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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant kien il-mexxej ta’ tim ta’ evalwazzjoni mitlub mill-Kummissjoni Ewropea 
biex iwettaq l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-Programm ta’ Appoġġ Baġitarju (BS) għas-
Sħubija Speċjali (SP) bejn l-UE u l-Kap Verde. L-assenjament seħħ bejn Settembru 2011 u 
April 2012. Huwa jesprimi n-nuqqas ta’ sodisfazzjon tiegħu bil-mod kif il-Kummissjoni 
mmaniġġjat il-proċess tal-evalwazzjoni, jiġbed l-attenzjoni għad-difetti serji tal-programm 
inkwistjoni u jesprimi oġġezzjonijiet għall-qafas legali attwali għall-evalwazzjonijiet. Huwa 
jitlob lill-PE biex iżomm lill-Kummissjoni responsabbli, jirranġa d-difetti identifikati tal-
programm u jirriforma l-qafas legali għall-evalwazzjonijiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Il-petizzjonant iqajjem tliet kwistjonijiet ewlenin fil-petizzjoni tiegħu: il-mod kif il-
Kummissjoni mmaniġġjat l-evalwazzjoni ta’ proċess ta’ programm ta’ appoġġ baġitarju; l-
allegati difetti tal-programm; u l-qafas legali attwali għall-evalwazzjonijiet. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
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Appoġġ baġitarju u evalwazzjoni

L-appoġġ baġitarju huwa definit mill-OECD bħala metodu għall-iffinanzjar ta’ baġit ta’ pajjiż 
sieħeb permezz ta’ trasferiment ta’ riżorsi minn aġenzija finanzjarja esterna lit-teżor 
nazzjonali tal-gvern sieħeb. Il-fondi trasferiti huma mmaniġġjati skont il-proċeduri baġitarji 
tar-riċevitur. Għaldaqstant, l-appoġġ baġitarju huwa mezz biex tingħata għajnuna u jinkisbu 
objettivi ta’ żvilupp sostenibbli bit-trawwim tas-sjieda ta’ politiki u riformi ta’ żvilupp min-
naħa tal-pajjiżi sħab. 

L-evalwazzjonijiet ta’ assistenza tal-Unjoni Ewropea (UE) fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
jikkonsistu mill-ġudizzju tar-riżultati ta’ interventi/programmi ta’ pajjiż/temi ta’ assistenza 
esterna tal-UE fil-konfront tal-kriterji ta’ evalwazzjoni (rilevanza, koerenza, effettività, 
effiċjenza, impatt, sostenibbiltà, valur miżjud tal-UE). Xi kriterji ta’ evalwazzjoni biss jistgħu 
jitqiesu f’evalwazzjoni partikolari, skont l-għan tagħha.

B’kunsiderazzjoni għall-ispeċifiċità tal-appoġġ baġitarju, l-Abbozz ta’ Termini ta’ Referenza 
Standard1 (ToR) għall-evalwazzjoni tal-appoġġ baġitarju jiddikjara li l-outputs prinċipali 
mistennija huma valutazzjoni tal-punt sa fejn l-appoġġ baġitarju seta’ kkontribwixxa għar-
riżultati fil-livell tad-dħul u l-impatt (jiġifieri bidliet pożittivi mistennija fil-pajjiż sieħeb).

Evalwazzjoni tal-appoġġ baġitarju fil-Kap Verde

Il-programm ta’ appoġġ baġitarju għall-iżvilupp tas-Sħubija Speċjali (SP) ġie stabbilit fil-
Ftehim ta’ Finanzjament Nru CV/FED/2009/021/707. L-Uffiċjal ta’ Awtorizzazzjoni 
Subdelegat tal-FEŻ (jiġifieri l-Kap tad-Delegazzjoni) fid-Dispożizzjonijiet Tekniċi u 
Amministrattivi (TAP) ta’ dan il-Ftehim ta’ Finanzjament jista’ jalloka fondi għal 
evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-programm ta’ appoġġ baġitarju msemmi hawn fuq. 
B’hekk, id-Delegazzjoni tal-UE fil-Kap Verde (DEUCV) iddeċidiet li tniedi evalwazzjoni ta’ 
nofs it-terminu tal-appoġġ baġitarju għall-SP bl-għan li tikseb rakkomandazzjonijiet għall-
formulazzjoni ta’ programm ta’ appoġġ baġitarju ġdid. 

