bażi (2013): 50 
Mira (2023): 150 
Stadju importanti (2019): 
100 
Il-valur l-aktar reċenti: l-
ebda data 

mhux ċara 

Raġunament: Jekk ma jkun hemm l-
ebda data dwar il-progress lejn il-
mira, huwa impossibbli li jiġi 
vvalutat jekk l-indikatur huwiex “fit-
triq it-tajba”. 

Sors: il-QEA. 

(22) Fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi tagħha għall-Abbozz tal-Baġit 2022, għall-
ewwel darba, il-Kummissjoni vvalutat il-progress tal-indikaturi lejn il-miri
tagħhom, billi kklassifikat kull indikatur bħala “fit-triq it-tajba”, li juri “progress
moderat” jew “li jistħoqqlu attenzjoni”. Barra minn hekk, klassifikazzjoni ta’ “l-
ebda data” kienet riżervata għall-indikaturi fejn l-ebda riżultat reali ma ġie
rrappurtat. Din il-klassifikazzjoni hija differenti minn tagħna. Aħna nikklassifikaw l-
indikaturi kollha jew bħala “fit-triq it-tajba” jew inkella “mhux fit-triq it-tajba” u
nużaw il-klassifikazzjoni “mhux ċara” għall-indikaturi li għalihom id-data hija
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nieqsa, antika jew inkonklużiva, jew li għalihom ma ġiet stabbilita l-ebda mira 
ċara. It-Tabella 6 turi f’liema każijiet aħna nqisu li l-valutazzjoni mwettqa mill-
Kummissjoni tal-progress tal-indikaturi tikkorrispondi bejn wieħed u ieħor għall-
valutazzjoni tagħna ta’ “fit-triq it-tajba”. 

Tabella 6 – Korrispondenza bejn il-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-
progress li sar u l-valutazzjoni tagħna ta’ “fit-triq it-tajba” 

Valutazzjoni 
mill-QEA Valutazzjoni mill-Kummissjoni 

Il-valutazzjoni mill-
Kummissjoni tikkorrispondi 

bejn wieħed u ieħor mal-
valutazzjoni li wettaqna aħna? 

fit-triq it-
tajba 

Fit-triq it-tajba 

Progress moderat 

Jistħoqqlu attenzjoni 

L-ebda data

mhux fit-triq 
it-tajba 

Fit-triq it-tajba 

Progress moderat 

Jistħoqqlu attenzjoni 

L-ebda data

mhux ċara 

Fit-triq it-tajba 

Progress moderat korrispondenza approssimattiva 
għandha mnejn tiġi stabbilita 
f’xi każijiet, iżda mhux bħala 
regola ġenerali 

Jistħoqqlu attenzjoni 

L-ebda data

Sors: il-QEA. 

(23) L-analiżi li wettaqna fir-rigward tal-indikaturi hija bbażata fuq data pprovduta mill-
Kummissjoni u li aħna ma awditjajniex. Madankollu, aħna rrieżaminajna d-
dikjarazzjonijiet tal-programmi tal-Kummissjoni u għamilna l-aġġustamenti li qisna
meħtieġa. Tnejn mill-aġġustamenti l-aktar komuni li għamilna kienu: (1) l-
istabbiliment mill-ġdid tal-linja bażi għal livell żero għall-indikaturi tal-output (eż. l-
għadd ta’ proġetti ffinanzjati) fejn id-dikjarazzjonijiet tal-programmi ppreżentaw,
bħala linja bażi, ċifra komparattiva mill-perjodu preċedenti; u (2) il-konverżjoni

Iva

Le

Le

Iva

Le

Le

Iva
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tal-valuri annwali f’valuri kumulattivi għall-indikaturi li kienu kumulattivi min-
natura tagħhom. Il-valutazzjoni li wettaqna ta’ jekk l-indikaturi humiex “fit-triq it-
tajba” tirrigwarda l-analiżi tagħna tal-probabbiltà li indikatur partikolari se jilħaq 
il-mira tiegħu skont l-iskeda. Madankollu, l-analiżi ma tinkludix ir-rilevanza tal-
indikatur għall-objettivi u l-azzjonijiet tal-programm, lanqas l-ambizzjoni tal-mira. 
Pereżempju, indikatur jista’ ma jkunx milqut mill-azzjonijiet implimentati taħt il-
programm, jew jista’ ma jkunx rilevanti għall-objettiv tal-programm – u l-mira 
tiegħu tista’ tkun ambizzjuża b’mod insuffiċjenti jew iżżejjed. Għal dawn ir-
raġunijiet, l-indikaturi waħedhom mhux bilfors jirriflettu l-ilħuq tal-objettivi tal-
programmi. Analiżi sħiħa tal-prestazzjoni tal-programmi tirrikjedi l-analizzar ta’ 
data dwar l-indikaturi flimkien ma’ informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva 
oħra. 

PARTI 3 – Kapitolu 7 – Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet 
(24) Is-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet tar-rapporti speċjali tagħna huwa kompitu

rikorrenti. Fil-Kapitolu 7, nanalizzaw sa liema punt ġew implimentati r-
rakkomandazzjonijiet li konna għamilna f’rapporti speċjali ppubblikati fl-2017.
Aħna nikklassifikaw ir-rakkomandazzjonijiet bħala li ġew implimentati bis-sħiħ, fil-
biċċa l-kbira mill-aspetti, f’xi wħud mill-aspetti jew li ma ġewx implimentati.
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI EWROPEA GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI 

EWROPEA TAL-AWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UE – STATUS 

FI TMIEM L-2020 

KAPITOLU 1 – QAFAS TA’ PRESTAZZJONI 

 

INTRODUZZJONI 

1.2 Il-Kummissjoni tilqa’ l-ħidma tal-QEA dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE u r-rikonoxximent 

tagħha tar-rwol ewlieni ta’ regolamentazzjoni aħjar biex jiġi żgurat li l-lezzjonijiet meħuda mill-

implimentazzjoni tal-programmi finanzjarji jintużaw biex itejbu t-tfassil u l-prestazzjoni tagħhom. 

Matul is-snin, il-Kummissjoni żviluppat sistema ta’ evalwazzjoni u valutazzjoni tal-impatt, magħrufa 

internazzjonalment, li kellha rwol ċentrali fit-tħejjija tal-proposti għall-qafas ta’ prestazzjoni 

pluriennali 2021-2027.  

Il-proposti tal-Kummissjoni huma l-ewwel pass fil-proċess leġiżlattiv. It-tfassil finali tal-programm 

huwa r-riżultat ta’ negozjati leġiżlattivi li jinvolvu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Għalhekk 

hemm responsabbiltà kondiviża biex jiġi żgurat li t-tagħlimiet meħuda dwar il-prestazzjoni tal-

programm jiġu riflessi b’mod adegwat. Konsegwentement, u kif stabbilit fil-Ftehim Interistituzzjonali 

dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet, il-Kummissjoni tqis li l-emendi ewlenin għall-proposti tagħha 

jenħtieġ li jkunu soġġetti għal valutazzjoni tal-impatt. 

Il-Kummissjoni hija impenjata bis-sħiħ li tkompli ssaħħaħ din is-sistema, inkluż fl-oqsma għal titjib 

identifikati mill-QEA. Pereżempju, il-Kummissjoni pproponiet dispożizzjonijiet orizzontali għall-

iskedar tal-evalwazzjonijiet biex tgħin biex jiġi żgurat li l-informazzjoni rilevanti tkun disponibbli fil-

ħin għat-tħejjija ta’ programmi futuri. L-evalwazzjonijiet u l-valutazzjonijiet tal-impatt jiddependu 

wkoll fuq li jirċievu data ta’ kwalità għolja mingħand l-Istati Membri u l-benefiċjarji. Il-Kummissjoni 

se tistinka biex tiżgura li l-evalwazzjonijiet jiġu segwiti b’mod xieraq, li l-aspetti kwantitattivi tal-

valutazzjonijiet tal-impatt jissaħħu gradwalment, fejn fattibbli u proporzjonat, u li l-evidenza li tirfed 

l-inizjattivi leġiżlattivi ssir progressivament aktar faċli biex tiġi aċċessata, u b’hekk il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu jistgħu javvanzaw fil-ħidma. 

Il-Kapitoli 2 sa 6 ta’ dan ir-rapport jippreżentaw il-valutazzjoni tal-QEA tal-prestazzjoni tal-ħames 

programmi ta’ nfiq magħżula fi tmiem l-2020. Il-Kummissjoni tqis li l-programmi qed 

jikkontribwixxu b’mod pożittiv għat-twettiq tal-prijoritajiet u l-objettivi tal-UE. L-informazzjoni 

kwalitattiva u kwantitattiva disponibbli dwar il-prestazzjoni fi tmiem l-2020 turi li l-programmi 

mexjin sew lejn il-miri stabbiliti fil-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni, minkejja l-isfidi kkawżati 

mill-pandemija tal-COVID-19. Għalkemm l-2020 kienet l-aħħar sena tal-qafas finanzjarju pluriennali 

2014–2020, programmi bħall-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u l-

Akkwakultura, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni se 

jkomplu jiġu implimentati u jagħtu riżultati matul il-ftit snin li ġejjin. Konklużjonijiet definittivi fir-

rigward tal-prestazzjoni tal-programmi 2014-2020 se jkunu possibbli biss wara l-għeluq tal-

programmi, abbażi tal-evalwazzjonijiet finali.  

1.3 Il-proposti tal-Kummissjoni għall-baġit fit-tul 2021-2027 saru bejn Q2 u Q3 2018, jiġifieri fil-każ 

tal-koeżjoni, kważi nofs sena qabel l-2011. Il-Kummissjoni kienet impenjata bis-sħiħ li taħdem mill-

qrib mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill fir-rwol tagħha ta’ medjatur onest biex tiffaċilita l-

konklużjoni rapida tan-negozjati interistituzzjonali u timminimizza d-dewmien fl-implimentazzjoni 

tal-programmi l-ġodda. Madankollu, il-kuntest kien ta’ sfida minħabba n-negozjati paralleli dwar il-

ħruġ tar-Renju Unit u l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li segwew il-proposta ta’ Mejju 2018. 

Barra minn hekk, b’rispons għall-pandemija tal-COVID-19, f’Mejju 2020 il-Kummissjoni ressqet 

pakkett ta’ rkupru mingħajr preċedent li jinkludi proposti mġedda għall-QFP u l-istrument ta’ rkupru 

temporanju, NextGenerationEU. Dan il-pakkett ġie sussegwentement adottat mill-istituzzjonijiet 

kollha qabel tmiem is-sena. Il-programmi kollha issa ġew miftiehma mill-koleġiżlaturi.  
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Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni tal-PAK, il-koleġiżlaturi laħqu ftehim politiku dwar il-PAK il-ġdida fl-

aħħar ta’ Ġunju 2021. L-adozzjoni formali normalment titlesta qabel tmiem is-sena. 

1.10 Taħt il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027, ġie applikat approċċ orizzontali għat-twaqqit tal-

evalwazzjonijiet. Evalwazzjonijiet tajbin jeħtieġu settijiet ta’ data kompleti ta’ tlieta sa erba’ snin. 

Biex tħejji proposti ta’ kwalità permezz ta’ evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-impatt, il-

Kummissjoni teħtieġ ukoll li sserraħ fuq data ta’ kwalità tajba mill-Istati Membri u minn benefiċjarji 

oħra ta’ programmi, li jieħdu ż-żmien biex jipproduċu. L-informazzjoni mill-evalwazzjoni interim 

disponibbli u l-evalwazzjoni finali ta’ programmi preċedenti tinforma l-proċess tat-teħid ta’ 

deċiżjonijiet għal oqfsa finanzjarji sussegwenti permezz ta’ ġbir f’waqtu ta’ data suffiċjenti u ta’ 

kwalità tajba.  

Rigward ir-‘regola n + 3’, jekk jogħġbok ara l-kummenti tal-Kummissjoni għall-Kaxxa 1.5.   

1.11 Għall-PAK, diversi evalwazzjonijiet saru qabel l-inizjattiva, iżda kienu biss ftit l-

evalwazzjonijiet finali relatati mal-QFP preċedenti li kienu disponibbli għall-valutazzjoni tal-impatt 

tal-proposti tal-PAK. Dan minħabba ż-żmien meħtieġ biex tinkiseb data dwar l-implimentazzjoni tal-

PAK qabel ma tkun tista’ titwettaq evalwazzjoni robusta. L-opinjoni tal-Bord tal-Iskrutinju 

Regolatorju tirrifletti din id-disponibbiltà limitata ta’ evalwazzjonijiet kompluti u komprensivi. Xi 

wħud minn dawn l-evalwazzjonijiet kienu tlestew saż-żmien meta tlestiet il-valutazzjoni tal-impatt u 

r-riżultati ntużaw fil-valutazzjoni tal-impatt. 

Għat-taqsima dwar ‘it-tagħlimiet meħuda’ fir-rapport tal-Valutazzjoni tal-Impatt għall-PAK wara l-

2020, intużaw riżultati interim, kif iddokumentat fl-Annessi 1 u 3. 

It-twettiq ta’ evalwazzjonijiet kmieni wisq, pereżempju wara sena ta’ implimentazzjoni biss bħal fil-

każ tal-evalwazzjoni tar-riskji ta’ “ekoloġizzazzjoni” li l-evalwazzjoni jkollha nuqqasijiet. F’dan l-

eżempju, il-Kummissjoni ma setgħetx tagħmel mod ieħor. 

1.12 Il-proposti leġiżlattivi settorjali koperti mir-regolament dwar id-dispożizzjonijiet komuni kollha 

ġew preċeduti minn valutazzjonijiet tal-impatt, li analizzaw l-aspetti ewlenin tal-implimentazzjoni tal-

fondi, riflessi fir-regolament dwar id-dispożizzjonijiet komuni. Ir-regolament dwar id-

dispożizzjonijiet komuni kienet ibbażata fuq dawn il-valutazzjonijiet tal-impatt.  

1.13 (Tweġiba konġunta tal-Kummissjoni għal 1.13 sa 1.15). 

L-evalwazzjonijiet u l-valutazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni jistgħu jiġu aċċessati permezz tal-

EUR-Lex, ir-Reġistru tad-Dokumenti tal-Kummissjoni u l-portal Say tiegħek. Il-membri tal-

istituzzjonijiet tal-UE jistgħu jaċċessawhom ukoll permezz tal-bażi tad-data Interistituzzjonali ta’ 

studji. 

Il-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016 stabbilixxa objettiv 

għat-trasparenza għall-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni billi stabbilixxa Portal Leġiżlattiv 

Konġunt. Dan is-sit web pubbliku se jippermetti lill-pubbliku jsegwi l-adozzjoni tal-atti leġiżlattivi 

interistituzzjonali fid-dettall. Il-ħidma tat-tliet istituzzjonijiet fuq il-portal għadha għaddejja. 

Kif imħabbar fil-Komunikazzjoni dwar Regolamentazzjoni Aħjar: Biex tgħaqqad il-forzi biex isiru 

liġijiet aħjar, il-Kummissjoni qed taħdem biex tgħaqqad diversi reġistri u portali tal-evidenza, bħall-

EU Bookshop, il-bażi ta’ data interistituzzjonali tal-istudji tal-UE, Semma’ Leħnek u EUR-Lex.  

1.18 Fil-każ ta’ programmi ta’ nfiq, is-segwitu għall-evalwazzjonijiet se jiġi analizzat fil-

valutazzjonijiet tal-impatt u se jitqies bħala rilevanti fil-proposti għall-programmi suċċessuri. Il-

proposti leġizlattivi kollha bħal dawn huma riflessi fil-pjanijiet ta’ ġestjoni annwali. Fl-2022, l-

istruzzjonijiet għall-pjanijiet ta’ ġestjoni fihom ir-rekwiżit li jiġu inklużi azzjonijiet ta’ segwitu 

rilevanti li jirriżultaw mill-evalwazzjonijiet. Is-servizzi huma mitluba wkoll li fil-pjanijiet ta’ ġestjoni 

tagħhom jirreferu għal attivitajiet ewlenin ta’ regolamentazzjoni aħjar, bħal kontrolli tal-idoneità u 

evalwazzjonijiet importanti. L-azzjonijiet operazzjonali speċifiċi ħafna ta’ segwitu, per eżempju li 

jirreferu għall-implimentazzjoni tal-programm, ma jistgħux jiġu inklużi fil-pjanijiet ta’ ġestjoni, li 

jiffokaw fuq ir-riżultati ewlenin għas-sena.  
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It-tagħlimiet meħuda mill-evalwazzjonijiet u l-azzjonijiet ta’ segwitu huma msemmija wkoll 

f’dokumenti oħra, pereżempju fir-rapporti annwali tal-attività.  

Pjanijiet ta’ azzjoni ta’ segwitu mhumiex meħtieġa b’mod sistematiku u mhumiex obbligatorji skont 

Regolamentazzjoni Aħjar għal raġunijiet ta’ proporzjonalità u biex jiġi evitat li informazzjoni li 

tikkoinċidi tiġi trażmessa lill-istituzzjonijiet l-oħra u lill-pubbliku.  

1.19 Skont il-linji gwida għal regolamentazzjoni aħjar, il-valutazzjonijiet tal-impatt jeħtieġ li jkunu 

proporzjonati. Mhux l-għażliet kollha possibbli jistgħu jiġu vvalutati, b’mod partikolari meta ma 

jkunux fattibbli. Minflok, l-għażliet disponibbli huma identifikati u skrinjati bil-ħsieb li jintgħażlu l-

aktar rilevanti. Dan isir mis-servizzi tal-Kummissjoni filwaqt li jitqiesu l-evidenza, il-kontribut mill-

partijiet ikkonċernati, u f’konsultazzjoni mal-gruppi interservizzi,li jinkludu għarfien espert mid-

Direttorati Ġenerali rilevanti kollha tal-Kummissjoni. Il-valutazzjonijiet tal-impatt jiġu skrutinizzati 

mill-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju. 

Tabella 1.2 – Il-valutazzjonijiet tal-impatt jippreżentaw diversi għażliet li huma komparabbli 

b’mod kwalitattiv, iżda joffru analiżi kwantitattiva limitata – Jekk jogħġbok ara t-tweġiba tal-

Kummissjoni għall-paragrafu 1.19. 

IL-KUMMISSJONI ĦEJJIET IL-PROPOSTI LEĠIŻLATTIVI TAGĦHA BIT-TAGĦLIMIET 

MEĦUDA F’MOĦĦHA 

Kaxxa 1.1 - Tagħlima meħuda: għandhom jiġu kkonsolidati diversi strumenti ta’ azzjoni 

esterna 

L-amalgamazzjoni tal-maġġoranza tal-istrumenti preċedenti fi strument wieħed u l-inklużjoni tal-FEŻ 

fil-baġit tal-UE jirrappreżentaw passi ewlenin lejn is-simplifikazzjoni u l-koerenza. Se japplika sett 

uniku ta’ regoli għall-implimentazzjoni tal-fondi għall-azzjoni esterna, u r-regoli ta’ implimentazzjoni 

tal-NDICI jipprovdu s-sinsla għall-implimentazzjoni tal-ftit strumenti ta’ finanzjament estern (IPA III, 

l-Istrument għall-Kooperazzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari, id-Deċiżjoni dwar il-Pajjiżi u t-Territorji 

Extra-Ewropej) ukoll. 

1.26 Fil-proposta tagħha għal lista itwal ta’ indikaturi komuni, il-Kummissjoni wieġbet għal-lezzjoni 

meħuda kkwotata mill-Qorti. Billi jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom lista ta’ indikaturi itwal u 

aktar komprensiva biex jirrappurtaw dwar l-interventi tal-politika ta’ koeżjoni, ikkaratterizzati minn 

azzjonijiet pjuttost eteroġeni, il-programmi jkunu jistgħu jagħżlu u jużaw indikaturi aktar rilevanti 

għall-investiment tagħhom, u b’hekk inaqqsu b’mod sinifikanti l-ħtieġa li jintużaw indikaturispeċifiċi 

għall-programm. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tindika li l-indikaturi proposti għall-

perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027 ġew analizzati fid-dettall mar-rappreżentanti tal-Istati 

Membri u ttestjati skont il-kriterji RACER (rilevanti, aċċettati, kredibbli, faċli, u robusti).  

