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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-13 ta’ Novembru 2020 

Kontroll tal-prestazzjoni tal-programmi tal-UE: riżultati mħallta, filwaqt li 
jeħtieġ li jsir titjib ulterjuri fil-kwalità tal-informazzjoni 

Skont rapport ġdid li ġie ppubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), ir-rappurtar 
tal-Kummissjoni Ewropea dwar kemm kienet tajba l-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq tal-UE 
juri riżultati mħallta. Filwaqt li l-awdituri jilqgħu l-fatt li r-rappurtar qed ikompli jitjieb u jsir 
aktar ibbilanċjat, huma jiġbdu wkoll l-attenzjoni għal għadd ta’ problemi: il-kwalità tal-
valutazzjonijiet tal-prestazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni għadha tvarja fost il-programmi, u l-
istabbiliment ta’ indikaturi tal-prestazzjoni robusti u informattivi għadu jirrappreżenta sfida. 
Huma jgħidu wkoll li jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri biex tkompli żżid l-
affidabbiltà tad-data fir-rappurtar tagħha dwar il-prestazzjoni tal-baġit. 

L-awdituri eżaminaw jekk il-Kumissjoni għandhiex proċess robust għar-rappurtar annwali ta’ livell 
għoli dwar il-prestazzjoni tal-politiki u l-programmi ta’ nfiq tal-UE u jekk dawn jilħqux l-objettivi 
tagħhom b’mod effettiv, effiċjenti u ekonomiku. “Iċ-ċittadini jridu jkunu jafu jekk il-programmi 
tal-UE jwasslux riżultati u valur għall-flus,” qal Jan Gregor, il-Membru tal-QEA responsabbli għar-
rapport. “ Il-Kummissjoni għandha proċeduri tajbin għat-tħejjija ta’ rapporti ta’ livell għoli dwar il-
prestazzjoni u tippreżenta valutazzjonijiet aktar ċari u bbilanċjati minn dawk preċedenti. 
Madankollu, ma tindikax b’mod ċar l-affidabbiltà tal-informazzjoni rappurtata.” 

Fi snin riċenti, ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni annwali mwettaq mill-Kummissjoni evolva minn 
ġabra ta’ rapporti awtonomi f’pakkett aktar koerenti. Dan issa jinkludi taqsimiet dwar il-
valutazzjonijiet tal-prestazzjoni għal kull programm ta’ nfiq, li huwa żvilupp pożittiv sinifikanti. 
Madankollu, l-awdituri jqisu li l-valutazzjonijiet tal-Kummissjoni fir-Rapport Annwali dwar il-
Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR), li huwa aktar konċiż u ta’ livell għoli, għandhom it-tendenza li 
jippreżentaw stampa li hija pożittiva żżejjed, meta mqabbla mar-rappurtar aktar dettaljat fid-
dikjarazzjonijiet tal-programmi. Barra minn hekk, l-awdituri jgħidu li għadu mhuwiex possibbli li 
ssir valutazzjoni sħiħa tal-prestazzjoni għal ċerti programmi, dovut prinċipalment għall-
informazzjoni limitata pprovduta. Minkejja dan, abbażi tal-indikaturi ppreżentati għall-2019, kif 
ukoll tal-evalwazzjonijiet reċenti tal-Kummissjoni u l-awditi proprji tagħha, huma vvalutaw jekk il-
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programmi fl-oqsma prinċipali kollha tal-baġit tal-UE kinux “fit-triq it-tajba” biex jilħqu l-miri 
tagħhom. 

Kompetittività: għall-programm ta’ riċerka tal-UE Orizzont 2020, ma hemm l-ebda indikazzjoni li l-
prestazzjoni tinsab f’riskju, u hemm ħafna eżempji ta’ proġetti li kellhom suċċess. L-awdituri sabu 
każ b’saħħtu għal dan il-programm li jipprovdi valur miżjud tal-UE permezz tal-uniċità u l-karattru 
pan-Ewropew tiegħu. Għal programm emblematiku ieħor, il-fond FEIS (“il-pjan Juncker”), l-
indikaturi juru li qiegħed fit-triq it-tajba biex jimmobilizza investiment ta’ EUR 500 biljun. 
Madankollu, l-awdituri josservaw illi s-suq seta’ akkomoda sehem minn dawk l-investimenti u 
jwissu dwar kalkoli multiplikaturi li ġew ddikjarati b’mod eċċessiv u li jistgħu jikkontribwixxu għal 
valutazzjoni li hija pożittiva żżejjed. 

