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1. Introduzzjoni

L-Ewropa toffri lill-500 miljun ċittadin tagħha ċ-ċans li jiffaċċjaw l-isfidi tas-seklu 21.
Madanakollu, fl-isfond ta’ riżorsi skarsi, in-nefqa Ewropea għandha tkun ġustifikata bħala 
investiment fil-futur. F’dan il-kuntest, il-kunċett ta’ valur miżjud Ewropew jista’ joffri sett utli 
ta’ kriterji.

Ta’ min ifakkar li bil-ħolqien ta’ valur miżjud Ewropew, in-nefqa tal-UE suppost 
tikkontribwixxi biex jinkisbu l-miri tal-politika miftiehma b’mod aktar effettiv, ħaġa li tista’ 
tnaqqas ukoll il-ħtieġa għal nefqa nazzjonali parallela.

L-iskop ta’ dan id-dokument ta’ ħidma huwa li jiġi eżaminat il-kunċett ta’ valur miżjud 
Ewropew fir-rigward tal-użu attwali tiegħu, l-operabilità tiegħu fil-proċessi tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet Ewropej u s-semantiki politiċi tiegħu f’mument fejn l-Ewropa tgħaddi mill-
Aġenda ta’ Lisbona għall-UE2020.

2. Valur miżjud Ewropew, ħu ż-żgħir tal-prinċipju tas-sussidjarjetà

Fid-dokument ta’ ħidma tiegħu tas-6 ta’ Mejju 2010, il-President tal-Kumitat għall-Baġits 
jesplora l-idea ta’ “dividendi Ewropej”, idea li tinħoloq billi “jiġi applikat il-prinċipju tas-
sussidjarjetà fil-kwistjonijiet finanzjarji.” Id-dimensjoni Ewropea tista’ “timmassimizza l-
effiċjenza tal-finanzi [tal-Istati Membri]” u tgħin biex “tnaqqas in-nefqa totali. Dan huwa 
eżattament dak li jagħmlu l-gruppi industrijali l-kbar: huma jipprovdu servizzi komuni biex 
jibbenefikaw mill-ekonomiji ta’ skala.”1

Fil-fatt, il-Valur Miżjud Ewropew jista’ jiġi kkunsidrat bħala l-“konsegwenza tal-prinċipju 
tas-sussidjarjetà stabbilit”2 kif definit fl-Artikolu 5 TUE:

3. Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, fl-oqsma li ma jaqgħux fil-kompetenza esklussiva 
tagħha, l-Unjoni għandha taġixxi biss jekk u sa fejn, l-objettivi tal-azzjoni prevista ma jkunux 
jistgħu jinkisbu biżżejjed mill-Istati Membri, la fil-livell ċentrali u lanqas fil-livell reġjonali u 
lokali, iżda jkunu jistgħu, minħabba l-iskala jew l-effetti tal-azzjoni prevista, jinkisbu aħjar 
fil-livell tal-Unjoni.

Bħala konsegwenza, il-baġit tal-UE għandu jintuża biex jiffinanzja l-azzjonijiet li l-Istati 
Membri u r-reġjuni ma jistgħux jiffinanzjaw huma stess b’riżultati aħjar.

Fi kliem ieħor, in-nefqa fil-livell tal-UE għandha tkun kapaċi tagħti prova tal-valur miżjud 
Ewropew tagħha, wara l-“kontroll tas-sussidjarjetà”.

Madankollu, ta’ min ifakkar il-konklużjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma 1 dwar il-prinċipju tas-
sussidjarjetà tal-Konvenzjoni Ewropea):

Il-Grupp ikkunsidra li billi l-prinċipju tas-sussidjarjetà kien prinċipju ta’ natura 

                                               
1 A. Lamassoure: Dokument ta’ Ħidma DT\815212 dwar il-finanzjament tal-Aġenda 2020 minkejja l-kriżi 
baġitarja
2 D. Tarschys: The Enigma of European Added Value (L-Enigma tal-Valur Miżjud Ewropew) (SIEPS 2005).
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essenzjalment politika, li l-implimentazzjoni tiegħu involviet marġni konsiderevoli ta’ 
diskrezzjoni għall-istituzzjonijiet (bil-kunsiderazzjoni ta’ jekk l-objettivi komuni jistgħux 
jinkisbu “aħjar” fil-livell Ewropew jew f’livell ieħor), il-monitoraġġ tal-konformità ma’ dak 
il-prinċipju għandu jkun ta’ natura essenzjalment politika u jseħħ qabel id-dħul fis-seħħ tal-
att inkwistjoni.

Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, dan il-kontroll tas-sussidjarjetà ġie stabbilit fit-TUE 
(l-Artikolu 5 kif ukoll il-Protokoll Nru 1 dwar ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni 
Ewropea).

Wieħed jista’ jargumenta li l-evalwazzjoni tal-valur miżjud Ewropew hija ta’ natura politika 
wkoll, u li l-ħtieġa għal “marġni konsiderevoli ta’ diskrezzjoni għall-istituzzjonijiet” hija 
ovvja f’dan il-kuntest ukoll.

3. Il-kunċett ta’ valur miżjud Ewropew b’rabta mal-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(MFF) attwali

Matul it-tħejjija tal-MFF attwali tal-2007-2013, il-kunċett ta’ valur miżjud kellu rwol 
prominenti.

Fil-Komunikazzjoni tagħha “Nibnu l-Futur Komuni tagħna”, il-Kummissjoni Ewropea 
insistiet li dan “mhux dwar ridistribuzzjoni ta’ riżorsi bejn l-Istati Membri. Huwa dwar kif 
għandu jiġi massimizzat l-impatt tal-politiki komuni tagħna sabiex inkabbru l-valur miżjud 
ta’ kull euro li jintefaq fil-livell Ewropew”1.

Fil-laqgħa tiegħu tas-16/17 ta’ Diċembru 2004, il-Kunsill Ewropew ikkonferma li “(...) il-
politiki miftiehma skont it-Trattat għandhom ikunu konsistenti mal-prinċipji tas-sussidjarjetà, 
il-proporzjonalità u s-solidarjetà. Huma għandhom jipprovdu valur miżjud ukoll (....)”.2

Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar l-Isfidi Politiċi u l-Mezzi Baġitarji għall-Unjoni Mkabbra 2007-
2013, il-Parlament Ewropew enfasizza wkoll li “il-Perspettiva Finanzjarja tippermetti żvilupp 
ibbilanċjat tar-riżorsi finanzjarji allokati lill-Unjoni bil-kundizzjoni li dawn jintużaw għal 

                                               
1 L-għażliet li jridu jsiru dwar il-perspettivi finanzjarji li jmiss mhumiex biss dwar il-flus. Hija kwestjoni ta’ 
direzzjoni politika, li trid issir fuq il-bażi ta’ viżjoni ċara ta’ x’irridu nagħmlu. Dawn l-għażliet ser 
jiddeterminaw jekk l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jistgħux jiksbu fil-prattika dak li jistenna l-poplu 
Ewropew.
Dan ifisser fażi ġdida għall-baġit tal-Unjoni. Dan mhux dwar ridistribuzzjoni ta’ riżorsi bejn l-Istati Membri.
Huwa dwar kif għandu jiġi massimizzat l-impatt tal-politiki komuni tagħna sabiex inkabbru l-valur miżjud ta’ 
kull euro li jintefaq fil-livell Ewropew (COM(2004) 101 finali).

2 Il-Kunsill Ewropew ikkonferma li l-Qafas Finanzjarju l-ġdid, li għandu jsir ftehim dwaru f’negozjati 
komprensivi, għandu jipprovdi l-mezzi finanzjarji meħtieġa sabiex l-isfidi futuri jkunu jistgħu jiġu trattati b’mod 
effettiv u ekwu, inklużi dawk li jirriżultaw minn diskrepanzi fil-livelli ta’ żvilupp fl-Unjoni mkabbra. Il-politiki 
miftiehma f’konformità mat-Trattat għandhom ikunu konsistenti mal-prinċipji tas-sussidjarjetà, il-
proporzjonalità u s-solidarjetà. Għandhom ukoll jipprovdu valur miżjud. Jinħtieg li n-nefqa għal oqsma 
individwali ta’ politika titqies fil-kuntest tal-livell ġenerali tan-nefqa, u jinħtieg li tali nefqa titqies fil-kuntest 
tan-negozjati globali inkluża l-kwistjoni tar-riżorsi proprji. Il-Kunsill Ewropew, Konklużjonijiet tal-Presidenza –
Brussell, is-16/17 ta’ Diċembru 2004