Kaxxa 1.3 Tagħlima meħuda: l-approċċ biex jiġi vvalutat il-kontribut tal-PAK għall-azzjoni 

klimatika għandu jirrifletti aħjar ir-realtà 

L-approċċ tal-UE għall-integrazzjoni tal-klima u l-metodoloġija ta’ traċċar jibnu fuq prattiki 

internazzjonali. Il-metodoloġija użata mill-Kummissjoni biex tikkalkula l-kontribut tal-PAK għall-

azzjoni klimatika hija soda, tħejjiet b’mod trasparenti u kkoordinat; u ġiet ikkomunikata u maqbula 

mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill. Bil-qbil politiku reċenti dwar ir-riforma tal-PAK, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill approvaw bis-sħiħ il-metodoloġija tal-integrazzjoni tal-klima għall-

PAK u kwalunkwe bidla ulterjuri fl-intraċċar tal-klima fil-Politika Agrikola Komuni ġiet posposta 

mill-koleġiżlaturi għal mill-inqas sa wara l-31 ta’ Diċembru 2025. 

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-istrumenti tal-PAK kellhom impatt sinifikanti, u mhux wieħed limitat. 

L-agrikoltura tal-UE naqqset l-emissjonijiet tal-GHG tagħha b’ 21.4 % mill-1990 filwaqt li l-

produzzjoni agrikola żdiedet. 

Il-Kummissjoni tinnota li l-PAK qatt ma kellha l-għan speċifiku li tnaqqas l-emissjonijiet tal-bhejjem. 

L-emissjonijiet baqgħu stabbli, filwaqt li l-produzzjoni żdiedet. Ser ikollu jsir aktar biex jitnaqqsu 
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aktar l-emissjonijiet mill-agrikoltura, u sabiex jintlaħqu l-miri ambizzjużi tal-UE dwar il-klima għall-

2030 (li jintlaħaq tnaqqis nett tal-emissjonijiet ta’ 55 % sal-2030). 

Il-Kummissjoni tenfasizza li hija impenjata bis-sħiħ biex tilħaq l-għanijiet stabbiliti fil-Patt Ekoloġiku 

Ewropew u l-elementi ewlenin tiegħu tat-tibdil fil-klima, il-bijodiversità u l-kura ambjentali. 

Tranżizzjoni lejn biedja aktar sostenibbli se jkollha rwol sinifikanti fil-kisba ta’ dawn l-għanijiet. Il-

PAK il-ġdida se tkun kruċjali fl-appoġġ ta’ din it-tranżizzjoni b’kundizzjonalità msaħħa (inkluża 

KAAT 2 ġdida ddedikata għall-protezzjoni tat-torbiera), ekoskemi li jimmiraw mill-inqas 25 % tal-

pagamenti diretti lejn l-ambjent/il-klima u 35 % tal-baġit għall-iżvilupp rurali għall-istess skop. 

Għalhekk, din il-PAK il-ġdida hija aktar ambizzjuża fir-rigward tal-azzjoni klimatika (kemm il-

mitigazzjoni kif ukoll l-adattament). Dan jistabbilixxi obbligi akbar fuq il-bdiewa u jippremjahom talli 

jimpenjaw ruħhom fit-tranżizzjoni lejn azzjoni ambjentali u klimatika, inkluża l-biedja tal-karbonju, u 

b’hekk jinħolqu opportunitajiet ġodda ta’ negozju għaż-żoni rurali. 

Kaxxa 1.4 Tagħlima meħuda: il-QFP għandu jkun aktar flessibbli biex jirreaġixxi aħjar għaċ-

ċirkostanzi li qed jinbidlu 

Kif miġbur fil-qosor fil-Komunikazzjoni QFP tal-2018 (COM(2018) 321), il-proposta inizjali tal-

Kummissjoni tal-2018 ipprevediet mekkaniżmi li jiżguraw: 

 flessibbiltà fi ħdan u bejn il-programmi eż. riżerva tal-NDICI, trasferimenti u kontribuzzjonijiet 

minn fondi ta’ ġestjoni kondiviża għal dawk (in) ġestiti direttament jew InvestEU, flessibbiltà tal-

pakkett finanzjarju skont il-punt 18 tal-Ftehim Interistituzzjonali, eċċ. 

 flessibbiltà bejn l-intestaturi u s-snin (eż. ir-Riżerva tal-Unjoni msemmija mill-QEA)   

 kif ukoll strumenti speċjali, li ġew proposti biex jissaħħu aktar fil-pakkett ta’ rkupru tal-

Kummissjoni ta’ Mejju 2020 (tematiku u mhux tematiku).  

Il-Kummissjoni pproponiet ukoll mudell għall-atti bażiċi, li kien jiżgura dispożizzjonijiet simili fl-atti 

bażiċi kollha fir-rigward tal-implimentazzjoni kemm mis-servizzi tal-Kummissjoni kif ukoll mill-

benefiċjarji minn programmi settorjali differenti, u b’hekk tissaħħaħ il-flessibbiltà fl-implimentazzjoni 

tal-programmi billi, pereżempju, jiġu ffaċilitati l-bidliet fil-kofinanzjament u t-trasferimenti, bl-għan 

aħħari li jinkisbu aħjar ir-riżultati. Dan il-mudell kien oppost mill-koleġiżlaturi matul in-negozjati tal-

qafas finanzjarju pluriennali 2021–2027. 

Il-Kummissjoni tinnota li fl-aħħar mill-aħħar mhux il-proposti kollha nżammu fil-ftehim ġenerali 

dwar il-QFP. Filwaqt li l-ftehim ġenerali tal-QFP, inkluża l-leġiżlazzjoni settorjali, jiżgura fil-biċċa l-

kbira l-istess livell ta’ flessibbiltà fil-QFP 2021–2027 bħal fil-QFP 2014–2020, l-adegwatezza ta’ 

dawk il-livelli flimkien mal-flessibbiltajiet intrinsiċi ta’ xi wħud mill-programmi l-ġodda tista’ tiġi 

vvalutata biss matul u wara l-implimentazzjoni tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2021–2027 fid-dawl 

tal-isfidi li qed jevolvu u l-avvenimenti mhux previsti li se jkollu jiffaċċja l-baġit tal-UE. 

Kaxxa 1.5 Tagħlimiet meħuda: ir-regola ‘n + 3’ għandha tiġi sostitwita bir-regola ‘n + 2’ 

Il-proposta tal-Kummissjoni għas-CPR 2021-2027 ipprevediet tranżizzjoni mir-regola n + 3 għal n 

+ 2. Madankollu, il-Kunsill oppona bil-qawwa l-mekkaniżmu propost matul in-negozjati u tħassar 

mit-test adottat.  

Madankollu, f’konformità mar-rakkomandazzjonijiet ripetuti tal-QEA biex jitnaqqas it-trikkib bejn il-

perjodi ta’ programmazzjoni konsekuttivi, id-data tat-tmiem tal-eliġibbiltà skont is-CPR tal-2021–

2027 inżammet fil-31 ta’ Diċembru 2029, u fil-fatt irriżultat f’regola n + 2 għall-impenji tas-sena li 

għaddiet. 

Barra minn hekk, taħt il-QFP il-ġdid 2021–2027 u mill-2023 (bl-applikazzjoni tar-Regolament dwar 

il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK), il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) se japplika 

r-regola n + 2.  

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET 
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1.34 Il-proposti leġiżlattivi settorjali koperti mir-regolament dwar id-dispożizzjonijiet komuni kollha 

ġew preċeduti minn valutazzjonijiet tal-impatt, li analizzaw l-aspetti ewlenin tal-implimentazzjoni tal-

fondi, riflessi fir-regolament dwar id-dispożizzjonijiet komuni. Il-proposta għar-regolament dwar id-

dispożizzjonijiet komuni kienet ibbażata fuq dawn il-valutazzjonijiet tal-impatt. 

Fir-rigward tal-valutazzjoni tal-impatt li tappoġġa l-proposti leġiżlattivi għall-PAK wara l-2020, l-

Anness 1 tagħha jinkludi għażla ta’ referenzi rilevanti, l-Anness 3 tagħha joffri sommarju tal-għadd 

kbir ta’ evalwazzjonijiet u studji li ntużaw, u l-Anness 9 jinkludi bibljografija sħiħa.  

Biex tegħleb in-nuqqas ta’ evalwazzjonijiet finalizzati, il-Kummissjoni organizzat konsultazzjoni 

pubblika kbira (qabel konsultazzjonijiet oħra relatati mal-QFP), diversi sessjonijiet ta’ ħidma dwar it-

3 pilastri tas-sostenibbiltà kif ukoll dwar kwistjonijiet relatati mal-ikel u wettqet analiżi kwantitattiva 

robusta kkomplementata minn analiżi komprensiva ta’ diversi kriterji. 

Rakkomandazzjoni 1.1 

a) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni.  

Il-valutazzjonijiet tal-impatt janalizzaw l-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali sinifikanti tal-

għażliet ta’ politika. Dan huwa ta’ importanza ewlenija għat-tfassil ta’ politika bbażata fuq l-evidenza 

u t-tfassil ta’ proposti leġiżlattivi tajbin. Filwaqt li f’dan l-istadju l-Kummissjoni ma tistax 

tippreġudika t-tfassil tal-proposti futuri tagħha għall-qafas finanzjarju pluriennali ta’ wara l-2027, il-

Kummissjoni se tanalizza l-aħjar mod biex fil-valutazzjonijiet tal-impatt teżamina l-aspetti sostantivi 

tal-leġiżlazzjoni li tkopri diversi programmi.  L-analiżi se tiddependi fuq l-arkitettura tal-QFP li jmiss 

u fuq l-aktar mod effiċjenti u proporzjonat u fuq l-esperjenza tat-tħejjijiet preċedenti tal-QFP, 

f’konformità mal-Linji Gwida tagħha għal Regolamentazzjoni Aħjar. 

b) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni.  

Taħt il-qafas finanzjarju pluriennali 2021–2027, ġie applikat approċċ orizzontali għat-twaqqit tal-

evalwazzjonijiet. Ġeneralment, l-evalwazzjoni interim u finali se titwettaq erba’ snin wara l-bidu u t-

tmiem tal-implimentazzjoni tal-programmi biex jiġi żgurat li l-evalwazzjonijiet ikunu jistgħu 

jibbażaw fuq tliet snin sħaħ ta’ data.  

It-tħejjijiet għall-qafas finanzjarju pluriennali ta’ wara l-2027 se jkunu bbażati fuq valutazzjonijiet tal-

impatt (jew evalwazzjonijiet ex-ante) skont il-prinċipji ta’ Regolamentazzjoni Aħjar. It-tħejjijiet se 

jibbażaw fuq l-evalwazzjonijiet interim disponibbli tal-programmi 2021–2027 u l-evalwazzjonijiet 

finali tal-programmi 2014–2020, filwaqt li jitqiesu ċ-ċiklu tal-QFP u l-isfidi inerenti.  

Jista’ jkun hemm eċċezzjonijiet inevitabbli għal dan il-prinċipju. Pereżempju, minħabba l-perjodu ta’ 

tranżizzjoni, l-ewwel data dwar l-implimentazzjoni tal-PAK il-ġdida se tiġi nnotifikata mill-Istati 

Membri lill-Kummissjoni fi Frar 2025.  

1.35 Jekk jogħġbok ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 1.13. 

L-evalwazzjonijiet u l-valutazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni diġà jistgħu jiġu aċċessati permezz 

tal-EUR-Lex, ir-Reġistru tad-Dokumenti tal-Kummissjoni u l-portal Say tiegħek. Il-membri tal-

istituzzjonijiet tal-UE jistgħu jaċċessawhom ukoll permezz tal-bażi tad-data Interistituzzjonali ta’ 

studji (u evalwazzjonijiet) tal-UE. Il-Kummissjoni qed taħdem biex torbot dawn ir-reġistri u l-portali 

tal-evidenza.  

Rakkomandazzjoni 1.2. Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni. Il-portal Leġislattiv 

Konġunt huwa sforz interistituzzjonali u l-Kummissjoni hija impenjata li tilħaq lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill biex tavvanza l-ħidma fuq il-Portal Leġislattiv Konġunt, kif imħabbar fil-

Komunikazzjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar:Ngħaqqdu l-forzi tagħna biex nagħmlu liġijiet aħjar. 

Skeda ta’ żmien: tmiem l-2023 Iż-żmien tal-implimentazzjoni jiddependi fuq l-istituzzjonijiet sħab l-

oħra. 
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1.36 Is-segwitu tal-evalwazzjoni jista’ jieħu ħafna forom, bħal proposta leġiżlattiva u valutazzjoni tal-

impatt li takkumpanjaha (jew evalwazzjoni ex-ante), gwida jew monitoraġġ imtejba, rapporti tal-

Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.  

Il-konklużjonijiet mill-evalwazzjonijiet tal-programmi finanzjarji se jikkontribwixxu għall-analiżi fil-

valutazzjoni tal-impatt u aktar fit-tfassil tal-proposta leġiżlattiva għal programmi futuri. Dawn il-

proposti u l-valutazzjonijiet tal-impatt li jakkumpanjawhom huma elenkati fil-pjanijiet ta’ ġestjoni 

annwali. Is-servizzi huma mitluba wkoll li fil-pjanijiet ta’ ġestjoni tagħhom jirreferu għal attivitajiet 

ewlenin ta’ regolamentazzjoni aħjar, bħal kontrolli tal-idoneità u evalwazzjonijiet importanti. Tipi 

oħra ta’ segwitu operazzjonali aktar speċifiku (eż. gwida dwar l-implimentazzjoni għas-servizzi, 

aġġornamenti tal-IT) mhux se jidhru fil-pjanijiet ta’ ġestjoni, li jiffokaw fuq ir-riżultati ewlenin għas-

sena. 

Informazzjoni dwar is-segwitu ewlieni għall-evalwazzjonijiet tinsab ukoll f’rapporti oħra, bħar-

rapporti annwali tal-attività. 

Rakkomandazzjoni 1.3 

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni. 

Il-Kummissjoni taqbel li t-tixrid tas-sejbiet tal-evalwazzjoni u l-identifikazzjoni ta’ azzjonijiet ta’ 

segwitu, fejn rilevanti biex jikkomplementaw il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, huma importanti 

biex jitqiegħdu fil-prattika t-tagħlimiet meħuda u jittieħed vantaġġ mis-sejbiet tal-evalwazzjoni. Is-

segwitu tal-evalwazzjonijiet tal-programmi finanzjarji, ippreżentat fid-dokumenti ta’ ħidma tal-

persunal tal-evalwazzjoni, huwa analizzat fil-valutazzjonijiet tal-impatt. Il-Kummissjoni qieset it-

tagħlimiet ewlenin meħuda mill-evalwazzjonijiet fil-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha għat-tħejjija tal-

QFP 2021–2027. Il-proposti futuri għall-programmi suċċessuri u l-valutazzjonijiet tal-impatt tagħhom 

huma elenkati fil-pjanijiet ta’ ġestjoni annwali. 

Skeda ta’ żmien: tmiem l-2022. It-twaqqit jiddependi fuq meta se jiġu prodotti l-evalwazzjonijiet 

interim u finali għall-QFP 2021–2027. 

1.37 Informazzjoni u metodi kwantitattivi bħal statistika u analiżi tal-kosteffettività jikkomplementaw 

informazzjoni kwalitattiva bħal opinjonijiet, input mill-partijiet interessati, kif ukoll pariri xjentifiċi u 

esperti, kollha ugwalment siewja biex jiffurmaw il-bażi ta’ evidenza għall-valutazzjoni tal-impatt. Il-

valutazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni pprovdew analiżi kwantitattiva, fejn fattibbli u 

proporzjonata, b’eċċezzjonijiet limitati.  

Filwaqt li f’xi każijiet, bħal fil-każ tal-valutazzjoni tal-impatt għall-PAK, saret analiżi kwantitattiva, 

il-kwantifikazzjoni tal-impatti mhux se tkun possibbli fil-każijiet kollha u l-evidenza jaf ikollha 

tinbena abbażi ta’ informazzjoni kwalitattiva, li hija daqstant siewja.  

Rakkomandazzjoni 1.4 Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni.  

Informazzjoni kwantitattiva, inklużi analiżijiet tal-kost-benefiċċju u tal-kosteffettività, hija sors 

importanti ta’ evidenza fil-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt flimkien ma’ evidenza kwalitattiva. 

Madankollu, l-impatti jistgħu jiġu kkwantifikati biss u jitwettqu analiżijiet tal-kost-benefiċċju u tal-

kosteffettività abbażi ta’ data kwantitattiva, fejn dan ikun fattibbli u proporzjonat, jiġifieri fejn data 

ta’ kwalità għolja u f’waqtha tkun disponibbli bi spiża raġonevoli. Il-Kummissjoni tiddependi fuq 

data ta’ kwalità tajba u f’waqtha mill-Istati Membri u benefiċjarji oħra tal-leġiżlazzjoni tal-UE. 

Anness 1.1 Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet mill-Kapitolu 3 tar-Rapport Annwali 2017 

Rakkomandazzjoni 3(c): 

L-informazzjoni aggregata li tinsab fir-rapporti ewlenin dwar il-prestazzjoni hija pprovduta mis-

servizzi responsabbli għall-ġestjoni ta’ kuljum tal-programmi u l-politiki. Permezz tal-istruzzjonijiet 

permanenti għar-rapporti annwali tal-attività u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi (inklużi fl-

istruzzjonijiet permanenti taċ-ċirkolari tal-baġit) u permezz ta’ interazzjonijiet regolari fin-netwerks 

rilevanti fil-Kummissjoni kollha, is-servizzi ċentrali enfasizzaw l-importanza tal-konsistenza fl-
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informazzjoni ppreżentata u li jiġi ddikjarat b’mod ċar is-sors tal-informazzjoni ppreżentata. 
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI EWROPEA GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI 
EWROPEA TAL-AWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UE – STATUS 

FI TMIEM L-2020 

KAPITOLU 2 –  KOMPETITTIVITÀ GĦAT-TKABBIR U L-IMPJIEGI 

 

INTRODUZZJONI 

2.1. Il-programm Erasmus+ huwa ġeneralment rikonoxxut bħala programm effettiv, li jipprovdi Valur 
Miżjud Ewropew liċ-ċittadini Ewropej. Il-Kummissjoni kostantement tiżviluppa l-programm u r-
rispons politiku tagħha għall-isfidi li jiffaċċjaw il-partijiet ikkonċernati tagħha, u se taġixxi fuq l-
osservazzjonijiet dettaljati tal-QEA bħala kontribut siewi għal dan il-proċess kontinwu. 

Huwa importanti li kollox ma’ kollox wieħed jinnota li xi wħud mill-istudji msemmija fil-Kapitolu 
ġew finalizzati xi snin ilu u jkopru perjodi li huma saħansitra aktar kmieni. Fl-2022 il-Kummissjoni se 
tniedi l-evalwazzjoni finali tal-programm 2014-20, li se tirrifletti aħjar l-adattamenti li maż-żmien 
saru fil-programm u b’reazzjoni għal dawn l-istudji. 

Fl-aħħar nett, il-QEA tenfasizza l-fatt li aktar nisa milli rġiel jipparteċipaw fil-programm Erasmus+. 
Il-Kummissjoni għandha data li turi li dan huwa prinċipalment ikkawżat mill-bilanċ eżistenti bejn il-
ġeneri fl-oqsma ta’ studju li għandhom it-tendenza li jattiraw il-parteċipazzjoni fl-Erasmus+, aktar 
milli xi preġudizzju kontra l-irġiel fil-programm li jeħtieġ li jiġi indirizzat. Ħafna proġetti ffinanzjati 
mill-programm jenfasizzaw l-opportunità u l-aċċess għall-parteċipanti kollha irrispettivament mill-
ambjent li ġejjin minnu, u huma ġeneralment riflessi fl-istatistika tal-programm. 

VALUTAZZJONI TAL-PRESTAZZJONI TA’ ERASMUS+ 

2.9. L-indikaturi tal-prestazzjoni huma għodda utli għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-programm. 
Dawn jistgħu, pereżempju, jipprovdu indikazzjonijiet bikrija ta’ kwistjonijiet ta’ prestazzjoni / 
implimentazzjoni li jistgħu jkunu jeħtieġu attenzjoni. Madankollu, il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-
programmi spiss tirrikjedi li wieħed imur lil hinn minn analiżi tal-indikaturi tal-prestazzjoni, biex 
jinkludi informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva rilevanti oħra. L-ebda sett ta’ indikaturi tal-
prestazzjoni ma jista’ jirrifletti l-aspetti rilevanti kollha tal-prestazzjoni tal-programm. Għaldaqstant 
il-fatt li indikatur tal-prestazzjoni 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. 

Il-Kummissjoni tipprovdi l-valutazzjoni tagħha tal-progress tal-indikaturi fil-mira fid-dikjarazzjonijiet 
tal-programmi. F’xi każijiet, din il-valutazzjoni hija differenti mill-valutazzjoni tal-QEA f’dan ir-
rapport minħabba l-użu ta’ metodoloġiji differenti. 

Kif deskritt fir-Rapport Speċjali Nru 22/2018 tal-QEA, l-indikaturi tal-programm Erasmus+ 2014-20 
huma allinjati mill-qrib mal-objettivi ta’ politika ET 2020. 

