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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, il-15 ta’ Novembru 2021 

Il-prestazzjoni tal-programmi ta’ nfiq tal-UE: riżultati mħallta fid-
dell tal-pandemija tal-COVID-19 

Ir-rappurtar tal-Kummissjoni Ewropea dwar kemm kienet tajba l-prestazzjoni tal-programmi ta’ 
nfiq tal-UE juri riżultati mħallta f’oqsma ta’ finanzjament differenti, u l-indikaturi li jkejlu l-
progress lejn il-miri ma jiffukawx biżżejjed fuq ir-riżultati. Dawn huma xi wħud mill-
konklużjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, li ppubblikat ir-Rapport 2020 tagħha dwar il-
prestazzjoni ta’ għażla ta’ programmi ta’ nfiq tal-UE. Għalkemm xi wħud mill-programmi ta’ nfiq 
eżaminati ġew affettwati mill-pandemija tal-COVID-19 fl-2020, l-informazzjoni disponibbli turi li 
f’xi wħud kien hemm progress fil-prestazzjoni tagħhom. L-awdituri jagħtu valutazzjoni pjuttost 
pożittiva fir-rigward tal-abbiltà tal-Kummissjoni Ewropea (u tal-koleġiżlaturi) li tuża t-tagħlimiet 
meħuda mill-implimentazzjoni preċedenti tal-programmi biex ittejjeb it-tfassil u l-prestazzjoni 
tal-programmi ta’ nfiq għall-perjodu 2021-2027. Madankollu, huma jenfasizzaw ukoll il-ħtieġa li 
l-Kummissjoni ttejjeb l-użu tal-valutazzjonijiet tal-impatt u l-azzjonijiet ta’ segwitu li jirriżultaw 
mill-evalwazzjonijiet.  

L-awdituri eżaminaw jekk il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill użawx it-tagħlimiet meħuda (eż. 
minn evalwazzjonijiet, valutazzjonijiet tal-impatt u awditi) biex itejbu t-tfassil u l-prestazzjoni tal-
programmi l-ġodda ta’ nfiq għall-perjodu 2021-2027. Abbażi tal-indikaturi ppreżentati għall-2020, 
kif ukoll tal-evalwazzjonijiet reċenti li ġew ipprovduti mill-Kummissjoni u li huma kkomplementati 
bix-xogħol tal-awditjar tagħhom stess, l-awdituri vvalutaw jekk il-programmi magħżula f’oqsma 
prinċipali tal-baġit kinux fit-triq it-tajba biex jilħqu l-objettivi tagħhom. 

“Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jixtiequ jkunu jafu x’riżultati qed jinkisbu bil-baġit tal-UE”, qal 
François-Roger Cazala, il-Membru tal-QEA responsabbli għall-koordinazzjoni tar-rapport. “Hija xi 
ħaġa pożittiva meta nosservaw li t-tagħlimiet meħuda mill-implimentazzjoni preċedenti tal-
programmi ta’ nfiq spiss jintużaw biex jittejbu t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-programmi ta’ nfiq 
tal-futur. L-informazzjoni disponibbli turi progress lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-programm f’xi wħud 
mill-programmi, iżda ħafna drabi ma tiffukax fuq ir-riżultati. Rajna wkoll evidenza tal-effetti tal-
pandemija tal-COVID-19 fuq il-prestazzjoni ta’ xi wħud mill-programmi.” 

Fil-qasam ta’ Koeżjoni, l-awdituri eżaminaw l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni taħt il-Fond Soċjali 
Ewropew (FSE). Huma sabu li l-qafas ta’ prestazzjoni żied id-disponibbiltà ta’ din l-informazzjoni; 
madankollu, il-fokus baqa’ fuq l-inputs u l-outputs finanzjarji, aktar milli fuq ir-riżultati. Il-miri, li 
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f’għadd ta’ każijiet kienu tnaqqsu fl-2018 għall-biċċa l-kbira mill-indikaturi tal-prestazzjoni, kienu 
fit-triq it-tajba biex jintlaħqu. Madankollu, l-awdituri osservaw ukoll li l-attivitajiet iffinanzjati mill-
FSE għadhom qed jiffaċċjaw diffikultajiet biex jilħqu lill-persuni li huma maqtugħin mis-suq tax-
xogħol, bħal żgħażagħ li huma barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ. Xi miri, bħall-mira ta’ 
Ewropa 2020 għat-tnaqqis tal-għadd ta’ persuni fir-riskju tal-faqar jew tal-esklużjoni soċjali fl-UE, 
x’aktarx li ma jintlaħqux u huma aggravati mill-pandemija tal-COVID-19.  