Ġie ffirmat kuntratt speċifiku bejn l-UE u l-kuntrattur (kumpanija privata) għall-evalwazzjoni 
msemmija hawn fuq akkumpanjata minn ToR. Il-ftehim dwar it-ToR kien il-bażi għax-xogħol 
tal-petizzjonant, li kien impjegat b’kuntratt mill-kuntrattur bħala mexxej ta’ tim ta’ 
evalwazzjoni biex jevalwa l-appoġġ baġitarju fil-Kap Verde. Il-kompiti tat-tim ta’ 
evalwazzjoni kienu li jniedi evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-appoġġ baġitarju għall-SP kif 
stipulat fil-TAP.

L-ewwel kwistjoni fil-petizzjoni: il-mod kif il-Kummissjoni mmaniġġjat il-proċess ta’ 
evalwazzjoni

Id-dokumenti kollha dwar il-programm ta’ appoġġ baġitarju u l-SP intbagħtu lill-petizzjonant 
mid-DEUCV u ġew riċevuti mill-kuntrattur (waslu għand il-kuntrattur fil-
15 ta’ Settembru 2011). Fit-ToR ġie indikat żmien limitu miftiehem għar-rapporti. Minħabba 
sottomissjoni tard tan-nota kunċettwali u tar-rapport preliminari mit-tim ta’ evalwazzjoni, l-
iskadenzi ma ġewx rispettati. Madankollu, l-iskambji skedati dwar l-evalwazzjoni u r-rapporti 
bejn id-Delegazzjoni u l-kuntrattur seħħew. 

Il-kwalità tal-verżjoni finali tar-rapport tqieset mhux sodisfaċenti mid-DEUCV. L-ambitu tar-
rapport finali maħruġ mit-tim ta’ evalwazzjoni kien wiesa’ wisq. Dan inkluda l-ippjanar u l-

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_en.pdf
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implimentazzjoni ta’ politiki u strateġiji nazzjonali aktar milli ffoka fuq l-evalwazzjoni tal-
programm ta’ appoġġ baġitarju. Is-sejbiet dwar is-sigurtà kienu utli iżda ma ġewx żviluppati 
biżżejjed. Dan kien nieqes minn analiżi sħiħa tal-appoġġ istituzzjonali u tal-appoġġ baġitarju.

Fuq il-bażi ta’ dawn l-elementi, id-DEUCV u l-kuntrattur laħqu fehim komuni, li rriżulta 
f’penalità minuri għall-ammont totali previst fil-ftehim. Il-kuntrattur aċċetta l-pagament għar-
rapport finali mogħti. Id-Delegazzjoni u s-Segretarjat tal-SP kienu tal-opinjoni li s-sejbiet ma 
kinux rigorużi biżżejjed biex jitqassmu f’seminars. Minflok, ġiet organizzata sessjoni ta’ 
informazzjoni li għaliha kienu mistiedna Stati Membri oħra tal-UE, donaturi u l-gvern.

It-tieni kwistjoni fil-petizzjoni: Il-programm ta’ appoġġ baġitarju għall-SP

Il-Kummissjoni ma ssibx raġunijiet fis-suġġeriment tal-petizzjonant għal trikkib tal-
programm ta’ appoġġ baġitarju għall-SP mal-programm ta’ appoġġ baġitarju għall-Istrateġija 
għat-Tkabbir u t-Tnaqqis tal-Faqar. Filwaqt li ż-żewġ programmi jinkludu żewġ 
kundizzjonijiet ġenerali li huma meħtieġa fl-operazzjonijiet kollha ta’ appoġġ baġitarju 
(stabbiltà makroekonomika u programm kredibbli u rilevanti biex titjieb il-ġestjoni finanzjarja 
pubblika), kull programm għandu objettivi speċifiċi u kundizzjonijiet speċifiċi. 