Bi tweġiba għall-osservazzjonijiet ewlenin dwar l-indikaturi, il-Kummissjoni tista’ tikkonferma li 
dawn jinsabu fil-proċess li jiġu riveduti għall-perjodu ta’ programmazzjoni l-ġdid, u b’hekk tindirizza 
l-kwistjonijiet identifikati mill-QEA. Madankollu xi differenzi teoretiċi, bħad-distinzjoni bejn 
“outputs” u “riżultati” huma parti minn diskussjoni istituzzjonali usa’ u li ilha għaddejja dwar kif 
jenħtieġ li l-benefiċċji sostanzjali tal-programmi tal-UE jiġu kklassifikati. 

2.11. Il-Kummissjoni tqis li l-indikaturi dwar l-ammont tal-persunal appoġġat jistgħu jitqiesu bħala 
indikaturi tar-riżultati, minħabba n-natura tagħhom bħala objettiv operazzjonali ewlieni tal-programm, 
imsemmi fl-Anness I tar-Regolament Erasmus+ bħala “kwantitattiv (ġenerali)”. 
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2.12. Il-Kummissjoni tinnota li l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tidentifika li “għad hemm 
possibbiltà ta’ titjib f’termini tal-allinjament ma’ dak li l-proġetti fil-fatt jiffinanzjaw u l-prijoritajiet 
ewlenin fil-livell tal-UE”. Il-programmi ta’ ħidma u l-kriterji ta’ gwida tal-programmi ta’ ħidma tal-
Aġenzija Nazzjonali progressivament saħħew ir-rabta bejn il-proġetti u l-prijoritajiet fil-livell tal-UE. 

2.15. Għall-programm Erasmus+ 2021-27, il-Kummissjoni ħadmet ħafna mal-partijiet ikkonċernati u 
ssostitwiet l-għodod tal-IT b’sistema modulari unika. Il-gwida tal-programm ġie aġġornat ukoll u s-
simplifikazzjoni tar-regoli ta’ finanzjament, b’mod partikolari bl-użu ta’ somom f’daqqa bbażati fuq 
ir-riżultati, qed tiġi implimentata progressivament mis-sejħiet tal-2021’il quddiem. 

2.16. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-konklużjoni tal-evalwazzjoni interim tal-2017 dwar is-sinerġiji 
kienet ibbażata fuq l-ewwel snin tal-programm Erasmus+. Minn dak il-perjodu ’l hawn, il-
Kummissjoni żiedet b’mod sostanzjali l-mekkaniżmi li bihom il-programmi tal-UE jaħdmu flimkien 
biex jilħqu objettivi komuni. Eżempju ewlieni huwa l-ħolqien tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, li 
mmobilizza għadd ta’ programmi differenti tal-UE, u dan il-proċess qed jitkompla tul il-qafas 
finanzjarju pluriennali fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-27, fejn is-sinerġiji potenzjali ġew 
kompletament integrati fil-bażijiet ġuridiċi tal-programmi. 

2.17. Il-Kummissjoni tqis li l-proporzjon tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-programm Erasmus jista’ jiġi 
spjegat fil-biċċa l-kbira mill-effetti interattivi tal-proporzjon ta’ ċerti oqsma ta’ studju fil-programm u 
l-parteċipazzjoni tal-ġeneri f’dawn l-oqsma. B’mod partikolari, fil-programm ta’ mobilità għall-
Edukazzjoni Għolja Erasmus+, l-irġiel jippredominaw f’oqsma bħal “l-Inġinerija, il-manifattura u l-
kostruzzjoni” u “t-Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni”. Madankollu, dawn l-oqsma 
tematiċi jissuperawhom fid-daqs oqsma bħal “l-Arti u l-istudji umanistiċi” u “x-Xjenzi soċjali, il-
ġurnaliżmu, u l-informazzjoni”. 

Abbażi tal-prinċipju ta’ “baġit iffukat fuq ir-riżultati”, il-baġit tal-UE jfittex li jindirizza diversi 
objettivi bil-finanzjament tiegħu. Fil-bażi tad-data online tal-proġetti Erasmus+, wieħed isib 9,243 
proġett li jindirizzaw l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fost objettivi oħra. Madankollu, li stima finanzjarja 
ta’ dawn il-kontribuzzjonijiet issir minn perspettiva waħda biss huwa potenzjalment arbitrarju, u 
mhux konformi mal-prinċipju msemmi hawn fuq li kull euro minfuq jilħaq objettivi multipli u 
jimmassimizza l-valur għall-kontribwenti Ewropej. 

Skont linji gwida orizzontali ġodda għall-programmi l-ġodda tal-UE 2021-2027, qed jiġi introdott 
approċċ ġdid ta’ traċċar finanzjarju li jkopri, fost l-oħrajn, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. 

2.20. Skont il-qafas ta’ prestazzjoni tal-Kummissjoni, il-miri stabbiliti u miksuba jitqiesu bħala 
riżultati meta dan ikun objettiv ewlieni tal-programm sottostanti. 

2.26. Dawn l-indikaturi se jiġu analizzati fil-kuntest tal-iżvilupp kontinwu tal-indikaturi ewlenin 
f’kollaborazzjoni mas-servizzi ċentrali. 

2.29. Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li għas-Sħubiji Strateġiċi għall-Iskejjel parti ewlenija mill-
valur miżjud hija l-kondiviżjoni internazzjonali tal-aħjar prattika u l-effett katalitiku li s-sħubijiet 
jista’ jkollhom fuq il-komunitajiet lokali u l-partijiet interessati tagħhom. Madankollu, l-innovazzjoni 
hija kompletament integrata fir-riżultati tanġibbli li mbagħad jistgħu jintużaw minn atturi oħra fil-
qasam. 

Barra minn hekk, it-tweġibiet dettaljati li kienu parti mill-evalwazzjoni interim jippreżentaw stampa 
aktar varjata u sfumata tad-diversi benefiċċji ta’ sħubijiet strateġiċi, b’mod partikolari billi 
jikkonkludu li “l-attivitajiet ta’ kondiviżjoni u tagħlim għandhom mertu ċar u jippermettu lill-persunal 
u lill-organizzazzjonijiet itejbu l-prattiki u l-metodi tagħhom”. 
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2.33. Skont il-qafas ta’ prestazzjoni tal-Kummissjoni, il-miri stabbiliti u miksuba jitqiesu bħala 
riżultati meta dan ikun objettiv ewlieni tal-programm sottostanti. 

2.36. Il-Kummissjoni tindika li dan il-perċentwal apparentement baxx huwa dovut l-aktar għaliex 
mill-2018 ’l hawn l-appoġġ mexa lejn il-volontarjat taż-żgħażagħ fil-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà l-
ġdid. 

2.37. Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 2.33. 

 

KONKLUŻJONIJIET 

2.41. Il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni għall-influwenza tal-oqsma ta’ studju dwar il-bilanċ bejn il-
ġeneri kif deskritt fit-tweġiba tagħha għall-paragrafu 2.17. 

2.42. Rigward il-bosta referenzi li jinsabu f’dan il-kapitolu rigward l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu 
tal-2017, huwa importanti wkoll li wieħed jinnota li din iddikjarat:  

“L-evalwazzjoni finali tal-programm se tivvaluta wkoll l-eżiti tal-Alleanzi ta’ Għarfien u l-Alleanzi 
tal-Ħiliet Settorjali fuq skala wiesgħa introdotti fl-Erasmus+ bl-iskop li  
tingħata spinta lill-innovazzjoni fl-edukazzjoni għolja u fl-ETV. Dawn l-azzjonijiet ma kinux 
biżżejjed kompleti biex jiġu evalwat f’nofs it-terminu.” 
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI EWROPEA GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI 
EWROPEA TAL-AWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UE – STATUS 

FI TMIEM L-2020   

KAPITOLU 3 - KOEŻJONI EKONOMIKA, SOĊJALI U TERRITORJALI 

 

INTRODUZZJONI 

3.1 Il-fokus tal-programmi 2014-2020 fuq il-prestazzjoni u fuq il-loġika tal-intervent, muri mir-
rappurtar aktar komprensiv tal-indikaturi komuni tal-fond meta mqabbel mal-perjodu ta’ 
programmazzjoni 2007-2013, wassal għal data tal-prestazzjoni aktar robusta u koerenti, komparabbli 
bejn il-programmi u l-pajjiżi, dwar l-outputs u r-riżultati diretti tal-azzjonijiet ta’ investiment. Ir-
rapporti annwali ta’ implimentazzjoni tal-programmi saru sors imtejjeb b’mod konsiderevoli ta’ 
informazzjoni dwar il-prestazzjoni. Il-kisbiet f’termini ta’ outputs, riżultati, kostijiet unitarji u rati ta’ 
suċċess tqiegħdu għad-dispożizzjoni taċ-ċittadini kollha fil-pjattaforma tad-data miftuħa tal-politika 
ta’ koeżjoni1.  

Sa tmiem l-2019, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (FSE u YEI) 
kienu laħqu xi kisbiet importanti. Huma għenu b’mod partikolari lil 36,4 miljun ruħ permezz ta’ 
diversi proġetti mill-2014 sal-2019. Minn dawn, 4,5 miljun ruħ sabu impjieg u 5,5 miljun kisbu 
kwalifika bħala riżultat tal-intervent tal-UE. Dan kien jinkludi 2,5 miljun persuna b’diżabilità kif ukoll 
5,6 miljun migrant u parteċipant bi sfond barrani u 6,5 miljun persuna żvantaġġata. L-
implimentazzjoni tal-FSE u l-YEI għadha għaddejja u tintemm fil-31.12.2023.  

Il-programmi operazzjonali ffinanzjati fl-ambitu tal-FSE u l-YEI qed jinvestu f’varjetà wiesgħa ta’ 
azzjonijiet imfassla għall-ħtiġijiet partikolari ta’ żvilupp tal-Istati Membri u tar-reġjuni. L-indikaturi 
użati biex jiġu stabbiliti l-miri u biex tiġi rrappurtata l-prestazzjoni huma adattati għall-azzjonijiet 
partikolari. Fir-rappurtar ta’ livell għoli tagħha dwar il-prestazzjoni, il-Kummissjoni tiffoka fuq l-
indikaturi komuni li jintużaw mill-programmi kollha, irrappurtati għall-operazzjonijiet kollha u 
aggregati fil-livell tal-UE. L-indikaturi speċifiċi għall-programm, li huma ugwalment rilevanti għall-
valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-Fondi fil-livell nazzjonali u reġjonali, ma jintużawx fir-rappurtar ta’ 
livell għoli tal-Kummissjoni, iżda jservu għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-programm speċifiku. 
Fil-fehma tal-Kummissjoni, is-sistema ta’ monitoraġġ stabbilita tippermetti l-monitoraġġ kemm tal-
implimentazzjoni attwali kif ukoll tal-prestazzjoni tal-programmi.  

3.7 L-objettivi speċifiċi kif definiti fid-Dikjarazzjoni tal-Programm tal-QFP 2014-2020 jikkorrispondu 
għall-objettivi tematiċi (TOs) previsti fir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (CPR) u fir-
Regolament FSE. Fl-ambitu tal-FSE 2014-2020, is-subkategoriji taħt id-diversi TOs jissejħu 
“prijoritajiet ta’ investiment”. Kif indikat fl-Artikolu 2(34) tas-CPR, “objettiv speċifiku” tfisser ir-
riżultat li prijorità ta’ investiment jew prijorità tal-Unjoni jikkontribwixxu għalih f’kuntest nazzjonali 
jew reġjonali speċifiku permezz ta’ azzjonijiet jew miżuri meħuda f’tali prijorità. Tali objettivi 
speċifiċi huma definiti minn kull Stat Membru fl-ambitu ta’ kull prijorità ta’ programm. 

VALUTAZZJONI TAL-PRESTAZZJONI TAL-FSE  

3.12 Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 3.70. 

                                                       
1 https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
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3.19 Kif enfasizzat fit-Tweġibiet tal-Kummissjoni Ewropea għar-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri (QEA) dwar il-Finanzjament ibbażat fuq il-prestazzjoni, l-analiżi tal-prestazzjoni 
twettqet kif meħtieġ mill-bażi regolatorja, billi ġew ivvalutati l-indikaturi inklużi fil-qafas tal-
prestazzjoni.  

Is-CPR 2014-2020 tabilħaqq jirrikjedi li l-analiżi tal-prestazzjoni titwettaq billi jiġu vvalutati l-passi u 
l-indikaturi ta’ implimentazzjoni inklużi fil-qafas ta’ prestazzjoni. Ir-raġunament li jirfed l-interventi 
tal-politika ta’ koeżjoni jiżgura relazzjoni sekwenzjali bejn l-indikaturi finanzjarji u dawk tal-output u 
r-riżultati matul iż-żmien. Fiż-żmien tar-rieżami tal-prestazzjoni, kien ikun kmieni wisq biex jinkisbu 
(u jiġi vvalutat il-progress komparabbli) riżultati għal investimenti pluriennali ffinanzjati fl-ambitu 
tal-politika ta’ koeżjoni. 

3.21 Ħafna minn dawn il-limitazzjonijiet tad-data ġew solvuti fil-perjodu ta’ programmazzjoni 
attwali, bl-aktar mod prominenti bl-introduzzjoni ta’ indikaturi komuni tar-riżultati u definizzjonijiet 
komuni għall-indikaturi kollha.  

Il-Kummissjoni kompliet bl-isforzi tagħha biex trawwem evalwazzjonijiet tal-impatt kontrofattwali 
(CIE) fl-Istati Membri (eż. aġġornament tal-gwida tas-CIE, skambju ta’ esperjenza). Kważi 100 CIEs 
tal-FSE u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) tlestew u koprew il-biċċa l-kbira tal-Istati 
Membri u ffukaw fuq l-impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-operazzjonijiet edukattivi. Qed titwettaq 
sinteżi sistematika ta’ din l-evidenza (studju ta’ metaanaliżi) u din se tikkontribwixxi għall-
evalwazzjoni ex post.  

3.23 Ir-rapport tal-Parlament Ewropew imsemmi mill-QEA jenfasizza wkoll titjib fl-evalwazzjoni tal-
politika ta’ koeżjoni (PK). “B’mod ġenerali, il-partijiet ikkonċernati infurmati jaqblu li l-kapaċità tal-
qafas li jirrilaxxa evidenza dwar il-kisbiet tal-PK u jissodisfa funzjoni ta’ responsabbiltà tjiebet fil-
livell tal-UE.” 

Barra minn hekk, is-sehem tal-evalwazzjonijiet kontrofattwali fl-FSE kien ogħla b’mod sinifikanti 
milli fl-FEŻR. 

Fir-rigward tal-metodi, il-Helpdesk tal-Evalwazzjoni sab li “ħafna mill-evalwazzjonijiet tal-impatt 
jużaw tekniki relattivament avvanzati li huma mfassla biex jiddistingwu l-effetti tal-miżuri eżaminati 
minn fatturi oħra, speċifikament analiżi kontrofattwali biex tiġi stmata l-iskala tal-effetti u abbażi tat-
teorija biex jiġu traċċati r-rabtiet bejn il-miżuri u l-eżiti osservati”. 

Id-DĠ Impjiegi, bl-appoġġ tal-JRC (iċ-Ċentru għar-Riċerka dwar l-Evalwazzjoni tal-Impatt) u l-
Helpdesk tal-Evalwazzjoni, ikompli jibni l-kapaċità tal-evalwazzjoni fl-Istati Membri. 

3.24 Filwaqt li r-Regolament Finanzjarju huwa l-punt ewlieni ta’ referenza għall-prinċipji u l-
proċeduri li jirregolaw l-istabbiliment, l-implimentazzjoni u l-kontroll tal-baġit tal-UE, huma l-linji 
gwida għal regolamentazzjoni aħjar li jistabbilixxu l-prinċipji li l-Kummissjoni Ewropea ssegwi meta 
tħejji inizjattivi u proposti ġodda u meta timmaniġġja u tevalwa l-leġiżlazzjoni eżistenti. Il-
Kummissjoni Ewropea dejjem tivvaluta, kif meħtieġ mir-Regolamentazzjoni Aħjar, il-kriterji ta’ 
evalwazzjoni tal-effettività, l-effiċjenza, il-koerenza, ir-rilevanza u l-valur miżjud tal-UE tal-
interventi. 

3.25 L-indikaturi tal-prestazzjoni huma għodda utli għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-programm. 
Dawn jistgħu, pereżempju, jipprovdu indikazzjonijiet bikrija ta’ kwistjonijiet ta’ 
prestazzjoni/implimentazzjoni li jistgħu jeħtieġu attenzjoni. Madankollu, il-valutazzjoni tal-
prestazzjoni tal-programmi spiss tirrikjedi li wieħed imur lil hinn minn analiżi tal-indikaturi tal-
prestazzjoni, biex jinkludi informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva rilevanti oħra. L-ebda sett ta’ 
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indikaturi tal-prestazzjoni ma jista’ jirrifletti l-aspetti rilevanti kollha tal-prestazzjoni tal-programm. 
Għalhekk il-fatt li indikatur tal-prestazzjoni 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. 

Il-Kummissjoni tipprovdi l-valutazzjoni tagħha tal-progress tal-indikaturi li għandhom jiġu mmirati 
fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. F’xi każijiet, din il-valutazzjoni hija differenti mill-valutazzjoni 
tal-QEA f’dan ir-rapport minħabba l-użu ta’ metodoloġiji differenti. 

3.26 Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 3.71. 

3.29 Kif stabbilit fir-rapport annwali tal-attività tad-DĠ Impjiegi, il-valutazzjoni tal-prestazzjoni hija 
bbażata fuq sitt indikaturi u tinkludi valutazzjoni ġenerali. L-indikaturi fiżiċi (l-outputs u r-riżultati) 
huma biss wieħed minn dawn is-sitt indikaturi. Il-Kummissjoni tqis li l-indikaturi fiżiċi mhumiex 
biżżejjed biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni ta’ programm u li jenħtieġ li jitqiesu wkoll aspetti oħra 
bħall-implimentazzjoni finanzjarja u l-kapaċità amministrattiva. 

3.33 L-istudju msemmi pprovda analiżi tal-ipprogrammar tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 
Ewropej (SIE) għall-perjodu 2014-2020 u enfasizza li r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi 
(CSRs) ġew inklużi fl-għażliet strateġiċi stabbiliti fil-programmi operazzjonali. Analiżi tal-prijoritajiet 
ta’ investiment u l-objettivi speċifiċi magħżula fil-programmi operazzjonali turi li s-CSRs mhux biss 
ġew adottati f’għażliet strateġiċi iżda wkoll li l-Fondi SIE fil-fatt qed jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni tagħhom. Ir-rabtiet bejn il-Fondi SIE u s-CSRs huma partikolarment żviluppati sew 
fir-rigward tal-politika attiva tas-suq tax-xogħol u l-industriji tan-network, inqas f’oqsma oħra ta’ 
politika. 

3.40 Bħala konklużjoni ġenerali, l-istudju sab li l-operazzjonijiet tal-FSE u tal-YEI għenu biex titjieb 
l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ madwar l-Ewropa. Biex jinkiseb dan, xi elementi kienu partikolarment 
rilevanti, bħall-innovazzjoni biex tintlaħaq il-popolazzjoni fil-mira, il-koordinazzjoni bejn is-sħab, u 
approċċi olistiċi għall-impjiegi. L-istudju kkonkluda li anke jekk, mil-lat operattiv, l-implimentazzjoni 
ħadet xi żmien biex tibda, il-progress fl-implimentazzjoni kien qed javvanza sew, u kellu effetti 
pożittivi fit-tul fuq l-impjegabbiltà. 

3.42 Biex jittaffa l-impatt soċjoekonomiku tal-kriżi tal-COVID-19, l-UE nediet strumenti biex tgħin 
lill-Istati Membri, inkluż il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi fil-qafas tal-Fondi SIE (CRII/CRII+ u REACT-
EU) u SURE. Grazzi, fil-biċċa l-kbira, għal dawn il-miżuri ta’ suċċess, li appoġġaw il-politiki 
nazzjonali dwar l-impjiegi, it-tnaqqis fl-impjiegi ttaffa u kien ferm inqas mill-impatt fuq il-ħinijiet 
tax-xogħol. 

3.45 Kważi 75 % tal-għadd totali ta’ parteċipanti appoġġati mill-FSE kienu jew qiegħda, qiegħda fit-
tul jew inattivi. Dan juri li l-FSE huwa għodda effettiva għall-appoġġ ta’ persuni li jinsabu aktar 
imbiegħda mis-suq tax-xogħol. Barra minn hekk, peress li l-gruppi fil-mira tal-operazzjonijiet għall-
politiki attivi tas-suq tax-xogħol (TO8) normalment ikunu l-persuni qiegħda, is-sehem ta’ persuni 
inattivi huwa naturalment aktar baxx. F’oqsma tematiċi oħra l-proporzjon tagħhom huwa 
sostanzjalment ogħla (68 %) eż. fl-edukazzjoni u t-taħriġ (TO10), inkluż pereżempju tfal tal-iskola u 
studenti. 