Koeżjoni: għalkemm il-Kummissjoni u l-Istati Membri kienu diġa’ rrevedew il-miri inizjali għall-
perjodu 2014-2020, ftit aktar minn terz tal-indikaturi għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
u l-Fond ta’ Koeżjoni juru progress f’waqtu. Qabel it-tifqigħa tal-kriżi tal-COVID-19, il-biċċa l-kbira 
mill-miri għall-impjiegi u għall-edukazzjoni x’aktarx li kienu se jintlaħqu sal-2020, iżda l-progress 
rigward l-R&Ż, il-faqar u l-inklużjoni soċjali baqa’ lura. F’dan il-qasam ta' politika, id-data proprja 
tal-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni tindika li l-programmi ma laħqux għalkollox l-aspettattivi 
inizjali. 

Riżorsi naturali: skont l-awdituri, ir-rappurtar tal-Kummissjoni għall-2019 dwar il-prestazzjoni tal-
PAK jippreżenta narrattiva li hija pożittiva żżejjed u mhuwiex iffukat fuq ir-riżultati. Dgħufija 
ewlenija hija li l-indikaturi tal-prestazzjoni għall-perjodu 2014-2020 mhumiex ibbażati fuq loġika 
ta’ intervent dettaljata għall-għoti ta’ appoġġ finanzjarju mill-PAK. Pereżempju, il-pagamenti 
diretti lill-bdiewa naqqsu l-volatilità tal-introjtu tagħhom, iżda mhumiex immirati biex jgħinu lill-
bdiewa jiksbu standard ta’ għajxien ġust. Barra minn hekk, instab li l-miżuri tal-PAK għandhom 
impatt baxx fl-indirizzar tat-tibdil fil-klima. 

Sigurtà u ċittadinanza: ir-rappurtar tal-Kummissjoni ma jindikax jekk il-Fond għall-Asil, il-
Migrazzjoni u l-Integrazzjoni huwiex qed jagħmel progress sodisfaċenti lejn l-ilħuq tal-objettiv 
tiegħu, iżda l-informazzjoni disponibbli tindika r-rilevanza tiegħu u l-valur miżjud tal-UE li 
jipprovdi. Għall-integrazzjoni u l-migrazzjoni legali, l-indikaturi juru l-kisbiet tiegħu f’dawl pożittiv, 
anke minħabba l-fatt li l-impatti fuq terminu twil għadhom ma jistgħux jiġu vvalutati (bħal 
pereżempju d-differenzi bejn il-prospetti tal-impjieg bejn il-migranti u ċ-ċittadini tal-UE). 

Ewropa Globali: il-Kummissjoni ma tipprovdix biżżejjed informazzjoni għal valutazzjoni tal-
prestazzjoni robusta ta’ żewġ strumenti ta’ finanzjament, jiġifieri wieħed għall-kooperazzjoni mal-
pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-ieħor għar-relazzjonijiet mal-ġirien tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-UE. 
Madankollu, għal dan tal-aħħar, l-indikaturi jiżvelaw xejra pożittiva rigward it-tnaqqis tal-faqar, l-
edukazzjoni, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-iżvilupp uman, kif ukoll xejra li sejra għall-agħar 
rigward il-konsolidazzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-istabbiltà politika. 

Fl-aħħar nett, l-awdituri jirrikonoxxu li l-partijiet awditjati minnhom implimentaw il-biċċa l-kbira 
mir-rakkomandazzjonijiet preċedenti tagħhom għat-titjib fil-prestazzjoni tal-programmi tal-UE. 
Madankollu hemm lok għal progress ulterjuri. 
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Informazzjoni ġenerali 

Il-baġit tal-UE għall-perjodu 2014-2020 jipprovdi EUR 1 092 biljun permezz ta’ 58 programm ta’ 
nfiq. L-awdituri kkampjunaw disgħa minnhom, li kienu jammontaw għal madwar 75 % tal-
pagamenti kollha li saru sa tmiem l-2019. Il-QEA qiegħda tivvaluta dejjem aktar kemm il-
prestazzjoni tal-politiki u l-programmi tal-UE hija tajba u jekk dawn iwasslux valur miżjud tal-UE. 
Hija tirrapporta dwar il-prestazzjoni tal-azzjoni tal-UE prinċipalment permezz ta’ rapporti speċjali. 
Għall-ewwel darba din is-sena hija ppubblikat rapport dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE li 
jħares lejn ir-riżultati u l-progress tal-programmi tal-UE fi tmiem l-2019 f’kull qasam ta' politika 
tal-qafas finanzjarju pluriennali, li attwalment huwa disponibbli biss bl-Ingliż fuq eca.europa.eu. 
Dan ir-rapport pilota jifforma parti mir-rappurtar annwali tal-QEA u jikkomplementa r-rapport 
annwali dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE għall-2019, li ġie ppubblikat reċentement, u sar 
b’rispons għas-sejħa tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għal fehim aktar approfondit dwar il-
prestazzjoni ta’ kull politika Ewropea. 

Kuntatt għall-istampa għal dan ir-rapport 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45510 / M: (+352) 621 552 224 
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