PE454.599 4/12 DT\851772MT.doc

MT

azzjonijiet b’valur miżjud Ewropew reali, prijoritajiet definiti b’mod ċar u viżibilità għaċ-
ċittadini (...).1””

Aktar reċentement, il-Parlament Ewropew iddikjara li “huwa konvint li l-infiq tal-UE għandu 
jikkonċentra fuq politiki b’valur ċar miżjud Ewropew, li jaqblu bis-sħiħ mal-prinċipji tas-
sussidjarjetà, il-proporzjonalità u s-solidarjetà; ifakkar li fi żmien ta’ kriżi dan il-valur miżjud 
jitkejjel fil-parti l-kbira f’termini tal-prinċipju fundamentali tas-solidarjetà fost il-popli 
Ewropej”.2

Skont il-President tal-Kummissjoni Barroso, “l-Ewropa toffri valur miżjud reali”, iżda 
“jeħtieġ li nonfqu flusna fejn niksbu l-aktar valur għalihom.”3 Il-Kummissjoni tipproponi li n-
nefqa tal-UE għandha “tirnexxi fit-test tal-valur miżjud” meta tissodisfa tliet kundizzjonijiet:

- ir-relevanza politika (in-nefqa tindirizza l-objettivi ewlenin tal-Unjoni)

- is-sussidjarjetà (azzjonijiet tranżnazzjonali jew transkonfinali, ekonomiji ta’ skala)
- il-proporzjonalità (evalwazzjoni tal-effettività u l-effiċjenza tat-twassil)

                                               
1 7. Jinsab konvint li l-Perspettiva Finanzjarja tippermetti żvilupp ibbilanċjat tar-riżorsi finanzjarji allokati lill-

Unjoni bil-kundizzjoni li:
- jintużaw għal azzjonijiet b’valur miżjud Ewropew reali, prijoritajiet definiti b’mod ċar u 

viżibilità għaċ-ċittadini,
- jottimizzaw il-konċentrazzjoni u l-kumplimentarjetà  b’azzjonijiet li jaħdmu fil-livell 

nazzjonali, reġjonali u lokali biex jillimitaw kemm jista’ jkun il-piż ta’ dawk li jħallsu t-taxxi,
- jintefqu skont regoli ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, bil-fokus fuq l-effiċjenza u l-effettività; 

jinnota li n-nefqa affettwata fil-livell Ewropew tista’ twassal għall-iffrankar ta’ flus fil-livell 
nazzjonali, b’mod partikolari għax tali nefqa tistabbilixxi ekonomiji ta’ skala jew tista’ 
tiġġenera dħul fil-livell nazzjonali;

Riżoluzzjoni tat-8 ta’ Ġunju 2005 tal-Parlament Ewropew dwar l-Isfidi tal-Politika u l-Mezzi Baġitarji 
tal-Unjoni Mkabbra 2007-2013

2 Riżoluzzjoni tal-25 ta’ Marzu 2009 tal-Parlament Ewropew dwar ir-Reviżjoni ta’ nofs iż-żmien tal-Qafas 
Finanzjarju 2007-2013 (2008/2055(INI))

3 José Manuel Barroso: Dibattitu dwar l-Istat tal-Unjoni. Il-Parlament Ewropew, 07.09.2010
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Barra minn hekk, għandu jiġi enfasizzat li l-valur miżjud Ewropew jista’ jiġi ġġenerat mhux 
biss bl-infiq tal-fondi Ewropej, iżda wkoll permezz tal-koordinazzjoni ta’ politiki nazzjonali u 
permezz tal-leġiżlazzjoni Ewropea (ħaġa li tintwera pereżempju permezz tar-regolamenti tas-
suq intern jew ir-regoli komuni li jirregolaw l-ewro).