Ara wkoll l-osservazzjonijiet tal-QEA fil-paragrafu 3.72.  
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3.49. Kif enfasizzat fl-Istudju dwar l-Evalwazzjoni tal-Appoġġ tal-FSE għall-Impjiegi taż-Żgħażagħ2 : 
“Il-YEI u l-FSE wrew Valur Miżjud Ewropew konsiderevoli. Dan jinkludi effetti tal-volum billi 
jappoġġa interventi li ma kinux iffinanzjati minn programmi nazzjonali jew reġjonali oħra u 
jippermetti li jsiru azzjonijiet addizzjonali. Dan kellu wkoll effetti ta’ ambitu importanti billi wessa’ l-
firxa ta’ azzjonijiet eżistenti u espanda l-gruppi fil-mira jew billi segwa gruppi mhux koperti minn 
programmi oħra. Għalkemm l-effetti fuq ir-rwol kienu inqas evidenti, l-operazzjonijiet taż-żgħażagħ 
iffinanzjati mill-YEI u mill-FSE kienu importanti għas-sensibilizzazzjoni dwar is-sitwazzjoni tan-
NEETs fl-Istati Membri. F’għadd aktar limitat ta’ każijiet, il-YEI u l-FSE kellhom effetti tar-rwol 
f’termini ta’ azzjonijiet innovattivi introdotti fil-qafas tal-fondi li qed jiġu integrati fil-politiki dwar l-
impjiegi taż-żgħażagħ.” 

3.50 Il-mobilità tal-forza tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea qed tiżdied. Bejn l-2014 u l-2018, is-sehem 
ta’ persuni li mhumiex ċittadini fl-impjieg totali żdied minn 7,1 % għal 8,3 % u l-appoġġ tal-FSE 
ċertament kellu rwol f’dan.  

Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, il-miżuri ta’ mobbiltà tal-forza tax-xogħol, inklużi 
l-attivitajiet tal-EURES, huma pprogrammati fil-qafas tal-objettiv tematiku 8 tal-FSE “il-promozzjoni 
ta’ impjiegi sostenibbli ta’ kwalità u l-appoġġ għall-mobbiltà tal-forza tax-xogħol”. Hemm 
limitazzjonijiet partikolari għall-kejl tal-mobbiltà tal-ħaddiema bħan-nuqqas ta’ definizzjoni 
universali.  

Ir-Regolament tal-EURES (ir-Regolament 589/2016) jibqa’ l-bażi ġuridika ewlenija għall-ġbir ta’ 
informazzjoni rilevanti (b’mod partikolari fl-Artikolu 30 tiegħu) li jitlob lill-Istati Membri jiġbru 
informazzjoni dwar in-nuqqas u l-eċċess ta’ ħaddiema. L-istabbiliment tal-Awtorità Ewropea tax-
Xogħol (ir-Regolament (UE) 2019/1149), se jippermetti lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jimmonitorjaw u jippubblikaw il-flussi u x-xejriet tal-mobbiltà tal-ħaddiema fl-Unjoni abbażi ta’ 
rapporti mill-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, bl-użu tal-istatistika tal-Eurostat u d-data nazzjonali 
disponibbli.  

Il-Kummissjoni tkompli l-ħidma analitika tagħha dwar ix-xejriet u l-isfidi għal kategoriji differenti ta’ 
ħaddiema mobbli. 

3.54 Il-Kummissjoni tieħu l-ġlieda kontra l-faqar tassew bis-serjetà. Fl-istrument tagħha REACT-EU, 
imniedi bħala parti mill-Pjan ta’ Rkupru għall-Ewropa, il-Kummissjoni proponiet li r-riżorsi 
addizzjonali allokati għall-Fond Soċjali Ewropew għandhom jittrattaw bħala kwistjoni prijoritarja, 
fost l-oħrajn, il-miżuri biex jiġi indirizzat il-faqar fost it-tfal.  

Il-Kummissjoni pproponiet ukoll rakkomandazzjoni li tistabbilixxi Garanzija Ewropea għat-Tfal, 
adottata mill-Kunsill fl-14 ta’ Ġunju 2021. Dan se jikkontribwixxi għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali fost it-tfal. 

3.55 Is-sistema ta’ monitoraġġ tal-FSE permezz ta’ indikaturi komuni tipprovdi informazzjoni 
universali a) dwar is-sensibilizzazzjoni tal-fond mal-aktar gruppi fil-mira importanti tiegħu permezz 
tal-indikaturi komuni tal-output u b) dwar l-aktar tipi importanti ta’ eżiti permezz tal-indikaturi tar-
riżultati diretti.  

Is-sistema ta’ monitoraġġ tal-FSE tipprovdi bilanċ għaqli bejn il-ħtiġijiet ta’ informazzjoni fil-livell 
tal-UE u d-data miġbura mill-Istati Membri f’eluf ta’ operazzjonijiet u benefiċjarji. Sabiex jiġi limitat 

                                                       
2 Il-Kummissjoni Ewropea, 2020, Study for the evaluation of ESF support to youth employment, 
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il-piż amministrattiv tal-ġbir tad-data, mill-evalwazzjonijiet tinkiseb evidenza dwar l-eżiti speċifiċi 
għall-gruppi fil-mira. 

Id-diffikultajiet fil-ġbir tad-data dwar gruppi żvantaġġati ġew ikkunsidrati fid-dispożizzjonijiet il-
ġodda fl-2021–2027. Ir-rappurtar dwar dawn il-gruppi fil-mira se jiġi ffaċilitat (l-użu tar-reġistri tad-
data, il-possibbiltà li wieħed joqgħod fuq stimi infurmati). Barra minn hekk, żewġ objettivi speċifiċi 
distinti tal-FSE+ se jkopru ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi u l-persuni Rom, u b’hekk iwittu t-triq għall-kejl 
tal-prestazzjoni rispettiva tagħhom. 

3.58 Fil-perjodu 2021-2027, ir-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika se jiżguraw immirar aħjar tal-
aktar gruppi vulnerabbli. L-Istati Membri kollha se jkollhom jallokaw mill-inqas 25 % tal-FSE+ 
għall-inklużjoni soċjali. 5 % tal-FSE+ se jiġu allokati biex jiġi indirizzat il-faqar fost it-tfal fl-Istati 
Membri b’rata ta’ riskju ta’ faqar u esklużjoni (AROPE) ogħla mill-medja tal-UE u 12,5 % tal-FSE+ 
għall-miżuri favur l-impjieg taż-żgħażagħ fl-Istati Membri b’rata NEET ogħla mill-medja tal-UE. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri kollha se jkollhom jallokaw mill-inqas 3 % tar-riżorsi tagħhom tal-
fergħa tal-FSE+ b’ġestjoni kondiviża biex jindirizzaw l-aktar forom estremi ta’ faqar. Fir-Regolament 
FSE+ ġew inklużi wkoll indikaturi li jirriflettu l-karatteristika vulnerabbli tal-parteċipanti. 

Fl-aħħar nett, f’Ġunju 2021, il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-Istati Membri kollha fejn stednithom 
itejbu l-investimenti li jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-gruppi żvantaġġati.  

3.59 L-appoġġ għall-programmi u l-proġetti permezz tal-finanzjament tal-politika ta’ koeżjoni se 
jkompli matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027. Fir-rigward tal-integrazzjoni tar-Rom 
b’mod partikolari, il-Kummissjoni se tiżgura li l-finanzjament ikun disponibbli għall-appoġġ ta’ 
programmi u proġetti f’dan il-qasam f’konformità mal-prijoritajiet stabbiliti fl-Istrateġija dwar ir-
Rom. 

3.67 Is-CPR għall-perjodu 2021-2027 se jgħin biex jissaħħu l-komplementarjetajiet, speċjalment fir-
rigward tal-ipprogrammar, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-kontroll, biex jitqiesu aħjar il-gruppi 
fil-mira, il-linji ta’ diviżjoni tematiċi u d-disponibbiltà tal-baġit. Barra minn hekk, is-CPR issa jinkludi 
pereżempju l-possibbiltà li jiġu appoġġati proġetti li rċevew siġill ta’ eċċellenza fl-ambitu ta’ strument 
ieħor tal-UE b’finanzjament mill-FEŻR jew l-FSE+. 

3.68 Mill-bidu tal-mandat attwali tal-Kummissjoni, tnedew ħafna azzjonijiet biex jissaħħu l-ħiliet, 
b’mod partikolari l-ħiliet diġitali, pereżempju permezz tal-Aġenda għall-Ħiliet 2020, il-Pjan ta’ 
Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali u d-Deċennju Diġitali u bl-użu, minbarra l-FSE+, ta’ finanzjament 
ieħor bħal Erasmus+ u REACT EU. Aktar reċentement, wara l-gwida tal-Kummissjoni3, l-Istati 
Membri qed jużaw ukoll il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) u l-Pjanijiet ta’ Rkupru u 
Reżiljenza (RRPs) tagħhom biex jinvestu fil-ħiliet diġitali. 

KONKLUŻJONIJIET 

3.70 il-Kummissjoni tqis li l-outputs jipprovdu indikazzjoni tajba dwar jekk investiment tal-FSE 
ikunx fit-triq it-tajba biex jilħaq l-objettivi tiegħu u jagħti r-riżultati mistennija. Ir-riżultati jieħdu aktar 
żmien biex jimmaterjalizzaw u għalhekk il-biċċa l-kbira tal-Istati Membri ma inkludewhomx fil-qafas 
tal-prestazzjoni 2014-2020. Ir-rieżami ta’ nofs it-terminu għall-programmi 2021-2027 se jkun 
differenti mir-rieżami tal-prestazzjoni fil-perjodu preċedenti, u se jinvolvi valutazzjoni kwalitattiva u 

                                                       
3 Il-Kummissjoni Ewropea, Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni - Gwida lill-Istati 

Membri, Pjanijiet għall-Irkupru u r-Reżiljenza - Parti 1, Jannar 2021 
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multidimensjonali bbażata fuq firxa wiesgħa ta’ fatturi, li se tiddetermina l-prestazzjoni tal-programm 
fi tmiem l-2024. 

Ara wkoll l-osservazzjonijiet tal-QEA fil-paragrafu 3.12. 

3.71 Peress li l-miri stabbiliti mill-Istati Membri fil-programmi tal-FSE kienu bbażati l-aktar fuq 
indikaturi speċifiċi, il-Kummissjoni ma setgħetx tiddependi fuq dawn biex tistma l-miri aggregati tal-
UE. Minflok, hija għażlet għadd ta’ indikaturi komuni li għalihom kien hemm data storika mill-
perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti. Madankollu, hija ddikjarat ukoll mill-bidu nett li dawn il-
miri jeħtieġ li jiġu aġġustati matul l-implimentazzjoni, b’mod partikolari minħabba bidliet 
metodoloġiċi mill-perjodu preċedenti għal dak attwali (eż. l-esklużjoni ta’ parteċipanti indiretti). 
F’dan il-każ, il-Kummissjoni ma aġġustatx il-miri tagħha biex dawn jintlaħqu aktar faċilment. 

Ara wkoll l-osservazzjonijiet tal-QEA fil-paragrafu 3.26. 

3.72 Kważi 75 % tal-għadd totali ta’ parteċipanti appoġġati mill-FSE kienu qiegħda, qiegħda fit-tul 
jew inattivi. Dan juri li l-FSE huwa għodda effettiva għall-appoġġ ta’ persuni li jinsabu aktar 
imbiegħda mis-suq tax-xogħol. 

Ara wkoll l-osservazzjonijiet tal-QEA fil-paragrafu 3.45. 

3.73 Il-Kummissjoni tieħu l-ġlieda kontra l-faqar tassew bis-serjetà. Sa mill-bidu tal-mandat, hija 
adottat diversi miżuri ta’ politika u opportunitajiet ta’ finanzjament għall-ġlieda kontra l-faqar (tat-
tfal).  

Ara wkoll it-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 3.54. 
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI EWROPEA GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI 
EWROPEA TAL-AWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UE – STATUS 

FI TMIEM L-2020 

KAPITOLU 4 - RIŻORSI NATURALI 

 

INTRODUZZJONI 

4.1. Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) huwa mfassal biex jgħin lis-sajjieda 
jadottaw prattiki tas-sajd sostenibbli u komunitajiet kostali biex jiddiversifikaw l-ekonomiji tagħhom, 
filwaqt li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tul il-kosti Ewropej. Il-Kummissjoni tanalizza u tivvaluta l-
prestazzjoni tal-fond fil-livell tal-miżuri. L-eżami tal-kontribuzzjoni tal-fond u r-riżultati tiegħu fuq 
skala żgħira huma essenzjali, minħabba d-daqs żgħir tal-fond, in-natura estremament diversa tal-
attivitajiet appoġġati, u l-potenzjal għal għadd kbir ta’ fatturi li jaffettwaw b’mod sinifikanti l-
ekonomija u l-ambjent operattiv tas-settur. 

L-erba’ objettivi tal-FEMS huma stabbiliti fl-Artikolu 5 tar-Regolament dwar il-FEMS. Dawn 
mhumiex limitati għall-kontribuzzjoni għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd 
(PKS). Il-QEA użat l-indikaturi tal-prestazzjoni u l-informazzjoni ppreżentati fid-Dikjarazzjoni tal-
Programm tal-FEMS u l-AMPR, li jmorru lil hinn mill-valutazzjoni tar-riżultati u l-kisbiet tal-FEMS, 
fl-impatti usa’ fil-livell tal-PKS.  Il-FEMS jikkontribwixxi għall-objettivi tal-PKS (stabbiliti fl-
Artikolu 2 tar-Regolament tal-PKS, u fl-Artikolu 28 tar-Regolament tal-PKS fir-rigward tad-
dimensjoni esterna tal-PKS), iżda –kif deskritt fit-tweġibiet tal-Kummissjoni matul dan ir-rapport – 
huwa biss waħda minn ħafna għodod, inklużi fost l-oħrajn miżuri ta’ konservazzjoni, għarfien 
xjentifiku tal-istokkijiet, miżuri ta’ kontroll u infurzar, u ħafna oħrajn, li jikkontribwixxu 
għall-objettivi tal-PKS. Barra minn hekk, hemm ħafna fatturi esterni addizzjonali bħall-prezzijiet 
tal-fjuwil, id-domanda tas-suq, il-kundizzjonijiet relatati mat-temp, it-tniġġis u t-tibdil fil-klima. 
Dawn il-fatturi kollha flimkien, li għandhom ħafna interdipendenzi, jiddeterminaw kif isir is-sajd u 
għalhekk iħallu impatt ukoll fuq il-kisba tal-objettivi tal-PKS b’modi differenti iżda interdipendenti. 
Kwalunkwe rabta ta’ kawżalità sempliċi u esklużiva bejn il-prestazzjoni tal-FEMS u l-kisba tal-
objettivi ġenerali tal-PKS hija għalhekk impossibbli li tiġi stabbilita u murija.  

Il-FEMS jikkontribwixxi għall-objettivi tal-PKS billi jipprovdi appoġġ finanzjarju, li jista’ 
jgħin biex isiru bidliet żgħar fid-direzzjoni t-tajba, pereżempju biex jikkumplimenta l-politika 
ta’ konservazzjoni. Għalhekk mhuwiex realistiku li wieħed jistenna li l-FEMS waħdu jista’ jagħmel 
marka sinifikanti fil-kisba tal-objettivi tal-PKS. 

L-aktar informazzjoni utli u data ta’ implimentazzjoni huma dawk, li juru kif l-investimenti żgħar li 
saru taħt il-FEMS jikkontribwixxu fuq skala żgħira. Għalhekk dawn jikkonċernaw l-għadd ta’ 
operazzjonijiet immirati lejn miżura partikolari, u l-livell assoċjat ta’ investiment. Dan huwa l-approċċ 
applikat fir-Rapporti Annwali ta’ Implimentazzjoni tal-FEMS, li jiġbru fil-qosor id-data fil-livell 
operattiv irrappurtata mill-Istati Membri u huma ppubblikati fuq is-sit web tal-Kummissjoni dwar is-
Sajd u l-Affarijiet Marittimi. Il-Kummissjoni tqis ukoll dawn is-sorsi bħala xierqa u preċiżi biex 
tivvaluta b’mod sinifikanti l-prestazzjoni tal-FEMS. 

4.6. Il-QEA użat l-indikaturi tal-prestazzjoni u l-informazzjoni ppreżentati fid-Dikjarazzjoni tal-
Programm tal-FEMS u fl-AMPR, li jmorru lil hinn mill-valutazzjoni tar-riżultati u l-kisbiet tal-FEMS, 
fl-impatti usa’ fil-livell tal-PKS. Il-Kummissjoni enfasizzat dawn l-okkorrenzi matul ir-rapport fit-
tweġibiet tagħha. 

Il-Kummissjoni tqis li informazzjoni aktar granulari dwar l-operazzjonijiet tal-FEMS bħat-tipi ta’ 
operazzjonijiet, il-kontribuzzjonijiet finanzjarji dettaljati u d-distribuzzjoni ġeografika kienu jsaħħu l-
analiżi tal-prestazzjoni tal-Fond. Madankollu, il-konnessjoni tal-kontribuzzjoni unika tal-FEMS mal-
kisba ta’ objettivi wesgħin tal-PKS hija sfida kbira. Il-Kummissjoni tqis li l-kontribut tal-FEMS għall-
objettivi ta’ politika jmur lil hinn mir-riżultati u l-kisbiet tal-Fond. Barra minn hekk, fatturi oħra bħal-
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leġiżlazzjoni attwali tal-PKS u l-implimentazzjoni tagħha, l-użu ta’ għodod oħra ta’ politika u fatturi 
esterni bħall-impatt tat-tibdil fil-klima jew it-tniġġis għandhom rwol aktar importanti.  

Il-FEMS jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi tal-PKS permezz ta’ pakkett finanzjarju 
relattivament modest. Dan ikkontribwixxa madwar EUR 3.5 biljun għall-objettivi tal-PKS matul il-
perjodu ta’ seba’ snin bejn l-2014 u l-20201, li huwa ekwivalenti għal EUR 500 miljun fis-sena 
madwar is-27 Stat Membru tal-UE. Minħabba d-daqs globali tal-FEMS, l-investimenti mmirati li 
jappoġġa jistgħu jagħtu biss kontribut żgħir. L-indikaturi tar-riżultati fil-livell makro jistgħu ma jurux 
b’mod konsistenti r-rwol tal-FEMS fil-kisba tal-objettivi tal-PKS, iżda l-Fond huwa parti koerenti 
minn sett ta’ għodod konsistenti li jappoġġa l-kisba tal-għanijiet tal-politika. 

Biex tivvaluta l-prestazzjoni tal-Fond, il-Kummissjoni tuża l-informazzjoni rilevanti fil-livell tal-
prijoritajiet tal-Unjoni, l-objettivi speċifiċi u l-operazzjonijiet individwali.  Minbarra d-
dikjarazzjonijiet tal-programmi u r-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni, il-
Kummissjoni konsistentement tuża d-data annwali fil-livell operazzjonali rrappurtata mill-Istati 
Membri skont l-Artikolu 97(1) a tar-Regolament dwar il-FEMS (data Infosys) u dik irrapportata mill-
Istati Membri fir-Rapporti ta’ Implimentazzjoni Annwali (AIR) tagħhom skont l-Artikolu 114 tar-
Regolament dwar il-FEMS.  

Il-FEMS huwa l-uniku fond tas-CPR (Common Provisions Regulation) b’sistema komuni ta’ 
monitoraġġ u evalwazzjoni daqshekk dettaljata u granulari, li tiffaċilita l-monitoraġġ tal-prestazzjoni 
tal-FEMS fil-livell operattiv, permezz ta’ sistema magħrufa bħala “Infosys”. B’mod speċifiku, hija 
għodda għall-valutazzjoni tal-impatt tal-appoġġ tal-FEMS fuq il-benefiċjarji, li tipprovdi evidenza 
għat-titjib tal-effettività, ir-rilevanza u l-effiċjenza tal-investiment pubbliku. Huwa jikkontribwixxi 
wkoll għal trasparenza, tagħlim u responsabbiltà mtejba, u b’hekk huwa sors ewlieni ta’ data li l-
Kummissjoni tqis meta tivvaluta l-prestazzjoni tal-FEMS. 