Id-DEUCV aċċetta l-kummenti tat-tim ta’ evalwazzjoni dwar l-involviment tal-Parlament, il-
muniċipalitajiet u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (OSĊ) tal-Kap Verde. Fil-fatt, il-
Komunikazzjoni tal-UE dwar l-approċċ futur għall-appoġġ baġitarju tal-UE għal pajjiżi terzi1

tipprevedi dan l-involviment. Kull dokument baġitarju jgħaddi għal votazzjoni mill-Parlament 
tal-Kap Verde u d-DEUCV qiegħda teżamina kif tinkludi aħjar lill-Parlament fl-
operazzjonijiet futuri tal-appoġġ baġitarju. Konsegwentement, il-Parlament huwa de facto
involut fl-implimentazzjoni tal-programm ta’ appoġġ baġitarju. L-OSĊ u l-muniċipalitajiet 
huma wkoll involuti permezz ta’ sistemi nazzjonali.

L-indikaturi li jinsabu fil-matriċi tat-TAP taw prova li huma adegwati, li jservu bħala l-punt 
ta’ referenza għall-pagamenti skont il-programm. Il-Kummissjoni tieħu b’serjetà kbira l-
identifikazzjoni ta’ indikaturi għall-programmi ta’ appoġġ baġitarju. Jeżisti proċess importanti 
tal-eżami tal-kwalità mwettaq mill-Kwartieri Ġenerali u d-Delegazzjonijiet għal kull 
programm ġdid ta’ appoġġ baġitarju, inklużi l-indikaturi2, u l-programm fil-Kap Verde kien 
ukoll soġġett għal dan il-proċess. Sar kull tentattiv possibbli biex jiġi żgurat li l-valur tal-
indikaturi użati ikunu SMART (speċifiċi, li jistgħu jitkejlu u jinkisbu, realistiċi u marbuta 
mal-ħin). Madankollu, is-sejbiet tal-evalwazzjoni dwar l-indikaturi ġew aċċettati mid-
Delegazzjoni u s-servizzi tal-Kummissjoni qegħdin jippruvaw itejbu l-indikaturi għal 
programmi sussegwenti ta’ appoġġ baġitarju fil-pajjiż.

It-tielet kwistjoni fil-petizzjoni: Il-qafas legali attwali għall-evalwazzjonijiet

Il-Kummissjoni u d-DEUCV huma involuti biex jiżguraw li l-evalwaturi indipendenti 
jipprovdu valutazzjoni kredibbli u bbażata fuq l-evidenza tas-suġġett tal-evalwazzjoni. Aktar 
informazzjoni dwar l-evalwazzjonijiet hija disponibbli permezz ta’ riżorsa pubblika għal 
informazzjoni ġenerali3. 

Konklużjoni

                                               
1 KUMM(2011) 638 finali, tat-13 ta’ Ottubru 2011.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/quality-support-groups_en.htm
3 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_en.htm
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Fid-dawl tal-valutazzjoni ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni hija tal-fehma li din l-evalwazzjoni 
kienet immaniġġjata b’mod sodisfaċenti u li l-azzjonijiet tad-DEUCV irrispettaw b’mod strett 
l-indipendenza tal-esperti tal-evalwazzjoni. Il-pagament imnaqqas u n-nuqqas ta’ 
pubblikazzjoni tar-rapport jirriflettu purament il-fatt li kien hemm dgħufijiet metodoloġiċi fir-
rapport. Il-kuntrattur qabel mad-DEUCV dwar it-tnaqqis għad-dgħufijiet identifikati tar-
rapport. Jekk il-petizzjonant jixtieq ifittex rimedju speċifiku dwar it-termini ta’ impjieg, 
għandu jindirizza huwa stess lill-impjegatur tiegħu għal din l-evalwazzjoni. 