Il-qasam ta’ Tkabbir u impjiegi ukoll ġie affettwat mill-pandemija tal-COVID-19. Ir-restrizzjonijiet 
fuq l-ivvjaġġar u t-tagħlim b’attendenza fiżika kellhom impatt sever fuq il-programm magħżul għall-
awditjar f’dan il-qasam, il-programm Erasmus+. L-awdituri jikkonkludu li Erasmus+ huwa 
programm popolari, li jibbenefika b’mod speċjali lill-parteċipanti individwali, iżda li hemm lok għal 
titjib, pereżempju billi jitnaqqas l-għadd ta’ għodod tal-IT, il-gwida tal-programm issir aktar faċli 
biex tinftiehem, tiġi ssimplifikata l-proċedura ta’ applikazzjoni, u tiġi indirizzata l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri. Il-mobbiltà appoġġata mill-programm tipprovdi ħafna tipi ta’ valur miżjud, li kollha ġew 
affettwati b’mod negattiv minħabba l-pandemija. L-awdituri sabu wkoll li azzjonijiet oħra taħt il-
programm Erasmus+ li kienu mmirati lejn l-appoġġ ta’ prattiki innovattivi spiss kienu minnhom 
infushom ta’ suċċess, iżda rarament kellhom effett innovattiv lil hinn mill-organizzazzjonijiet 
benefiċjarji. 

Fil-qasam ta’ Riżorsi Naturali, l-awdituri għażlu l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 
(FEMS). Il-FEMS jappoġġa l-objettivi tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) – objettivi bħall-indirizzar 
tas-sajd mhux sostenibbli u l-prevenzjoni tad-degradazzjoni tal-ambjent tal-baħar. Hawnhekk ukoll, 
l-awdituri sabu 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. Ftit li xejn kien hemm informazzjoni disponibbli dwar il-kontribuzzjoni tal-FEMS għall-
objettivi ambjentali. 

Biex jivvalutaw il-prestazzjoni fil-qasam ta’ Ewropa Globali, l-awdituri analizzaw l-Istrument għall-
Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni II (IPA II), strument li jipprovdi assistenza ta’ qabel l-adeżjoni lill-
pajjiżi kandidati u lill-kandidati potenzjali. L-indikaturi li ġew irrappurtati mill-Kummissjoni juru 
prestazzjoni modesta. Fost affarijiet oħra, l-awdituri sabu li l-progress lejn ir-riformi politiċi taħt l-
istrument kien waqaf: l-indikaturi relatati mar-riformi politiċi kienu marru lura fir-rigward tal-linji 
bażi tagħhom, u l-ebda wieħed minnhom ma kien fit-triq it-tajba biex jilħaq il-mira tiegħu. L-
awdituri jikkonkludu li l-appoġġ mill-UE kien aktar effettiv fil-promozzjoni tar-riformi fundamentali 
milli fl-iżgurar tal-implimentazzjoni tagħhom. 

Fil-qasam ta’ Sigurtà u ċittadinanza, l-awdituri analizzaw il-prestazzjoni tal-Fond għas-Sigurtà 
Interna - Fruntieri u Viżi, strument li jipprovdi appoġġ għall-miżuri fil-fruntieri. Huma kkonkludew 
li l-indikatur li jkejjel il-progress lejn l-objettiv globali tal-istrument kien iddefinit b’mod wiesa’ wisq, 
u dan idgħajjef il-konklużjonijiet dwar il-prestazzjoni kumplessiva tal-fond. Indikaturi aktar speċifiċi 
jissuġġerixxu progress fl-infrastruttura tal-Viżi u fis-sistemi ewlenin tal-IT li jintużaw għall-kontroll 
fil-fruntieri; madankollu t-taħriġ u l-bini tal-kapaċitajiet għall-konsulati u l-gwardji tal-fruntieri 
għadhom lura, u dan jista’ jiġi parzjalment attribwit għall-pandemija tal-COVID. 

Għall-Qafas ta’ prestazzjoni kumplessiv, l-awdituri sabu li l-qafas ta’ Regolamentazzjoni Aħjar 
huwa ta’ għajnuna fl-identifikazzjoni tat-tagħlimiet meħuda u fl-iżgurar li dawn jiġu applikati fit-
tfassil ta’ programmi futuri. Il-prinċipju “l-ewwel evalwa”, li huwa parti mill-qafas ta’ 
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Regolamentazzjoni Aħjar, jiġi applikat b’mod pjuttost konsistenti, għalkemm mhux dejjem. Il-
konklużjoni kumplessiva tal-awdituri hija li t-tagħlimiet meħuda jiġu ġeneralment identifikati tajjeb 
u jiġu inklużi fi proposti leġiżlattivi sussegwenti. L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni ttejjeb 
il-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha u tidentifika b’mod ċar l-azzjonijiet ta’ segwitu rilevanti li 
jirriżultaw mill-evalwazzjonijiet.  

Ir-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-prestazzjoni tal-baġit tal-UE, kif ukoll dokument 
sommarju, “Rapport dwar il-prestazzjoni fil-qosor 2020”, huma disponibbli fuq is-sit web tal-QEA 
bl-Ingliż. Il-verżjonijiet bil-lingwi l-oħra se jkunu disponibbli f’qasir żmien.  

Kuntatt għall-istampa 
Uffiċċju tal-istampa tal-QEA: press@eca.europa.eu  
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