4.7. Il-FEMS jipprovdi appoġġ finanzjarju biex jgħin fil-kisba tal-objettivi tal-PKS; madankollu, 
jappoġġa wkoll objettivi oħra daqstant importanti. Barra minn hekk, kif spjegat fil-paragrafu 4.6., l-
investimenti mmirati li tappoġġa jistgħu jagħmlu biss impatti żgħar biex ir-riżultati jintwerew fil-livell 
tal-objettivi tal-PKS. Dawn ma jistgħux jinkisbu permezz ta’ strument ta’ appoġġ wieħed biss iżda 
huma wkoll ir-riżultat ta’ sinerġiji fost id-diversi politiki u strumenti nazzjonali u tal-UE kif ukoll tal-
kuntesti nazzjonali jew reġjonali speċifiċi.  

Il-Kummissjoni tenfasizza l-influwenza ta’ fatturi oħra, li ħafna minnhom ta’ natura esterna, fuq l-
objettivi tal-PKS, kif deskritt fil-paragrafu 4.3.  

4.8. Il-Kummissjoni tinnota li dawn l-Objettivi Speċifiċi jikkorrispondu għall-Objettivi (a) u (b) skont 
l-Artikolu 5 tar-Regolament dwar il-FEMS, l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-FEMS jiddefinixxi l-
Objettivi Speċifiċi bħala l-elementi stabbiliti taħt kull Prijorità tal-Unjoni. 

4.10. Il-Kummissjoni tqis li din ir-rabta mat-TACs hija relatata mal-prestazzjoni tal-PKS. Ara wkoll 
it-tweġiba tal-Kummissjoni għall-para 4.6.  

Il-Kummissjoni tenfasizza li l-Objettiv (b) tal-Artikolu 5 tar-Regolament dwar il-FEMS jinqasam 
ulterjorment fil-Prijorità 3 tal-Unjoni u fl-Objettivi Speċifiċi tagħha (l-Artikolu 6 tar-Regolament 
dwar il-FEMS). L-Objettiv (b) u l-Prijorità 3 korrispondenti tiegħu tal-Unjoni jiffokaw biss fuq żewġ 
Objettivi Speċifiċi: il-ġbir u l-kontroll tad-data. 

L-Objettiv (b) ma jiffukax fuq il-ġestjoni tal-politika ta’ konservazzjoni tas-sajd sabiex jinkisbu livelli 
ta’ sajd sostenibbli. 

L-istabbiliment tat-TACs huwa miżura ta’ konservazzjoni tas-sajd marbuta mal-prestazzjoni tal-PKS. 

VALUTAZZJONI TAL-IMPATT TAL-FEMS 

                                                      
1 Rapport tal-2020 ta’ Implimentazzjoni tal-FEMS (https://ec.europa.eu/oceans-and-

fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf) 

268

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf


 

 

MT  MT 

4.14. L-indikaturi tal-prestazzjoni huma għodda utli għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-programm. 
Dawn jistgħu, pereżempju, jipprovdu indikazzjonijiet bikrija ta’ kwistjonijiet ta’ 
prestazzjoni/implimentazzjoni li jistgħu jeħtieġu attenzjoni. Madankollu, il-valutazzjoni tal-
prestazzjoni tal-programmi spiss tirrikjedi li wieħed imur lil hinn minn analiżi tal-indikaturi tal-
prestazzjoni, biex jinkludi informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva rilevanti oħra. L-ebda sett ta’ 
indikaturi tal-prestazzjoni ma jista’ jirrifletti l-aspetti rilevanti kollha tal-prestazzjoni tal-programm. 
Għalhekk, il-fatt li indikatur tal-prestazzjoni huwa jew mhuwiex “fit-triq it-tajba” biex jilħaq il-mira 
tiegħu ma jfissirx neċessarjament li l-programm innifsu jinsab jew ma jibsabx “fit-triq it-tajba” biex 
jilħaq l-objettivi tiegħu.  

Il-Kummissjoni tipprovdi l-valutazzjoni tagħha tal-progress tal-indikaturi li għandhom jiġu mmirati 
fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. F’xi każijiet, din il-valutazzjoni hija differenti mill-valutazzjoni 
tal-QEA f’dan ir-rapport minħabba l-użu ta’ metodoloġiji differenti. 

4.15. Il-Kummissjoni tqis li l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni fil-pussess tagħha tipprovdi stampa 
sħiħa u preċiża. Kif spjegat fil-paragrafi 4.1. u 4.6, il-Kummissjoni tinnota li l-figura 4.4 fiha biss 
indikaturi ppreżentati fid-dikjarazzjoni tal-Programm. 

Il-Kummissjoni tqis li l-valutazzjoni tal-impatt tal-2011 dwar ir-riforma tal-PKS li għaliha tirreferi l-
QEA f’dan il-paragrafu tmur lil hinn mill-prestazzjoni tal-FEMS u l-analiżi sottostanti issa hija 
skaduta.  

4.16. Il-Kummissjoni temmen li analiżi tal-prestazzjoni tal-FEMS għandha tkopri r-riżultati fil-livell 
tal-objettivi tal-politika u tkun ibbażata fuq outputs, impatti u kontribuzzjonijiet finanzjarji.  

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li d-dikjarazzjoni tal-programm u l-AMPR jikkonċentraw fuq l-għadd ta’ 
benefiċjarji u operazzjonijiet, u li d-dikjarazzjoni tal-programm u l-AMPR ma jipprovdux loġika ta’ 
intervent li torbot il-kontribuzzjoni tal-FEMS mal-kisba tal-objettivi ta’ politika. 

4.17. Kif stabbilit fit-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 4.6, l-impatt li l-appoġġ tal-FEMS 
jista’ jkollu fil-livell għoli tal-objettivi tal-PKS għandu jitqies bħala minimu. 

4.22. Il-Kummissjoni għamlet sforzi biex ittejjeb it-tkabbir fis-settur bl-adozzjoni tal-“Linji gwida 
strateġiċi għal akkwakultura tal-UE aktar sostenibbli u kompetittiva għall-perjodu 2021-2030” (COM 
(2021) 236 final), bil-għan li tindirizza l-isfidi li qed jiffaċċja s-settur sabiex isir aktar progress fl-
iżvilupp sostenibbli tas-settur. 

4.25. Il-Kummissjoni tinnota li l-FEMS huwa l-istrument li jappoġġja l-politika komuni tas-sajd u l-
kisba tal-objettivi kollha tagħha, jiġifieri li jikkontribwixxi għas-sostenibbiltà ekonomika, soċjali u 
ambjentali tas-sajd. F’dan l-ambitu, huwa jappoġġa l-bijodiversità u l-ambjent tal-baħar b’mod attiv, 
kif ukoll il-mitigazzjoni tal-ħsara kkawżata mis-settur tas-sajd.  

Il-Kummissjoni tista’ tirrapporta dwar l-infiq tal-FEMS b’appoġġ għall-objettivi ambjentali, 
madankollu hija tenfasizza li l-indikaturi ambjentali ma jistgħux ikunu raġonevolment mistennija li 
jinbidlu abbażi tal-investiment tal-FEMS biss (p.m. inqas minn EUR 500 miljun relatati mal-objettivi 
tal-PKS kull sena għall-UE kollha).  

Pereżempju, il-FEMS jista’ jappoġġja studji u analiżi b’appoġġ għal suġġetti ambjentali ewlenin 
bħall-istabbiliment ta’ netwerk ta’ żoni protetti tal-baħar (MPAs) jew il-kisba ta’ Status Ambjentali 
Tajjeb (GES), iżda l-iskala tan-netwerk taż-Żoni Protetti tal-Baħar jew il-livell ta’ progress lejn il-
GES fl-ilmijiet tal-Unjoni ma jistgħux jiġu xprunati biss mill-investiment tal-FEMS iżda jiddependu 
fuq għadd ta’ fatturi esterni oħra u għodod ta’ politika oħra fil-livell nazzjonali, tal-UE u globali. Il-
qafas ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni tal-FEMS jista’ jiddeskrivi b’mod effettiv kemm ġie allokat 
appoġġ għal suġġetti ambjentali, u kemm ġew appoġġati proġetti. 

4.27. Il-Kummissjoni tenfasizza li dan il-paragrafu huwa relatat ma’ kwistjonijiet tal-PKS, li huma 
usa’. Il-FEMS huwa għodda waħda minn ħafna biex jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Obbligu tal-Ħatt l-Art, pereżempju, billi jgħin lis-sajjieda jixtru rkaptu tas-sajd aktar selettiv, iżidu l-
valur tal-qabdiet li qabel ma kinux mixtieqa u jadattaw il-portijiet, is-swali tal-irkant u l-postijiet ta’ 
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kenn biex jiffaċilitaw il-ħatt l-art. Ġew impenjati EUR 147 miljun ta’ appoġġ mill-FEMS2 għal dawn 
il-miżuri sa tmiem l-2020 madwar is-27 Stat Membru tal-UE. 

4.28. Filwaqt li l-FEMS jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-PKS, ħafna fatturi oħra għandhom 
impatt fuq l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-objettivi tal-PKS. L-eliminazzjoni tal-qbid skartat u l-
iżgurar tal-konformità sħiħa mal-Obbligu tal-Ħatt l-Art ma jistgħux jinkisbu biss permezz tal-għoti 
tal-appoġġ tal-FEMS. 

Barra minn hekk, l-indikatur fil-PS jirreferi għall-volum ta’ rimi, filwaqt li dak fl-AIR tal-FEMS 
jirreferi għal bidla fil-qabdiet mhux mixtieqa. Il-volum ta’ rimi jirreferi għall-kuntest ta’ rimi fis-settur 
kollu. It-tnaqqis fil-qabdiet mhux mixtieqa jikkonċerna t-tipi kollha ta’ qabdiet li mhumiex mixtieqa 
għal ħafna raġunijiet, pereżempju għal raġunijiet ekonomiċi, mhux biss għall-eliminazzjoni tar-rimi. 

L-Istati Membri jinsabu fuq quddiem nett biex jeliminaw ir-rimi u jiżguraw il-konformità mal-
Obbligu ta’ ħatt l-art. Għal dan il-għan, it-titjib fit-tekniki tas-sajd selettiv biex jiġu evitati u jitnaqqsu, 
safejn possibbli, il-qabdiet mhux mixtieqa għandu jingħata prijorità għolja. 

Għalkemm dan imur lil hinn mill-FEMS, il-Kummissjoni tinnota li wettqet sensiela ta’ awditi biex 
tivvaluta l-implimentazzjoni tal-Obbligu tal-Ħatt l-Art li f’xi każijiet wassal biex jinbdew proċeduri 
ta’ ksur. 

4.29. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-kwistjonijiet diskussi mill-QEA f’dan il-paragrafu jmorru lil hinn 
mir-riżultati u l-kisbiet diretti tal-FEMS. 

4.31. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-kontribut tal-FEMS għal dan l-objettiv ewlieni tal-PKS huwa biss 
appoġġ finanzjarju żgħir, u wieħed mill-ħafna fatturi li jaffettwaw l-objettiv. L-objettiv ta’ 
konservazzjoni u l-kisba tas-sajd fir-Rendiment Massimu Sostenibbli (MSY) imur lil hinn mir-
riżultati u l-kisbiet tal-FEMS. 

Il-kisba tal-objettiv ta’ konservazzjoni u s-sajd bl-MSY skont il-PKS, x’aktarx li jiġu affettwati ħafna 
aktar minn fatturi oħra minbarra l-appoġġ tal-FEMS, kif stabbilit fil-paragrafu 4.6. Dawn il-fatturi l-
oħra jagħmluha estremament diffiċli li dawn l-aspetti jintrabtu mal-prestazzjoni tal-FEMS. 

4.32. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-kontribut tal-FEMS għal dan l-objettiv ewlieni tal-PKS huwa biss 
appoġġ finanzjarju żgħir, u wieħed mill-ħafna fatturi li jaffettwaw l-objettiv. L-objettiv ta’ 
konservazzjoni u l-kisba tal-MSY jmur lil hinn mir-riżultati u l-kisbiet tal-FEMS u pjuttost għandhom 
jiġu vvalutati skont l-objettivi tal-PKS. 

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-iżball tagħha fl-applikazzjoni taċ-ċifra bażi ta’ 59 % għall-baċiri tal-
baħar l-oħra, peress li għandha tapplika biss għall-Atlantiku tal-Grigal. 

4.33. Il-Kummissjoni tqis li dan il-paragrafu jmur lil hinn mir-riżultati u l-kisbiet tal-FEMS. 

Fir-rigward tal-kontribut tal-FEMS biex jintlaħqu l-objettivi tal-PKS, il-Kummissjoni tqis li l-baġit 
żgħir tal-FEMS waħdu ma jistax ikollu impatt deċiżiv fuq il-kisba tal-objettivi ambizzjużi ta’ 
sostenibbiltà tal-PKS, li huma appoġġati minn ħafna għodod ta’ politika oħra u affettwati minn għadd 
kbir ta’ fatturi esterni. Ara wkoll it-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 4.6.  

Il-Kummissjoni tinnota li użat iċ-ċifra li tiddikjara li 99 % tal-volum tal-ħut li jinħatt l-art fl-UE huwa 
sostenibbli meta jkun ġej mill-istokkijiet ivvalutati mill-MSY u mit-TACs ġestiti mill-UE biss. Din iċ-
ċifra tintuża b’mod konsistenti fil-komunikazzjonijiet preċedenti kollha tagħha mal-pubbliku, l-NGOs 
u l-industrija u fil-Komunikazzjoni Annwali tas-sena l-oħra dwar l-Opportunitajiet tas-Sajd. 

Rigward l-ilħuq tal-objettivi tal-Fmsy, għandu jiġi nnutat li l-koleġiżlaturi qablu li jipposponu l-
objettiv sa mhux aktar tard mill-2025 għall-MAP tal-Mediterran tal-Punent. 

                                                      
2 Rapport ta’ Implimentazzjoni tal-FEMS 2020, Settembru 2021 (https://ec.europa.eu/oceans-and-

fisheries/document/download/68276db8-058c-4766-8368-34681e09993b_en) 
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4.34. Il-Kummissjoni tqis li l-kwistjonijiet diskussi f’dan il-paragrafu jmorru lil hinn mir-riżultati u l-
kisbiet tal-FEMS. 

L-aħħar informazzjoni disponibbli tindika li l-mortalità ġenerali mis-sajd naqset u stabbilizzat inqas 
minn 1.2, u laħqet il-1 fl-2019.  

Fir-rigward tal-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed, il-proporzjon tal-indikatur tal-mortalità mis-sajd 
naqas minn 2.2 fl-2020 għal 2.1 fl-2021. Għalkemm dan xorta waħda huwa aktar minn darbtejn ogħla 
mil-livelli sostenibbli, kien hemm xi titjib żgħir. Ta’ min ifakkar ukoll li l-impatt tal-miżuri ta’ 
ġestjoni meħuda fl-2019 u l-2020 se jidher fid-data tas-sena d-dieħla, peress li l-indikaturi ta’ 
monitoraġġ ikopru l-perjodu sal-2018. 

4.35. Il-Kummissjoni tqis li l-kwistjonijiet diskussi f’dan il-paragrafu jmorru lil hinn mir-riżultati u l-
kisbiet tal-FEMS. 

Fir-rigward tal-objettivi ta’ konservazzjoni, huwa rilevanti li jiġi nnotat li l-koleġiżlaturi qablu li 
jipposponu l-objettiv sa mhux aktar tard mill-2025 għall-MAP tal-Mediterran tal-Punent. 

Kif imsemmi fil-punt 4.34, id-data ta’ monitoraġġ sottostanti għall-Mediterran u l-Baħar l-Iswed hija 
mill-2018.  Ta’ min ifakkar li l-impatt tal-miżuri ta’ ġestjoni meħuda fl-2019 u l-2020 se jidher fid-
data tas-sena d-dieħla. 

4.36. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-kwistjonijiet diskussi f’dan il-paragrafu jmorru lil hinn mir-
riżultati u l-kisbiet tal-FEMS. Barra minn hekk, wara l-adozzjoni reċenti ta’ miżuri ta’ ġestjoni fil-
livell tal-UE u dak internazzjonali, il-Kummissjoni għandha l-pjaċir tirrapporta l-ewwel sinjali ta’ 
progress fil-Baħar Mediterran bl-indikatur tal-mortalità mis-sajd jonqos fl-2021. 

4.40. Il-Kummissjoni tinnota li l-kwistjoni ta’ sussidju dannuż tmur lil hinn mill-prestazzjoni tal-
FEMS.  

4.41. Il-Kummissjoni taqbel li d-disponibbiltà tal-parir xjentifiku hija essenzjali.  

Il-FEMS jista’ jappoġġja l-attivitajiet ta’ ġbir ta’ data, iżda dan mhuwiex l-uniku fattur biex tiġi 
żgurata sistema ta’ suċċess ta’ ġbir ta’ data, pariri xjentifiċi u deċiżjonijiet dwar il-kwoti. L-appoġġ 
tal-FEMS waħdu mhuwiex mutur suffiċjenti biex jiġu indirizzati l-problemi relatati mal-parir 
xjentifiku. 

4.42. Il-Kummissjoni tqis li dan il-paragrafu jmur lil hinn mir-riżultati u l-kisbiet tal-FEMS. 

4.43. Il-Kummissjoni taqbel li s-suċċess tal-PKS huwa marbut b’mod qawwi mal-effettività tas-
sistema ta’ kontroll tas-sajd iżda tqis li dan il-paragrafu jmur lil hinn mir-riżultati u l-kisbiet tal-
FEMS. 

Wara l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tas-sistema ta’ kontroll fl-2015, saret reviżjoni tar-Regolament 
dwar il-Kontroll tas-Sajd. Il-proposta leġiżlattiva qed tiġi diskussa bħalissa bejn il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. Sadanittant, il-Kummissjoni kompliet tiżgura l-implimentazzjoni sħiħa tar-
regoli ta’ kontroll attwali fl-Istati Membri, twettaq studji mmirati, pjanijiet ta’ azzjoni, inkjesti 
amministrattivi, proġetti pilota tal-UE u ksur u taħdem mill-qrib ħafna mal-Aġenzija Ewropea għall-
Kontroll tas-Sajd. L-appoġġ tal-FEMS jirrappreżenta biss frazzjoni żgħira ħafna tal-operazzjoni 
kontinwa tas-sistema ta’ kontroll tas-sajd tal-UE. 

4.44. Il-Kummissjoni tinnota li l-istabbiliment ta’ indikaturi kwantitattivi għall-kejl tal-effettività tas-
sistemi ta’ kontroll tas-sajd tal-Istati Membri huwa eżerċizzju estremament kumpless. L-objettiv 
rilevanti tal-FEMS huwa li jrawwem l-implimentazzjoni tal-PKS fir-rigward tal-ġbir tad-data u l-
kontroll tas-sajd, aktar milli li tinkiseb sistema ta’ kontroll effettiva permezz tal-appoġġ tal-FEMS 
waħdu. 

L-evalwazzjoni ex-post tal-FEMS se teżamina l-effettività u l-impatti tal-fond, inkluż fir-rigward tal-
kontroll. 

KONKLUŻJONIJIET 
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4.45. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-kontribut finanzjarju żgħir tal-FEMS jeħtieġ li jitqiegħed fil-
kuntest tal-għodod ta’ politika l-oħra u l-għadd kbir ta’ fatturi esterni li jaffettwaw il-PKS, kif stabbilit 
fit-tweġiba tagħha għall-paragrafu 4.6. Il-kisbiet tal-PKS jiddependu ħafna fuq dawn l-għodod u l-
fatturi l-oħra.  

Jista’ jintwera li l-FEMS jappoġġa l-objettivi tal-PKS b’mod immirat u inkrementali. L-impatt tal-
FEMS waħdu mhuwiex biżżejjed biex jaffettwa b’mod realistiku l-indikaturi tar-riżultati fil-livell tal-
PKS. Il-Kummissjoni użat l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tagħha biex tikkwantifika kif il-FEMS 
ikkontribwixxa għall-objettivi tal-PKS billi pprovda data dwar l-għadd ta’ operazzjonijiet u 
allokazzjonijiet finanzjarji b’appoġġ għall-miżuri tal-FEMS. Permezz ta’ analiżi fir-Rapporti Annwali 
ta’ Implimentazzjoni tal-FEMS, il-Kummissjoni tivvaluta kif dan jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
PKS. 

Il-Kummissjoni timmonitorja l-prestazzjoni tal-FEMS f’livell ħafna aktar fin ta’ dettall mill-impatt 
ġenerali fuq l-objettivi tal-PKS. Il-Kummissjoni timmonitorja kontinwament il-progress biex tiżgura 
ġestjoni finanzjarja tajba u tiltaqa’ ma’ kull Stat Membru kull sena f’Laqgħa ta’ Reviżjoni Annwali 
ddedikata, billi tuża din l-okkażjoni biex tenfasizza kwalunkwe żvilupp mhux sodisfaċenti u tagħti 
bidu għal azzjoni korrettiva.  