Sors: Kummissjoni Ewropea

4. Il-komunikazzjoni tar-reviżjoni tal-baġit tal-Kummissjoni dwar valur miżjud 
Ewropew

F’konformità mal-prinċipji deskritti hawn fuq, il-Komunikazzjoni dwar ir-Reviżjoni tal-Baġit 
tal-UE tal-Kummissjoni tenfasizza li l-valur miżjud Ewropew “ma jistax jiġi ridott għal karta 
tal-bilanċ”, iżda jippreżenta “test ta’ importanza kbira” biex wieħed jiskopri “jekk l-infiq fuq 
il-livell tal-UE joffrix soluzzjoni aħjar  għaċ-ċittadini minn infiq fuq il-livell nazzjonali.”
Permezz tal-ġbir tar-riżorsi u l-offerta ta’ ekonomiji ta’ skala, l-UE tista’ tiffinanzja 
“azzjonijiet li l-Istati Membri u r-reġjuni ma jistgħux jiffinanzjaw huma stess, jew fejn jista’ 
jikseb riżultati aħjar.

B’madwar 1% tal-PGD tal-UE, il-baġit tal-UE hu “relattivament żgħir (meta mqabbel mal-
infiq pubbliku globali li l-medja tiegħu hija ta’ bejn 45% u 50% madwar l-UE)”. Madankollu, 
jista’ “jimla nuqqasijiet li jkun hemm minħabba d-dinamika tat-tiswir tal-politika nazzjonali” 
u “jiftaħ il-bieb għall-mobilizzazzjoni ta’ firxa ħafna ikbar ta’ riżorsi pubbliċi u privati minn 
dawk disponibbli fuq il-livell nazzjonali biss.”

Għalhekk, “Fi żminijiet ta’ limitazzjonijiet baġitarji severi u fit-tul, il-koordinazzjoni bejn il-
baġits tal-UE u nazzjonali għandha titqies bħala kruċjali sabiex tittejjeb il-governanza 
ekonomika, it-trasparenza u l-effiċjenza tal-infiq pubbliku.”
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5. Valur miżjud Ewropew bħala strument operattiv fil-ġestjoni u l-implimentazzjoni

Ir-Regolament Finanzjarju jeħtieġ li s-servizzi tal-Kummissjoni jevalwaw “il-valur miżjud tal-
involviment tal-Komunità” fil-qafas ta’ evalwazzjoni ex-ante fit-tħejjija ta’ proposti għal 
azzjonijiet Komunitarji ġodda jew imġedda. 1

Fil-proċess tal-Evalwazzjonijiet tal-Impatt, is-servizzi tal-Kummissjoni jevalwaw l-effiċjenza 
ekonomika ta’ azzjoni ppjanata, inter alia, billi jiġi eżaminat jekk l-azzjoni

 tindirizzax esternalitajiet li jmorru lil hinn mill-fruntieri nazzjonali
 tistax tinkiseb bi spiża aktar baxxa mill-azzjoni Komunitarja
 hijiex karatterizzata minn preferenzi komuni u spejjeż ta’ koordinazzjoni baxxi
 għandhiex impatti fuq oqsma ta’ politika oħra (interdipendenzi transpolitiċi).2

Barra minn hekk, fid-“Dikjarazzjonijiet tal-attività tan-nefqa operazzjonali” annwali, 
maħruġa bħala dokument ta’ ħidma flimkien mal-abbozz ta’ baġit (DB), il-Kummissjoni 
tiddeskrivi l-“valur miżjud tal-UE tal-attività” għal kull kapitolu tan-nefqa tal-Kummissjoni.
Mal-ewwel daqqa t’għajn, il-metodoloġija għall-evalwazzjoni tal-valur miżjud Ewropew 
tidher li tvarja b’mod sinifikanti bejn l-oqsma tal-politika.