4.46. Il-Kummissjoni użat l-aħħar informazzjoni għad-dispożizzjoni tagħha biex tikkwantifika kif il-
FEMS jikkontribwixxi għall-objettivi tal-PKS, b’mod partikolari billi torbot l-għadd annwali ta’ 
operazzjonijiet u allokazzjonijiet finanzjarji appoġġati mill-Fond ma’ dawn l-objettivi.  

Il-Kummissjoni tqis li l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni għandha tkopri l-outputs, ir-riżultati, l-
impatti u l-kontribuzzjonijiet finanzjarji biex tipprovdi stampa sħiħa u preċiża tal-ġestjoni finanzjarja 
tajba tal-FEMS. 

Madankollu, huwa estremament diffiċli li l-kontribuzzjoni unika tal-FEMS tintrabat mal-kisba ta’ 
objettivi wesgħin tal-PKS. 

4.47. Il-Kummissjoni tqis li sabiex tingħata stampa sħiħa u valutazzjoni sinifikanti tal-prestazzjoni tal-
programm, id-dikjarazzjonijiet tal-programmi u l-AMPRs iridu jiġu kkomplementati b’data fil-livell 
operazzjonali li tkun speċifika għall-qafas ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni tal-FEMS.  

Madankollu, il-Kummissjoni taċċetta li l-kontribut tal-FEMS għall-objettivi tal-PKS jista’ jiġi 
ddokumentat b’mod aktar ċar. In-nuqqas ta’ din id-dokumentazzjoni għamel l-effikaċja tal-awditjar 
tal-prestazzjoni tal-FEMS aktar diffiċli, peress li l-aspettattivi ta’ x’jista’ jinkiseb bl-appoġġ tal-FEMS 
fil-livell tal-PKS jistgħu jiġu sopravalutati b’mod sinifikanti mingħajr apprezzament għall-firxa ta’ 
fatturi li għandhom impatt fuq il-kisba tal-objettivi tal-PKS. Il-Kummissjoni qieset dan għat-
tagħlimiet meħuda rigward il-monitoraġġ tal-FEMSA. 

Fir-rigward ta’ sorsi oħra ta’ informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għat-tweġiba tagħna għal 4.6.  

4.48. Il-Kummissjoni tqis li l-valutazzjoni tal-QEA testendi lil hinn mir-riżultati u l-kisbiet tal-FEMS 
u fil-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-PKS innifisha. 

Filwaqt li l-investimenti tal-FEMS jgħinu fil-ħidma lejn l-istatus ta’ konservazzjoni mixtieq, huma 
waħedhom ma jistgħux realistikament jiksbu dan l-istatus. 

Bl-istess mod, il-FEMS mhuwiex l-uniku mutur li jelimina l-impatti negattivi tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema.  

Il-Kummissjoni tirreferi għat-tweġibiet tagħha għall-paragrafi 4.31 sa 4.36. 

4.50. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-firxa tal-parir xjentifiku tmur lil hinn mir-riżultati u l-kisbiet tal-
FEMS. Id-disponibbiltà tal-appoġġ tal-FEMS waħedha mhijiex biżżejjed biex issolvi l-limitazzjonijiet 
tad-data, li mhumiex relatati biss ma’ nuqqas ta’ data, iżda wkoll minħabba mudelli instabbli jew 
skaduti minħabba sitwazzjonijiet li jinbidlu malajr. 

4.51. Il-Kummissjoni tindika li l-FEMS jikkontribwixxi għat-titjib tas-sistema ta’ kontroll tas-sajd, 
iżda l-prestazzjoni tiegħu tmur lil hinn mir-riżultati u l-kisbiet tal-FEMS.  
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L-effettività, ir-riżultati u l-impatt tal-Fond, inkluż fir-rigward tal-kontroll, se jiġu vvalutati aktar fil-
fond fil-qafas tal-evalwazzjoni ex post tal-FEMS (l-Artikolu 57 tar-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni) abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri. 
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI EWROPEA GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI 
EWROPEA TAL-AWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UE – L-

ISTATUS FI TMIEM L-2020 

KAPITOLU 5 – SIGURTÀ U ĊITTADINANZA 

 

INTRODUZZJONI 
 
L-objettiv ewlieni tal-ISF għall-Fruntieri u l-Viżi huwa li jikkontribwixxi biex jiġi żgurat livell għoli 
ta’ sigurtà fl-Unjoni, filwaqt li jissalvagwardja l-moviment liberu fiha u jiffaċilita l-ivvjaġġar 
leġittimu. Dan jinkludi l-ipproċessar effettiv tal-viżi ta’ Schengen billi tiġi appoġġata politika komuni 
dwar il-viżi u billi jinkseb livell uniformi u għoli ta’ kontroll fuq il-fruntieri esterni.  
Il-ġestjoni tal-flussi migratorji u tat-theddid għas-sigurtà tirrappreżenta sfida li ma tistax tiġi 
indirizzata mill-Istati Membri għal rashom. Fil-fatt, xi Stati Membri jġorru piż tqil minħabba s-
sitwazzjoni ġeografika speċifika tagħhom u t-tul tal-fruntieri esterni tal-Unjoni li jridu jiġġestixxu. It-
tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri interni żżid saħansitra l-bżonn li l-fruntieri esterni jkunu protetti 
b’mod effettiv. Din teħtieġ miżuri komuni għall-kontroll effettiv tal-fruntieri esterni tal-Unjoni, inkluż 
l-appoġġ għal sistemi ta’ informazzjoni rilevanti: SIS II (Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen), 
VIS (Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża), Eurodac (Identifikazzjoni tal-applikanti) u Eurosur 
(Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza tal-Fruntieri). Il-prinċipji tas-solidarjetà u tal-kondiviżjoni ġusta 
tar-responsabbiltajiet, mhux biss fost l-Istati Membri iżda wkoll bejn l-Istati Membri u l-UE, huma 
għalhekk il-qofol tal-politiki komuni dwar l-ażil, l-immigrazzjoni u l-ġestjoni tal-fruntieri esterni.  

Il-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-UE u s-sigurtà tal-UE teħtieġ riżorsi u kapaċitajiet sostanzjali mill-
Istati Membri. It-titjib fil-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni operazzjonali li jinvolvi l-kondiviżjoni ta’ 
riżorsi f’oqsma bħat-taħriġ u t-tagħmir joħloq ekonomiji ta’ skala u sinerġiji li jiżguraw użu aktar 
effiċjenti tal-fondi pubbliċi u t-tisħiħ tas-solidarjetà, il-fiduċja reċiproka u l-kondiviżjoni tar-
responsabbiltà għall-politiki komuni tal-UE fost l-Istati Membri.  

Ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni tal-Fond implimentat isir f’intervalli regolari. Ir-Regolamenti 
eżistenti jirrikjedu li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jwettqu evalwazzjonijiet interim u 
evalwazzjonijiet ex post. Id-data ta’ monitoraġġ, li l-Istati Membri qed jiġbru u jissottomettu lill-
Kummissjoni fir-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni tagħhom, tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-
progress fl-implimentazzjoni tal-Fond filwaqt li l-evalwazzjonijiet jivvalutaw l-impatt tal-appoġġ. L-
evalwazzjoni interim tal-ISF-BV tlestiet f’Ġunju 2018. Minħabba l-adozzjoni tard tar-Regolamenti, li 
rriżultat fit-tnedija tard tal-implimentazzjoni tal-programm, l-evalwazzjoni interim ipprovdiet biss l-
ewwel valutazzjoni tal-implimentazzjoni bikrija tal-ISF-BV. L-evalwazzjoni ex post tal-Kummissjoni, 
li mistennija titlesta fl-aħħar ta’ Ġunju 2024 se tipprovdi valutazzjoni ferm aktar komprensiva tal-
prestazzjoni tal-ISF-BV. 
 
VALUTAZZJONI TAL-PRESTAZZJONI TAL-ISF - FRUNTIERI U VIŻI 
 
5.10. L-indikaturi tal-prestazzjoni huma għodda utli għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-programm. 
Dawn jistgħu, pereżempju, jipprovdu indikazzjonijiet bikrija rigward kwistjonijiet ta’ 
prestazzjoni/implimentazzjoni li jistgħu jirrikjedu attenzjoni. Madankollu, sabiex tiġi vvalutata l-
prestazzjoni tal-programm, ħafna drabi jkun meħtieġ li wieħed imur lil hinn minn analiżi tal-indikaturi 
tal-prestazzjoni, biex tiġi kkunsidrata wkoll informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva rilevanti oħra. 
L-ebda ġabra ta’ indikaturi tal-prestazzjoni ma tista’ tirrifletti l-aspetti rilevanti kollha tal-prestazzjoni 
tal-programm. Għaldaqstant il-fatt li indikatur tal-prestazzjoni 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. Il-Kummissjoni tipprovdi l-valutazzjoni tagħha tal-progress 
tal-indikaturi li għandu jkun fil-mira fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi. F’xi każijiet, din il-
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valutazzjoni hija differenti mill-valutazzjoni tal-QEA f’dan ir-rapport minħabba l-użu ta’ metodoloġiji 
differenti. 

Peress li l-Istati Membri se jkomplu bl-implimentazzjoni tal-ISF-BV sa tmiem l-2022, u r-rappurtar 
tard tad-data dwar il-prestazzjoni huwa prattika normali, kwalunkwe valutazzjoni tas-suċċess f’dan l-
istadju trid tkun indikattiva u l-probabbiltà li tintlaħaq il-mira jeħtieġ li tiġi vvalutata f’din il-
perspettiva ta’ sentejn. 

5.11. L-AMPR u d-dikjarazzjoni tal-programm fihom data aggregata fil-livell tal-UE. Biex jiġu 
vvalutati l-allokazzjonijiet mill-Istati Membri huwa għalhekk meħtieġ li tiġi kkonsultata d-data 
mogħtija mill-Istati Membri, jew fil-kontijiet jew fir-Rapporti Annwali ta’ Implimentazzjoni. 

5.13. L-informazzjoni dwar l-ekonomija u l-effiċjenza tal-programmi mhijiex normalment disponibbli 
fuq bażi annwali. Dawn l-aspetti jirriżultaw fil-biċċa l-kbira mill-qafas regolatorju u jitkejlu fuq 
medda itwal ta’ żmien. 
Il-fatt li ħafna indikaturi huma relatati mal-outputs huwa stipulat mir-regolament rilevanti. L-
implimentazzjoni tal-ISF-BV se tkompli sal-aħħar tal-2022. L-Istati Membri se jippreżentaw lill-
Kummissjoni evalwazzjoni ex-post sal-31/12/2023. 
 
5.14. Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li 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. Għalhekk, id-dikjarazzjoni “Aktar min-nofs (7 minn 12) tal-indikaturi tal-ISF-BV 
ippubblikati fl-AMPR u d-dikjarazzjonijiet tal-programmi huma indikaturi tal-output”, hija bbażata 
fuq il-klassifikazzjoni tal-QEA u mhux fuq ir-Regolament. 
 
Ir-Regolament ISF-BV ma jirrikjedix rappurtar dwar l-ilħuq tal-objettivi operazzjonali. Madankollu, 
l-Istati Membri se jippreżentaw lill-Kummissjoni evalwazzjoni ex-post sal-31/12/2023 u l-
Kummissjoni se tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni evalwazzjoni ex-post sat-30 ta’ Ġunju 2024.  
Skont il-qafas leġiżlattiv, l-Istati Membri għadhom qed jimplimentaw il-fondi fl-2021 u l-2022. Ir-
riżultati relatati ma’ dawn l-azzjonijiet se jseħħu naturlament biss wara l-2020.  
 
Il-Kummissjoni tixtieq tindika wkoll li diversi Stati Membri jirrappurtaw dwar l-indikaturi ladarba 
jitlestew il-proġetti. Dan jista’ jagħti l-impressjoni falza li ma sar l-ebda progress lejn il-miri stabbiliti, 
filwaqt li l-proġetti fil-prattika jkunu mexjin ’l quddiem, bir-rapporti jitħejjew wara t-tlestija tagħhom. 
 
5.15. Il-Kummissjoni tqis li l-AMPR jippreżenta stampa bbilanċjata tal-iżviluppi. Kif spjegat fin-nota 
metodoloġika, l-indikaturi jintgħażlu abbażi ta’ kriterji bħad-disponibbiltà tad-data u r-rilevanza. Il-
progress lejn il-mira mhuwiex kriterju għall-inklużjoni. 
 
Diversi Stati Membri jirrappurtaw dwar l-indikaturi ladarba jitlestew il-proġetti. Dan jista’ jagħti l-
impressjoni falza li ma sar l-ebda progress lejn il-miri stabbiliti, filwaqt li l-proġetti fil-prattika jkunu 
mexjin ’l quddiem, bir-rapporti jitħejjew wara t-tlestija tagħhom. 
 
5.16. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu huma stess meta jimplimentaw il-proġetti fil-programmi 
pluriennali tagħhom.  Dan iwassal għal prestazzjoni neċessarjament differenzjata fost l-Istati Membri. 

Fir-rigward tat-tliet pajjiżi (Franza, is-Slovenja, in-Norveġja) li rrapportaw żvilupp eċċezzjonali ta’ 
attivitajiet ta’ kooperazzjoni konsulari, ta’ min jinnota li l-maġġoranza tal-Istati Membri u l-SAC ma 
stabbilixxewx mira. 

5.17. Il-Kummissjoni tqis li b’mod ġenerali l-indikaturi tal-prestazzjoni kollha inklużi huma rilevanti 
għall-objettivi tal-programm. L-ISF huwa maħsub biex “jikkontribwixxi” għall-kisba ta’ dan l-objettiv 
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(“li jikkontribwixxi biex jiġi żgurat livell għoli ta’ sigurtà fl-Unjoni”), u mhux li jilħqu waħdu. L-
indikaturi huma għodda għall-valutazzjoni ta’ din il-kontribuzzjoni tal-UE, iżda mhumiex biżżejjed 
fihom infushom biex jagħmlu dan. Kif imsemmi mill-Qorti, l-isforzi biex jinkiseb l-objettiv jistgħu 
jiġu influwenzati minn fatturi esterni, u dawn il-fatturi ma jistgħux jitkejlu mill-indikatur, jitkejlu biss 
ex post fil-mument tal-evalwazzjoni. 

Jenħtieġ li d-data tal-indikaturi dejjem tiġi analizzata flimkien ma’ informazzjoni kwantitattiva u 
kwalitattiva oħra sabiex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-programm. 

F’dan ir-rigward, minħabba n-natura tal-objettivi tal-ISF, huwa diffiċli li ssir previżjoni minħabba l-
volatilità għolja tal-fatturi esterni rilevanti, inkluża s-sitwazzjoni politika fil-pajjiżi terzi ewlenin ta’ 
tranżitu u ta’ oriġini tal-migrazzjoni irregolari, il-kriżi tal-migrazzjoni minħabba l-gwerra fis-Sirja, u 
l-iżvilupp tal-pandemija tal-COVID). 

5.20. L-evalwazzjoni interim tipprovdi valutazzjoni pożittiva tal-prestazzjoni tal-ISF-BV: “Il-Fond 
ikkontribwixxa għall-implimentazzjoni tal-politika komuni tal-UE dwar il-viżi b’mod effettiv. Huwa 
ffaċilita l-ivvjaġġar leġittimu. L-attivitajiet ta’ skambju ta’ informazzjoni u ta’ taħriġ ikkontribwew 
għall-implimentazzjoni uniformi tal-acquis tal-UE dwar il-politika dwar il-viżi. Il-Fond kellu rwol 
strumentali fl-iżvilupp ta’ sistemi tal-IT li jappoġġaw politika komuni dwar il-viżi”. 
 
Ara wkoll it-tweġiba fil-paragrafu 5.15. 
 
5.21. Ara t-tweġiba fil-paragrafu 5.10. 
Ġie osservat ukoll li xi Stati Membri għad iridu jirrappurtaw dwar l-għadd ta’ persunal imħarreġ u s-
sigħat ta’ taħriġ peress li jagħmlu dan biss meta l-proġett(i) jintemm(u). 
 
5.23. Dwar it-taħriġ għall-gwardji tal-fruntiera, l-eu-LISA u s-CEPOL appoġġati mill-Kummissjoni, 
diġà żviluppaw korsijiet ta’ taħriġ, moduli u webinars dwar l-SIS (aspetti tekniċi, operazzjonali u 
legali). Dan it-taħriġ issa huwa speċifikament iffukat fuq it-tħejjijiet biex tibda topera l-SIS imtejba 
fil-bidu tal-2022. Min-naħa tal-Istati Membri, kollha żviluppaw programmi nazzjonali biex iħejju lill-
utenti għal meta tibda topera l-SIS imtejba. 

5.24. Qed jittieħdu miżuri biex tissolva din il-problema. 

5.25. Il-Kummissjoni tqis li l-kisba tal-mira mhix neċessarjament improbabbli 

5.27. L-EUROSUR hija qafas għall-iskambju tal-informazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri 
u l-Frontex, biex jitjieb l-għarfien tas-sitwazzjoni u tiżdied il-kapaċità ta’ reazzjoni fil-fruntieri 
esterni. 

5.30. L-istabbiliment u l-manutenzjoni tas-sistemi tal-informazzjoni tal-UE ħtieġu investimenti 
sinifikanti kemm mill-UE kif ukoll mill-Istati parteċipanti ta’ Schengen. 
 
Ma hemm l-ebda obbligu legali għall-Kummissjoni li tirrapporta b’mod komprensiv dwar l-ispejjeż 
globali. 
Madankollu, l-ispejjeż għall-iżvilupp tar-riformulazzjoni tal-SIS, l-EES u l-ETIAS huma indikati fid-
Dikjarazzjonijiet Finanzjarji Leġiżlattivi (COM(2016)194 għall-EES, COM(2016)731 għall-ETIAS u 
COM(2016)881, 882, 883 għar-riformulazzjoni tal-SIS). 
 
KONKLUŻJONIJIET 
 
5.32. Il-prestazzjoni tal-ISF-BV fil-livell tal-Istati Membri individwali u b’mod ġenerali hija 
naturalment influwenzata minn fatturi esterni, bħall-iżviluppi politiċi.  
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Il-Kummissjoni tqis li b’mod ġenerali l-indikaturi tal-prestazzjoni kollha inklużi huma rilevanti għall-
objettivi tal-programm. Jenħtieġ li d-data tal-indikaturi dejjem tiġi analizzata flimkien ma’ 
informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva oħra sabiex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tal-programm. 

L-evalwazzjoni ex post se tivvaluta sa liema punt il-programm laħaq l-objettiv ġenerali li 
jikkontribwixxi għal livell għoli ta’ sigurtà fl-UE. 

5.33. Il-Kummissjoni tinnota li l-perċentwal ta’ 55 % tal-allokazzjonijiet tal-programmi nazzjonali li 
kienu tħallsu jirreferi għal tmiem l-2020, jiġifieri sentejn qabel tmiem il-perjodu ta’ implimentazzjoni. 
Għalhekk, ħafna riżultati x’aktarx li jfiġġu fl-aħħar sentejn tal-perjodu ta’ implimentazzjoni. 

5.34. Il-Kummissjoni tqis li l-AMPR ippropona preżentazzjoni bbilanċjata tal-iżviluppi, permezz tal-
użu ta’ indikaturi li għalihom diġà hemm sett affidabbli ta’ data (ara l-kummenti fil-punt 5.15). 
 
Skont il-qafas leġiżlattiv, l-Istati Membri għadhom qed jimplimentaw il-fondi fl-2021 u l-2022. Ir-
riżultati relatati ma’ dawn l-azzjonijiet se jseħħu naturlament biss wara l-2020. 
 
Il-Kummissjoni tixtieq tindika wkoll li diversi Stati Membri ma jirrappurtawx dwar indikaturi 
marbutin ma’ proġetti li għadhom għaddejjin. Huma jaġġornaw dawn l-indikaturi meta l-proġetti 
jitlestew. Dan jista’ jagħti l-impressjoni falza li ma sar l-ebda progress lejn il-miri stabbiliti, filwaqt li 
l-proġetti fil-prattika jkunu mexjin ’l quddiem, bir-rapporti jitħejjew wara t-tlestija tagħhom. 
 
5.35. L-Istati Membri għad iridu jirrappurtaw b’mod sħiħ dwar l-għadd rispettiv ta’ sigħat ta’ taħriġ 
peress li dan jagħmluh biss ladarba l-proġett(i) ikkonċernat(i) jintemm(u), madankollu l-perjodu ta’ 
implimentazzjoni għadu għaddej.  
 
L-għadd ta’ sigħat medji ta’ taħriġ jeħtieġ li jiġi kkunsidrat flimkien ma’ elementi oħra sabiex 
tintlaħaq konklużjoni. L-evalwazzjoni ex post se tivvaluta l-kontribuzzjoni reali tal-fond għall-
applikazzjoni konsistenti tal-acquis. 
 
5.36. Din il-konklużjoni hija marbuta mar-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-QEA fir-Rapport 
Speċjali Nru 20/2019 tagħha tal-2019, li qed jiġu implimentati.    
 
Il-Kummissjoni ħadet il-miżuri rilevanti kollha biex ittejjeb l-għodod għall-kontroll tal-kwalità tad-
data. 
It-taħriġ fil-livell tal-Istati Membri huwa pprovdut permezz ta’ diversi azzjonijiet taħt l-ISF-BV. 
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI EWROPEA GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI 
EWROPEA TAL-AWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UE – STATUS 

FI TMIEM L-2020 

KAPITOLU 6 – EWROPA GLOBALI 

 

INTRODUZZJONI 

6.1 L-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA) huwa l-istrument li bih l-UE ilha 
tappoġġa r-riformi fir-reġjun tat-tkabbir b’assistenza finanzjarja u teknika mill-2007. Il-fondi tal-IPA 
jibnu l-kapaċitajiet tal-pajjiżi tul il-proċess ta’ adeżjoni, u b’hekk jirriżultaw fi żviluppi progressivi u 
pożittivi fir-reġjun. 

Il-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. Il-prestazzjoni tal-istrumenti titkejjel bl-użu ta’ għodod differenti, inklużi 
indikaturi u valutazzjoni tal-prestazzjoni fl-abbozz tad-dikjarazzjonijiet tal-programm baġitarju, 
monitoraġġ orjentat lejn ir-riżultati u indikaturi inklużi fir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni 
tal-istrumenti tal-Unjoni Ewropea għall-finanzjament ta’ azzjonijiet esterni, kif ukoll evalwazzjonijiet 
fil-livell ta’ proġett/programm u fil-livell strateġiku. L-IPA qed jagħmel progress lejn il-kisba tal-
objettivi, f'dak li għandu x’jaqsam mad-dikjarazzjoni tal-programm tal-abbozz baġitarju. Pereżempju, 
fir-rigward tal-indikatur tan-negozju li jsir, li għalih intlaħqu l-miri u l-prestazzjoni tinsab fit-triq it-
tajba. Sar ukoll progress tajjeb f’xi oqsma ewlenin, notevolment dawk relatati mas-settur agrikolu, 
fejn għadd ta’ entitajiet ekonomiċi progressivament qed javvanzaw lejn l-istandards tal-UE jinsab fit-
triq it-tajba jew diġà laħaq il-mira tiegħu. Waqt li tibni fuq l-esperjenzi tagħha, il-Kummissjoni ħadet 
passi addizzjonali biex tiżviluppa l-kejl tal-prestazzjoni tagħha fl-oqsma kollha tal-appoġġ tal-IPA. 
Għall-IPA III, il-programm suċċessur tal-IPA II, il-Kummissjoni pproponiet taħlita ġdida ta’ 
indikaturi kemm tal-impatt kif ukoll tal-eżitu/output biex tirrifletti b’mod aktar preċiż il-valutazzjoni 
tal-prestazzjoni f’oqsma ewlenin ta’ intervent biex tilħaq l-objettivi tagħha. Il-Kummissjoni 
tippubblika informazzjoni komprensiva dwar il-prestazzjoni permezz tar-rapport annwali tagħha dwar 
l-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-UE għall-finanzjament tal-azzjoni esterna. 

VALUTAZZJONI TAL-PRESTAZZJONI TAL-IPA II 

6.11 L-indikaturi tal-prestazzjoni huma għodda utli biex tkun immonitorjata l-prestazzjoni tal-
programm. Pereżempju, jistgħu jipprovdu indikazzjonijiet bikrija ta’ kwistjonijiet ta’ 
prestazzjoni/implimentazzjoni li jistgħu jeħtieġu attenzjoni. Madankollu, il-valutazzjoni tal-
prestazzjoni tal-programmi spiss tirrikjedi li wieħed imur lil hinn minn analiżi tal-indikaturi tal-
prestazzjoni, biex jiġbor informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva rilevanti oħra. L-ebda sett ta’ 
indikaturi tal-prestazzjoni ma jista’ jirrifletti l-aspetti rilevanti kollha tal-prestazzjoni tal-programm. 
Għalhekk il-fatt li indikatur tal-prestazzjoni 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. 

Il-Kummissjoni tipprovdi l-valutazzjoni tagħha tal-progress tal-indikaturi lejn il-mira fid-
dikjarazzjonijiet tal-programmi. F’ċertu każijiet, din il-valutazzjoni hija differenti mill-valutazzjoni 
tal-QEA f’dan ir-rapport minħabba l-użu ta’ metodoloġiji differenti. 

6.12. Il-Kummissjoni tfakkar id-definizzjoni tal-glossarju tal-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp tal-
indikaturi tal-eżitu/tar-riżultati, li l-Kummissjoni tikkunsidra applikabbli hawnhekk, hija: "L-effetti 
maħsuba jew miksuba fuq perjodu ta’ żmien qasir u medju tal-outputs ta’ intervent, li ġeneralment 
jeħtieġu l-isforz kollettiv tas-sħab. Eżiti jirrappreżentaw bidliet fil-kundizzjonijiet tal-iżvilupp li 
jokkorru bejn it-tlestija tar-riżultati u l-kisba tal-impatt.” Il-Kummissjoni ma għandhiex il-kontroll 
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esklużiv tal-progress u għalhekk ma tikkunsidrax maġġoranza ta’ indikaturi bħala indikatur tal-output, 
iżda aktar bħala indikaturi ta’ eżitu. 

6.13 Il-progress għal kull indikatur huwa indikat fid-Dikjarazzjoni tal-Programm IPA II disponibbli 
pubblikament. Il-Kummissjoni kkondividiet ukoll il-valutazzjoni tagħha tal-progress fuq kull 
indikatur tad-Dikjarazzjonijiet tal-Programm. Il-valutazzjoni turi jekk indikatur huwiex fit-triq it-tajba 
jew le biex tintlaħaq il-mira, u tiddeskrivi jekk kienx hemm progress meta mqabbel mal-linja bażi.  

Il-kisba ta’ miri ambizzjużi mhijiex taħt il-kontroll sħiħ tal-Kummissjoni. Hemm bosta fatturi esterni 
li l-impatti tagħhom jistgħu jirriżultaw li mira, stabbilita seba’ snin ilu, ma tintlaħaqx kompletament. 

6.14 .Fuq l-indikatur medju tal-esportazzjonijiet/importazzjonijiet, il-kalkolu ġie pprovdut direttament 
mill-Eurostat fuq talba għal dan l-eżerċizzju speċifiku. Id-data li użaw hija disponibbli għall-pubbliku 
fuq is-sit web tal-Eurostat.  

6.20 L-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu twettqet kmieni fil-perjodu ta’ implimentazzjoni u l-approċċ 
settorjali li kien innovazzjoni taħt l-IPA II, kien għadu ma kellux biżżejjed żmien biex juri l-potenzjal 
sħiħ tiegħu. 

6.22 IMBC jinkoraġġixxi lill-benefiċjarji tal-IPA II jieħdu s-sjieda u r-responsabbiltà għall-
implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju tal-UE, waqt li fl-istess ħin jibnu l-kapaċitajiet tal-
amministrazzjonijiet lokali biex jimmaniġġjaw il-fondi tal-UE. L-implimentazzjoni tal-programmi 
permezz tal-IMBC teħtieġ tħejjijiet itwal, anki minħabba l-kontrolli tal-kwalità mwettqa mid-
Delegazzjonijiet tal-UE matul il-proċessi ta’ akkwist. Taħt l-IPA II, u abbażi wkoll tar-riżultati tal-
evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-IPA II (imwettqa kmieni fil-perjodu ta’ programmazzjoni), IMBC 
ġie applikat b’mod aktar selettiv, bil-għan li jinkiseb aktar bilanċ bejn ir-rekwiżit li tintuża din il-
modalità ta’ implimentazzjoni bħala strument għall-bini tal-kapaċità minn naħa waħda, u l-ħtieġa li 
tingħata assistenza finanzjarja aktar malajr min-naħa l-oħra.  

Fit-Turkija l-backlog tnaqqas progressivament mill-2018 wara li ttieħdu miżuri mill-Kummissjoni u 
mit-Turkija. Is-sospensjoni tal-proċeduri ta’ akkwist mill-Albanija kienet fuq terminu qasir, damet 
inqas minn xahrejn. 

6.27 Il-Kummissjoni tirrikonoxxi d-dgħufijiet identifikati fil-monitoraġġ. Dawn ġew identifikati 
f’erbgħa minn ħdax-il evalwazzjoni. Taħt l-IPA II, saru sforzi sinifikanti biex jiġu definiti indikaturi 
rilevanti li jistgħu jitkejlu. 

Il-Metodoloġija ta’ Monitoraġġ Orjentat lejn ir-Riżultati tivvaluta l-kisba tar-riżultati (mill-outputs ’il 
quddiem). 

Fl-aħħar nett, id-DĠ NEAR qed isaħħaħ il-monitoraġġ imwettaq mis-sħab ta’ implimentazzjoni u 
mill-maniġers operazzjonali. 

Flimkien mar-ROM u mal-evalwazzjonijiet, id-Delegazzjonijiet jimmonitorjaw il-progress fl-
implimentazzjoni permezz taż-żjarat fuq il-post u dan jitkejjel permezz ta’ indikaturi taħt l-Indikaturi 
Ewlenin tal-Prestazzjoni. 

6.28 Il-Kummissjoni tivvaluta kif xieraq il-konklużjonijiet kollha tal-evalwazzjoni esterna. Il-qafas ta’ 
Regolamentazzjoni Aħjar jeħtieġ Dokumenti ta’ Ħidma tal-Persunal (SWD) li jifformalizzaw, 
f’dokument awtonomu, il-perspettiva tal-Kummissjoni rigward is-sejbiet u l-konklużjonijiet milħuqa 
minn evalwazzjonijiet esterni. Madankollu, mhux l-evalwazzjonijiet kollha jwasslu għal Dokument 
ta’ Ħidma tal-Persunal, madankollu, dan ma jfissirx li l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet esterni 
mhumiex ivvalutati. 

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. Għad-DĠ NEAR it-tagħlim li jirriżulta mill-funzjoni ta’ evalwazzjoni huwa 
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primarjament ibbażat fuq id-diversi evalwazzjonijiet operazzjonali u strateġiċi, li jitwettqu u jiġu 
ppubblikati, għalkemm mhux kollha jirriżultaw fil-pubblikazzjoni ta’ SWD formali. 

Il-Kummissjoni kienet konxja minn ċerti dgħufijiet fl-evalwazzjoni tal-governanza ekonomika u 
evalwazzjonijiet tal-kompetittività tal-SME 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 tal-evalwazzjoni esterna tqiesu validi. 

6.29 Ara t-tweġiba għal 6.12 

6.34 Il-proċess ta’ riforma politika ntlaqat ukoll mill-pandemija tal-COVID-19. 

6.36 L-indikatur twaqqaf wara sena peress li l-mod kif ġie fformulat (“Perċentwal ta’ proċessi ta’ 
tfassil ta’ politika u riforma relatati mal-adeżjoni fejn is-soċjetà ċivili kienet ikkonsultata b’mod 
effettiv”) ma setax jitkejjel fil-kuntest tal-IPA. Madankollu, il-Kummissjoni tiżgura konsultazzjoni 
regolari mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili bħala parti mill-proċess tal-politika tat-tkabbir u 
tippromwovi l-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċessi tat-tfassil tal-politika. 

6.39 Ir-rieda politika hija prekondizzjoni meħtieġa għal kwalunkwe riforma legali u kostituzzjonali. 
Il-Kummissjoni taħdem fuq livell politiku u tekniku mal-Balkani tal-Punent u tinvolvi l-awtoritajiet 
kompetenti biex tiżgura dan. Il-Kummissjoni tipprovdi wkoll assistenza teknika biex tappoġġa it-
tfassil tar-riformi.     

6.41 Il-Kummissjoni tikkunsidra li erbgħa minn dawn l-indikaturi jinsabu fit-triq it-tajba biex jilħqu l-
mira tal-2023 u s-sebgħa li jifdal kisbu progress moderat, kif indikat fid-Dikjarazzjoni tal-Programm 
għall-IPA II[1].  

Ma hemm l-ebda obbligu li jiġi inkluż indikatur għal kull aspett taħt objettiv partikolari. L-isforz mill-
Kummissjoni pjuttost kien li żżomm l-għadd ta’ indikaturi limitat, f’konformità mal-gwida 
korporattiva.  

6.43 Sa issa t-Turkija laħqet waħda mill-miri tagħha u peress li, sa issa, l-IPARD II huwa implimentat 
taħt skema N + 3, il-Kummissjoni tikkunsidra li huwa probabbli li l-biċċa l-kbira tal-miri jintlaħqu sa 
tmiem l-2023. 

6.46 Esperjenza riċenti turi li r-ritmu tar-riforma u l-allinjament mal-acquis jiddependu fuq ħafna 
fatturi u li l-passi lura f’ċerti snin ma joffrix previżjoni tajba tal-progress futur, jew in-nuqqas tiegħu.  

Il-Bożnija-Ħerzegovina u l-Kosovo għandhom aktar kapitoli fi “stadju bikri” mill-pajjiżi l-oħra hekk 
kif l-SAAs tagħhom daħlu fis-seħħ aktar reċentement (l-2015 u l-2016). 

Skont IPA III l-indikatur kompost dwar l-allinjament tal-acquis tal-Unjoni se jkollu linja bażi, mira u 
objettivi intermedji ċari. 

6.48 Il-linja bażi biex ikun ivvalutat il-progress hija stabbilita għal żero fil-bidu tal-perjodu ta’ 
programmazzjoni, u l-mira finali hija provduta għas-sena 2023.   Il-Kummissjoni tikkunsidra li huwa 
probabbli li l-mira tintlaħaq sad-data ta’ skadenza. 

KONKLUŻJONIJIET 

                                                            
(COMM nota f’qiegħ il-paġna il-paragrafu 6.41) 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf 
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6.52 Ir-rispons tal-IPA għal kriżijiet mhux previsti, pereżempju ir-rispons finanzjarju riċenti għall-
COVID-19, twettaq permezz ta’ ġestjoni diretta jew ġestjoni indiretta ma’ organizzazzjoni 
internazzjonali. 

Meta mqabbel mal-ġestjoni diretta, l-IMBC isegwi l-objettiv addizzjonali li jħejji lill-pajjiżi għal 
sħubija futura fl-UE. Għalhekk, il-Kummissjoni  tikkunsidra li valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-IMBC 
għandha tqis kif xieraq it-tagħlim permezz tat-twettiq u benefiċċji oħra għall-benefiċjarji fil-ġestjoni 
tal-fondi tal-IPA.  

6.53 L-appoġġ tal-UE jikkontribwixxi għall-proċess ta’ riforma, b’sjieda mill-awtoritajiet. L-
implimentazzjoni ta’ riformi hija f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-iżgurar tal-implimentazzjoni 
tagħhom jiddependi fuq fatturi multipli (pereżempju ir-rieda politika, il-kapaċitajiet nazzjonali, eċċ), 
mhux biss fuq l-IPA.  L-implimentazzjoni tar-riformi hija wkoll proċess fit-tul. Din naqset ukoll 
minħabba l-pandemija tal-COVID-19. 

6.54. Il-Kummissjoni tikkunsidra li huwa probabbli li l-indikaturi se jilħqu l-mira tal-2023. 

6.55 Skont l-IPA III l-indikatur kompost dwar l-allinjament tal-acquis tal-Unjoni se jkollu linja bażi, 
mira u objettivi intermedji ċari. 
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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI EWROPEA GĦAR-RAPPORT TAL-QORTI 
EWROPEA TAL-AWDITURI DWAR IL-PRESTAZZJONI TAL-BAĠIT TAL-UE — 

STATUS FI TMIEM L-2020 

 KAPITOLU 7 – SEGWITU GHAR-RAKKOMANDAZZJONIJIET 

 

OSSERVAZZJONIJIET 

7.11 It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni rigward il-paragrafi 7.11-7.13: 

Il-Kummissjoni tagħti Il-Kummissjoni tagħti l-akbar importanza lis-segwitu u l-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet aċċettati kollha. Tirrapporta dwar l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li impenjat 
ruħha li timplimenta u li jaqgħu taħt il-mandat tagħha. Madankollu, ma jistax jiġi eskluż li l-QEA 
tivvaluta r-rakkomandazzjonijiet bħala parzjalment implimentati filwaqt li l-Kummissjoni tqishom 
implimentati bis-sħiħ. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinnota li f’xi każijiet, l-implimentazzjoni 
sħiħa tar-rakkomandazzjonijiet tista’ tiddependi wkoll fuq azzjonijiet jew miżuri li jaqgħu taħt il-
kompetenza ta’ entitajiet oħra. 

7.18 It-tweġiba Komuni tal-Kummissjoni rigward il-paragrafi 7.18-7.20. 

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

Barra minn hekk, f’xi każijiet, l-azzjonijiet ta’ segwitu jistgħu jeħtieġu aktar żmien milli kien mistenni 
fil-bidu minħabba l-kumplessità tal-miżuri, l-iżviluppi leġiżlattivi jew relatati mal-politika, ir-
restrizzjonijiet tar-riżorsi, il-fatturi esterni, jew il-ħtieġa li jiġu involuti istituzzjonijiet jew entitajiet 
oħra. Il-fatt li rakkomandazzjoni ma tiġix implimentata bis-sħiħ sad-data tat-tlestija inizjali mistennija 
ma jfissirx li din ir-rakkomandazzjoni mhux se tiġi implimentata minn hemm’ il quddiem. 

7.21 Fit-tweġibiet uffiċjali tagħha ppubblikati flimkien mar-rapporti korrispondenti tal-QEA, il-
Kummissjoni pprovdiet ġustifikazzjonijiet għall-każijiet kollha fejn qieset li ma setgħetx timpenja 
ruħha li timplimenta rakkomandazzjonijiet speċifiċi. Għalhekk, wieħed jista’ jifhem li l-maġġoranza 
vasta tar-rakkomandazzjonijiet, li inizjalment ma setgħetx taċċetta, eventwalment ma ġewx 
implimentati (10 minn 11). 

 

TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI EWROPEA GĦALL-ANNESS 7.1 “STATUS 
DETTALJAT TAR-RAKKOMANDAZZJONIJIET TAL-2017 SKONT IR-RAPPORT — 

KUMMISSJONI EWROPEA” 

Rapport Speċjali 1/2017: Jenħtieġ li jsiru aktar sforzi biex il-potenzjal sħiħ tan-netwerk Natura 
2000 jiġi implimentat 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3 (b), paragrafu 84: Ta’ min ifakkar li hemm indikatur trasversali 
ta’ Natura 2000 marbut mas-superfiċje tas-siti Natura 2000 koperti minn interventi kofinanzjati mill-
UE. Il-Kummissjoni se tivvaluta l-indikaturi għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2021–2027, ladarba 
jkun hemm implimentazzjoni suffiċjenti tal-fondi kkonċernati. Fejn jitqies meħtieġ, il-Kummissjoni 
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tieħu azzjoni xierqa għall-perjodu ta’ programmazzjoni ta’ wara l-2027, li, pereżempju, jista’ jsir fil-
kuntest tal-valutazzjoni tal-impatt għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ strumenti regolatorji. 

Rapport Speċjali 2/2017: In-negozjar, li sar mill-Kummissjoni, tal-Ftehimiet ta’ Sħubija 2014-
2020 u l-programmi fil-qasam tal-Koeżjoni, għall-perjodu 2014-2020: l-infiq qed ikun aktar 
immirat fuq il-prijoritajiet ta’ Ewropa 2020, iżda l-arranġamenti għall-kejl tal-prestazzjoni qed 
ikunu dejjem aktar kumplessi 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 6, l-ewwel inċiż, paragrafu 154: Il-Kummissjoni tqis li d-data 
miġbura ntużat biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni, skont u fil-limiti tad-dispożizzjonijiet legali, 
f’konformità mal-Artikolu 21 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni. 

L-analiżi komparattiva tal-prestazzjoni u l-introduzzjoni ta’ valutazzjoni komparattiva msemmija mit-
test tal-QEA mhumiex previsti mill-bażi ġuridika, li l-Kummissjoni tirrispetta. 

It-tagħlim tal-politika normalment isir permezz ta’ evalwazzjonijiet tal-impatt, bħall-evalwazzjoni ex-
post li jmiss tal-Politika ta’ Koeżjoni 2014–2020. B’żieda ma’ dan, it-tagħlim tal-politika huwa 
ffaċilitat wkoll billi ssir disponibbli data dwar indikaturi, miri u t-twettiq tagħhom fuq il-Pjattaforma 
ta’ Data Miftuħa tal-FSIE. 