Pereżempju, il-valur miżjud tal-politika tal-Enerġija Ewropea huwa deskritt bil-kontribut 
għall-miri biex tiżdied is-“sigurtà tal-provvista tal-enerġija”, gradwalment “jistabbilixxi s-suq 
intern tal-enerġija”, “jikkontribwixxi għal żvilupp sostenibbli permezz ta’ użu razzjonali tas-
sorsi tal-enerġija u l-iżvilupp u l-konnessjoni ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli”, biex tiżdied l-
interkonnessjoni tan-netwerks tal-enerġija u tiġi armonizzata l-ġestjoni tan-netwerk tal-
elettriku Ewropew, .... Fil-kuntest tat-“TEN-Enerġija, il-Komunità Ewropea għandha rwol ta’ 
katalista tal-isforzi li saru mill-Istati Membri u l-kumpaniji tal-elettriku u tal-gass”.

Lil hinn mir-rekwiżiti ġenerali ta’ evalwazzjoni ex-ante, ħafna politiki tal-UE jeħtieġu prova 
ta’ valur miżjud Ewropew fil-kuntest tal-għażla tal-proġetti:

Riċerka: Mill-FP5, il-kunċett ta’ valur miżjud Ewropew sar parti mill-programm ta’ Qafas 
leġiżlattiv għar-riċerka. Huwa jikkostitwixxi kriterju vinkolanti għall-għażla ta’ proġetti (u sa 
ċertu punt inqas, għall-formulazzjoni tal-programmi ta’ riċerka). B’mod ġenerali, hemm qbil 
li r-riċerka ffinanzjata mill-UE għandha “valur miżjud għoli billi r-riċerkaturi jiġu inkoraġġuti 
biex jikkoperaw bejn il-fruntieri nazzjonali u biex jaqsmu l-ħiliet u l-għarfien kumplimentari”, 
li “tippromwovi l-kompetizzjoni fir-riċerka u twassal għal kwalità u eċċellenza ogħla” u li 
“tista’ tagħmel possibbli proġetti li minħabba l-kumplessità u l-kobor tagħhom, imorru lil 
hinn minn dak li hu possibbli fil-livell nazzjonali”3.
Madankollu, f’dak li għandu x’jaqsam mal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-valur miżjud 
Ewropew b’mod kwantitattiv għal programmi u proġetti speċifiċi, l-esperti jitkellmu dwar 
“missjoni impossibbli”4.
                                               
1 Regoli implimentattivi tar-Regolament finanzjarju (Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 
2342/2002), Artikolu 21; DĠ BUDG (2004): Evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-UE. Gwida prattika għas-servizzi 
tal-Kummissjoni;
2 Preżentazzjoni ta’ G.J Koopman fil-laqgħa tal-Kumitat SURE fit-23 ta’ Settembru 2010
3 G. Cipriani: Rethinking the EU budget (Kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-baġit tal-UE) CEPS (2007)
4 Yellow Window Management Consultants (2000): Identifying the constituent elements of the European Added 
Value (EAV) of the EU RTD programmes: (L-identifikazzjoni tal-elementi kostitwenti tal-Valur Miżjud 
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Kultura/Komunikazzjoni: Il-valur miżjud Ewropew għandu jiġi deskritt mill-applikanti 
għall-programmi bħall-“Ewropa għaċ-Ċittadini”. Filwaqt li hemm kunsens wiesa’ li l-
programmi tal-iskambju kulturali u edukattiv bħal Lifelong Learning għandhom valur miżjud 
qawwi billi jżidu l-mobilità taċ-ċittadini u jikkontribwixxu għal “identità Ewropea”, jidher li 
evalwazzjoni kwantitattiva tal-valur miżjud Ewropew hija pjuttost problematika.

6. L-Ewropa mhijiex logħba fejn il-kisbiet jirriżultaw mit-telf ta’ ħaddieħor

Il-valur miżjud Ewropew huwa diffiċli biex jiġi definit u rarament ikun kwantifikabbli.
Madankollu, hemm qbil li l-azzjoni Ewropea għandha valur miżjud: l-integrazzjoni Ewropea 
mhijiex logħba fejn il-kisbiet jirriżultaw mit-telf ta’ ħaddieħor. 1

Iż-żamma tal-paċi fuq il-kontinent tagħna u vantaġġi ovvji oħra tal-integrazzjoni Ewropea 
huma diffiċli biex jiġu evalwati f’termini monetarji. Madankollu, huma jistgħu jiġu 
kkunsidrati bħala elementi indiskutibbli tal-valur miżjud Ewropew.