Rapport Speċjali 3/2017: Assistenza tal-UE għat-Tuneżija 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3, paragrafu 71: Filwaqt li l-proċeduri għall-approvazzjoni tal-
Assistenza Makrofinanzjarja (AMF) ma nbidlux u ma saret l-ebda proposta biex jinbidlu kif 
rakkomandat, il-Kummissjoni tinnota li r-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew 
diġà jipprevedu proċedura aċċellerata għall-adozzjoni rapida, kif użat fl-AMFs tal-COVID-19 fl-
2020. Il-Kummissjoni tinforma wkoll li l-proċeduri għall-approvazzjoni tal-MFA qed jiġu vvalutati 
fid-dettall, bħala parti minn metaevalwazzjoni tal-AMF li għadha għaddejja li hija mistennija li titlesta 
sa tmiem l-2021. 

Rapport Speċjali 4/2017: Protezzjoni tal-baġit tal-UE minn infiq irregolari: Il-Kummissjoni 
għamlet użu dejjem akbar mill-miżuri preventivi u l-korrezzjonijiet finanzjarji fil-qasam tal-
Koeżjoni matul il-perjodu 2007-2013 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 3, paragrafu 148: Il-korrezzjonijiet finanzjarji skont l-Artikolu 145 
tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni u l-interruzzjonijiet/sospensjonijiet huma 
kompletament indipendenti u proċeduri differenti. L-amalgamazzjoni tagħhom f’għodda waħda 
toħloq kumplessità amministrattiva bla bżonn filwaqt li ma tipprovdix valur miżjud għall-monitoraġġ 
tal-Kummissjoni. 

Il-Kummissjoni ttenni li s-sistema ta’ monitoraġġ attwali hija konformi mar-rekwiżiti regolatorji u 
tipprovdi ħarsa ġenerali fil-livell tal-każijiet għal kull proċedura. 

Rapport Speċjali 11/2017: Il-Fond fiduċjarju Bêkou tal-UE għar-Repubblika Ċentru-Afrikana: 
bidu promettenti minkejja xi nuqqasijiet 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1, it-tieni inċiż, paragrafu 72: Il-Kummissjoni rrevediet il-linji 
gwida sabiex jinkludu deskrizzjoni aktar dettaljata tal-kriterji stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju 
biex jiġu evalwati l-kundizzjonijiet għall-istabbiliment tal-Fondi Fiduċjarji tal-UE. Il-Kummissjoni 
tirrikonoxxi li ma ġietx żviluppata metodoloġija preskrittiva għat-twettiq ta’ analiżi tal-ħtiġijiet. 
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Il-ħolqien ta’ Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza ġej minn sitwazzjoni ta’ kriżi li hija speċifika għall-
pajjiż. Dan għandu jitqies meta jiġu vvalutati l-ħtiġijiet. Ikun diffiċli li jiġi implimentat approċċ 
wieħed tajjeb għal kulħadd b’metodoloġija stabbilita minn qabel. Il-kriżijiet jeħtieġu rispons 
internazzjonali u koordinat. Għalhekk huwa importanti li l-valutazzjoni tal-ħtiġijiet tal-UE tqis il-
preżenza ta’ donaturi oħra u r-rispons tagħhom, sabiex jiġi identifikat b’mod ċar il-valur miżjud tal-
UE. Dan huwa wkoll speċifiku għall-pajjiż/għall-kriżi u jiddependi fuq is-sitwazzjoni fuq il-post. 

Barra minn hekk, peress li t-twaqqif ta’ Fondi Fiduċjarji ġodda bħalissa mhuwiex previst, il-
Kummissjoni tqis li l-iżvilupp ta’ metodoloġija għat-twettiq ta’ tali analiżi tal-ħtiġijiet mhuwiex 
meħtieġ f’dan il-mument. 

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni tqis li r-rakkomandazzjoni ġiet implimentata fil-biċċa 
l-kbira tal-aspetti. 

Rapport Speċjali 13/2017: Sistema Ewropea unika tal-ġestjoni tat-traffiku ferrovjarju: l-għażla 
politika qatt se ssir realtà? 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 6 (b), (ii), paragrafu 91: Ir-rakkomandazzjoni għadha ma waslitx u 
d-data fil-mira tagħha hija l-aħħar tal-2023. Sar progress tajjeb lejn l-implimentazzjoni tagħha. 

Rapport Speċjali 15/2017: Il-kundizzjonalitajiet ex ante u r-riżerva ta’ prestazzjoni fil-qasam 
ta’ Koeżjoni: strumenti innovattivi iżda għadhom mhumiex effettivi 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1 (b), paragrafu 111: Il-Kummissjoni aċċettat parzjalment din ir-
rakkomandazzjoni u tqis il-parti aċċettata bħala implimentata.  

Il-kundizzjonijiet abilitanti kif introdotti fil-leġiżlazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni 2021-2027 se 
jkomplu jaġixxu bħala strument biex tiġi vvalutata r-rieda tal-Istati Membri li jimplimentaw il-fondi 
tal-UE u sar iktar effiċjenti, simplifikati u magħmula aktar robusti, b’mod partikolari bir-rekwiżit li 
dawn iridu jkomplu jiġu ssodisfati matul il-perjodu kollu ta’ programmazzjoni. Is-CSRs relatati mal-
investiment se jipprovdu rabtiet xierqa mal-kundizzjonijiet abilitanti u se jgħinu biex tiġi żgurata l-
konsistenza meħtieġa. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2 (a), paragrafu 111: F’konformità mal-Artikolu 18 tar-Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni ġdid miftiehem, l-elementi li ġejjin se jitqiesu fir-rieżami ta’ nofs it-
terminu:  

(a) l-isfidi l-ġodda identifikati fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati fl-
2024; 

(b) il-progress fl-implimentazzjoni tal-pjan nazzjonali integrat għall-enerġija u l-klima, jekk rilevanti; 

(c) il-progress fl-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; 

(d) il-qagħda soċjo ekonomika tal-Istat Membru jew tar-reġjun ikkonċernat, b’enfasi speċjali fuq il-
ħtiġijiet territorjali, b’kont meħud ta’ kwalunkwe żvilupp finanzjarju, ekonomiku jew soċjali negattiv 
kbir; 

(e) ir-riżultati ewlenin tal-evalwazzjonijiet rilevanti; 

(f) il-progress fl-ilħuq tal-istadji importanti, b’kont meħud ta’ diffikultajiet kbar li jinqalgħu fl-
implimentazzjoni tal-programm;  
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(g) fir-rigward tal-programmi appoġġati mill-JTF, il-valutazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni, 
f’konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 29(1) tar-Regolament (UE) 2018/1999. 

L-istess dispożizzjoni tipprovdi għall-passi u l-implikazzjonijiet tar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu.   

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2 (b), paragrafu 111: Il-kunċett tal-indikaturi tar-riżultati nbidel, 
bħal fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027, dawn se jaqbdu r-riżultati diretti fil-livell tal-
benefiċjarji, għall-kuntrarju tal-eżiti usa’ fil-livell tar-reġjun jew tal-pajjiż, fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni preċedenti. 

L-indikaturi tar-riżultati se jkunu parti mill-qafas ta’ prestazzjoni, li, f’konformità mar-Regolament 
(UE) 2021/1060, se jinkludi l-indikaturi kollha tal-output u tar-riżultati tal-programm. Madankollu, 
minħabba li r-rieżami ta’ nofs it-terminu se jsir fil-bidu tal-2025, li għadu kmieni wisq biex il-biċċa l-
kbira tar-riżultati jimmaterjalizzaw, l-indikaturi tar-riżultati mhux se jkollhom stadji importanti 
marbuta magħhom u mhux se jkunu parti mir-rieżami ta’ nofs it-terminu. 

Ir-Regolament (UE) 2021/1060 jipprevedi li l-istadji importanti jiġu stabbiliti biss għall-indikaturi tal-
output (l-Artikolu 16(1)). Dan l-approċċ intgħażel minħabba li tipikament jieħu aktar żmien biex ir-
riżultati miksuba mill-indikaturi tar-riżultati jimmaterjalizzaw u ma jistgħux ikunu mistennija riżultati 
bħal dawn għaż-żmien tar-rieżami (l-istadji importanti għall-indikaturi tar-riżultati kien ikollhom 
ikunu żero għall-maġġoranza tagħhom). 

Dan huwa l-uniku approċċ fattibbli għaliex, kif spjegat hawn fuq, jeħtieġ ħafna aktar żmien biex ir-
riżultati jimmaterjalizzaw. Madankollu, l-esperjenza tal-passat turi li r-riżultati tal-operazzjonijiet 
kofinanzjati appoġġati mill-politika ta’ Koeżjoni jsegwu l-implimentazzjoni finanzjarja u l-outputs 
miksuba mill-programmi. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2 (c), paragrafu 111: Il-Kummissjoni tinsab lesta li tapplika b’mod 
strett ir-regoli għas-sospensjonijiet u l-korrezzjonijiet. 

Ta’ min jinnota li l-użu ta’ sospensjonijiet tal-pagamenti u korrezzjonijiet finanzjarji huwa rregolat 
b’mod ċar mir-Regolament (UE) 2021/1060 fl-Artikolu 97(1) u l-Artikolu 104, li ma jinkludix in-
nuqqas ta’ kisba tal-istadji importanti u l-miri. Is-sospensjonijiet u l-korrezzjonijiet jenħtieġ li 
jintużaw f’każijiet ta’ nuqqasijiet serji, filwaqt li n-nuqqas ta’ kisba tal-istadji importanti u tal-miri 
jiġu ġġenerati minn diffikultajiet fl-implimentazzjoni tal-programmi u jenħtieġ li ma jiskattawx tali 
miżuri.  

Għal dan tal-aħħar, ir-Regolament (UE) 2021/1060 jipprevedi l-possibbiltà ta’ riallokazzjoni tal-
ammonti ta’ flessibbiltà (50 % tal-impenji li jikkorrispondu għas-snin 2026 u 2027), f’konformità 
mal-Artikolu 18 (ir-rieżami ta’ nofs it-terminu). 

Fl-istess ħin il-Kummissjoni tenfasizza li l-għan ewlieni huwa li tgħin lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw il-Fondi kif suppost u għalhekk, biex tiġi evitata prestazzjoni insuffiċjenti. Il-
Kummissjoni se tkompli tistinka biex tkompli tilħaq dan l-objettiv, jiġifieri billi tipprovdi gwida, 
kompetenza teknika, possibbiltajiet għad-diskussjoni u l-iskambju tal-esperjenzi, eċċ. 

Rapport Speċjali 16/2017: Programmazzjoni tal-Iżvilupp Rurali: jeħtieġ li jkun hemm inqas 
kumplessità u aktar fokus fuq ir-riżultati 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1 (a), paragrafu 100: Il-Kummissjoni aċċettat ir-rakkomandazzjoni 
parzjalment. 
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Rapport Speċjali 19/2017: Proċeduri ta’ importazzjoni: xi nuqqasijiet fil-qafas legali u 
implimentazzjoni ineffettiva għandhom impatt fuq l-interessi finanzjarji tal-UE 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1, paragrafu 143: Il-Kummissjoni ma aċċettatx ir-
rakkomandazzjoni.  

Kif indikat fil-kummenti preċedenti tagħha, il-Kummissjoni tqis l-istabbiliment u l-ġbir ta’ dazji 
addizzjonali mill-Istati Membri abbażi tal-attività ta’ spezzjoni tal-RPT tal-Kummissjoni u l-
investigazzjonijiet tal-OLAF bħala l-aktar metodu affidabbli biex jiġi kkwantifikat id-distakk 
doganali. Dan l-approċċ ikopri każijiet speċifiċi ta’ klassifikazzjoni ħażina u deskrizzjoni żbaljata sa 
fejn ġew identifikati sa issa (eż. kwantifikazzjoni tat-telf identifikat għal konsenja indiretta ta’ 
pannelli solari fl-2020, inkluża l-azzjoni ta’ rkupru meħuda). 

Barra minn hekk, wara spezzjonijiet u investigazzjonijiet immirati kif ukoll analiżi dettaljata ta’ 
tessuti u żraben potenzjalment sottovalutati miċ-Ċina, il-Kummissjoni żviluppat metodu statistiku 
biex tistma t-telf tal-RPT relatat ma’ dan il-fenomenu partikolari ta’ sottovalutazzjoni, li 
jikkomplementa l-istima tal-Kummissjoni tad-diskrepanza doganali. 

Għalhekk, il-Kummissjoni diġà qed tikkwantifika t-telf potenzjali tal-RPT u tiżgura li l-interessi 
finanzjarji tal-UE jiġu protetti kif xieraq f’dawk il-każijiet.  

Lil hinn minn dawn l-isforzi biex tikkwantifika u tirkupra kwalunkwe RPT potenzjalment pendenti, il-
Kummissjoni bħalissa qed telabora deskrizzjoni dettaljata tal-kompiti, ir-rwol, il-mudell tan-negozju u 
l-pożizzjonament tal-Kapaċitajiet Konġunti ta’ Analiżi tal-UE (JAC) sabiex tkompli ssaħħaħ l-
effiċjenza u toħloq valur miżjud għall-istrateġija tal-ġestjoni tar-riskju u l-kontrolli doganali. 
Azzjonijiet proattivi bħall-monitoraġġ tal-flussi kummerċjali u l-prestazzjoni doganali kif ukoll il-
valutazzjoni tar-riskji li jiffukaw fuq l-RPT appoġġati minn spezzjonijiet immirati tal-Istati Membri 
kkonċernati se jikkontribwixxu biex jiġi definit aktar il-kamp ta’ applikazzjoni tad-distakk doganali u 
biex dan jitnaqqas. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 6 (a), paragrafu 147: Fil-qafas tal-ispezzjonijiet tar-riżorsi proprji 
tradizzjonali tagħha, il-Kummissjoni vverifikat l-istrateġija ta’ kontroll tal-Informazzjoni Vinkolanti 
dwar it-Tariffi (BTI) applikata f’ħames Stati Membri. Il-Kummissjoni ma sabitx nuqqasijiet kbar. 
Barra minn hekk, minħabba l-pandemija tal-COVID-19, il-Kummissjoni kellha tipposponi ż-żjarat ta’ 
appoġġ għall-BTI ppjanati għall-2020 iżda tinsab fil-proċess li tiskeda mill-ġdid dawk iż-żjarat. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 6 (b), paragrafu 147: Il-Kummissjoni ma aċċettatx ir-
rakkomandazzjoni u indikat fit-tweġiba tagħha ppubblikata mar-rapport speċjali li kienet qed twettaq 
studju, li kien jinvolvi esperti tal-Istati Membri u rappreżentanti tan-negozju, b’mod partikolari 
permezz ta’ konsultazzjoni pubblika, sabiex tivvaluta l-interess u l-fattibbiltà fl-Unjoni ta’ sistema ta’ 
deċiżjonijiet relatati mal-Informazzjoni Vinkolanti dwar il-Valutazzjoni (BVI). L-istudju tal-
fattibbiltà, kif ukoll ir-reazzjonijiet mill-partijiet interessati pubbliċi u privati, huma pożittivi dwar id-
deċiżjonijiet tal-BVI. 

Qabel ma tieħu deċiżjoni finali dwar l-involviment fi proċess ta’ tħejjija ta’ dispożizzjonijiet legali u 
sistemi tal-IT biex tappoġġa l-introduzzjoni ta’ deċiżjonijiet BVI fil-leġiżlazzjoni doganali tal-Unjoni, 
il-Kummissjoni se taċċerta jekk u kif din l-introduzzjoni hija konsistenti mal-prijoritajiet politiċi 
tagħha u liema spejjeż tkun tinvolvi. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 8 (a), paragrafu 149: Il-kriterji tar-riskju finanzjarju japplikaw 
għad-dikjarazzjonijiet kollha, kemm dawk standard kif ukoll dawk simplifikati. Fil-kuntest tal-
implimentazzjoni tad-deċiżjoni dwar il-kriterji tar-riskju finanzjarju, fid-19 ta’ Mejju 2021 ġie 
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approvat kapitolu ġdid tal-gwida mill-Istati Membri. Il-Kapitolu l-ġdid jipprovdi gwida dwar kif 
għandhom jiġu applikati l-kriterji tar-riskju finanzjarju għal proċeduri simplifikati u kif jintuża l-
Artikolu 234(3) il-ġdid tal-Att ta’ Implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, li jippermetti lill-
uffiċjali doganali jitolbu li l-merkanzija tiġi ppreżentata lid-dwana f’ċirkostanzi speċifiċi sabiex jiġi 
kopert riskju finanzjarju serju ġdid identifikat. 

Rapport Speċjali 20/2017: Strumenti ta’ garanzija fuq is-self iffinanzjati mill-UE: inkisbu 
riżultati pożittivi, iżda jeħtieġ orjentament akbar lejn il-benefiċjarji u koordinazzjoni aħjar 
mal-iskemi nazzjonali 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1 (b), paragrafu 109: Il-Kummissjoni diġà twettaq sforzi raġonevoli 
biex tikseb informazzjoni dwar il-kostijiet tal-ġestjoni, fuq il-bażi ta’ informazzjoni li tista’ tinkiseb 
legalment u biħsiebha ssaħħaħ l-isforz tagħha f’dan ir-rigward. Madankollu, jista’ jkun diffiċli li 
tinkiseb din id-data minn skemi nazzjonali u d-data jaf ma tkunx direttament komparabbli u rilevanti. 
Barra minn hekk, minbarra l-element tal-kost, il-livell xieraq tal-imposti se jiġi stabbilit 
b’kunsiderazzjoni tal-element ta’ inċentiv tar-remunerazzjoni li hu meħtieġ skont ir-Regolament 
Finanzjarju. 

Il-Kummissjoni qed tagħmel sforz biex tiġbor id-data disponibbli — tkun kemm hi imperfetta u ta’ 
komparabbiltà diffiċli — biex tikseb ordni ta’ kobor għal-livell xieraq tat-tariffi. B’mod partikolari, il-
Kummissjoni użat stħarriġ dwar it-tariffi tas-suq tal-istituzzjonijiet ta’ garanzija, kif ukoll it-tariffi 
imposti mill-FEI għal prodotti ta’ (kontro-) garanzija taħt il-Fond ta’ Garanzija Pan-Ewropew. 

L-iskadenza mistennija għal din l-azzjoni tibqa’ Diċembru 2021. 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 2 (b), paragrafu 112: It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għar-
rakkomandazzjonijiet 2 (b), 3 (a) u 3 (b). 

Il-Kummissjoni aċċettat ir-rakkomandazzjonijiet 2 (b) u 3 (b) parzjalment. For the InvestEU SME 
window guarantee product to be implemented by the EIF, which can be considered as the successor to 
the financial instrument of InnovFin SMEG, the Commission is currently negotiating with the EIF on 
the implementation of additional innovation eligibility criteria, which target final beneficiaries 
investing in fields where there is a risk of technological or industrial or business failure and primarily 
in intangible assets (including intellectual property), in particular where the financial intermediary’s 
internal policies do not attribute a collateral value to such assets. 

Rapport Speċjali 21/2017: Ekoloġizzazzjoni: skema aktar kumplessa ta’ appoġġ għall-introjtu, 
li għadha mhijiex ambjentalment effettiva 

Tweġiba għar-rakkomandazzjoni 1 (a), paragrafu 83: Tweġiba Komuni tal-Kummissjoni għar-
rakkomandazzjonijiet 1(a) u 2 (a), 2 it-tieni inċiż. 

Il-Kummissjoni aċċettat ir-rakkomandazzjoni fis-sustanza u kkunsidratha bħala implimentata bis-sħiħ 
bil-proposti leġiżlattivi tagħha dwar il-politika agrikola komuni (PAK) għall-perjodu 2021–2027.  Il-
proposti leġiżlattivi tal-PAK jiddeskrivu l-involviment attiv tal-Kummissjoni fil-valutazzjoni tal-
Pjanijiet Strateġiċi tal-Istati Membri li għandhom l-għan li jiżguraw l-effettività tagħhom. Minħabba n-
negozjati li għaddejjin bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE, id-data tal-bidu proviżorja tar-
riforma proposta tal-PAK ġiet imbuttata lura għall-1 ta’ Jannar 2023. 
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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 
jekk u kif il-Kummissjoni u l-koleġiżlaturi użaw 
it-tagħlimiet meħuda minn perjodi preċedenti 
tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) (eż. minn 
evalwazzjonijiet, valutazzjonijiet tal-impatt u 
awditi) għal titjib fit-tfassil u l-prestazzjoni 
tal-programmi ta’ nfiq għall- 
perjodu 2021-2027.
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