Xi studji pruvaw jikkalkulaw il-benefiċċji tal-integrazzjoni Ewropea. Pereżempju, analiżi tal-
benefiċċji ekonomiċi tas-suq intern tikkonkludi li “is-Suq Intern imkabbar (inkluża l-
liberalizzazzjoni tal-industriji tan-netwerk) huwa sors importanti tat-tkabbir u x-xogħlijiet.
Bħala riżultat tal-progress li sar matul il-perjodu 1992-2006 biex ikun hemm Suq Intern 
imkabbar ta’ 25 Stat Membru, il-PGD u l-livelli ta’ impjieg żdiedu b’mod sinifikanti. Il-
“profitti” stmati mis-Suq Intern fl-2006 jammontaw għal 2.2% tal-PGD tal-UE (jew 223 
biljun ewro) u 1.4% tal-impjiegi totali (jew 2.75 miljun xogħlijiet).”2

Studju ieħor, ikkummissjonat mill-Parlament Ewropew, jeżamina l-effetti ekonomiċi tal-
politika ta’ koeżjoni, kemm dwar il-pajjiżi riċevituri netti u kemm dwar il-pajjiżi donaturi 
netti3. Għall-istati riċevituri netti, l-awturi jikkonkludu li ż-żieda kumulata fil-PGD, li tista’ 
tkun attribwita lin-nefqa tal-koeżjoni u l-benefiċċji konsegwenti tagħha, se titla’ għal medja 
ta’ 275% tal-investiment oriġinali (li tvarja minn 190-400% skont l-Istati Membri differenti).
Anki għall-istati donaturi, jista’ jkun hemm impatt ekonomiku pożittiv permezz ta’ żieda fit-
talba għal importazzjoni meta programmi multiannwali sussegwenti jiġu analizzati flimkien. 4

                                                                                                                                                  
Ewropew (European Added Value - EAV) tal-programmi RTD tal-UE: conceptual analysis based on practical 
experience (analiżi kunċettwali bbażata fuq esperjenza tal-prattika). Studju kkummissjonat minn DĠ Riċerka, 
Kummissjoni Ewropea
1  Fil-kuntest ta’ negozjati dwar il-baġit annwali 2011, il-Kummissjoni ħabbret “il-preparazzjoni ta’ rapport 
komprensiv dwar in-“Nuqqas tal-preżenza tal-Ewropa għall-Istati Membri u l-baġits nazzjonali inkluż, fejn ikun 
possibbli, evalwazzjoni skont is-settur” kif ukoll bħala “proġett pilota dwar il-valur miżjud Ewropew u s-
sinerġiji bejn l-UE u l-baġits nazzjonali f’oqsma bħall-azzjoni esterna, il-politika tar-riċerka u l-iżvilupp.”

2 Karta tal-persunal tal-Kummissjoni, DĠ ECFIN (2007): Passi lejn integrazzjoni ekonomika aktar profonda: Is-
suq intern fis-seklu 21. Kontribut għar-Reviżjoni tas-Suq Uuniku.

3  Id-Dħul Ekonomiku tan-Nefqa tal-Koeżjoni għall-Istati Membri (Dipartiment tal-Politika B, 2009)    

4 Bl-istess mod, il-Kummissjoni Ewropea reċentement ikkonkludiet li “l-effett pożittiv fuq il-pajjiżi li kienu 
riċevituri netti tal-għajnuna finanzjarja mill-Fondi Strutturali kien akbar mill-effett negattiv fuq il-pajjiżi 
prinċipalment responsabbli biex iżidu l-finanzi. (...)  Barra minn hekk, l-effett nett ta’ benefiċċju fuq il-PGD 
għandu t-tendenza li jiżdied biż-żmien hekk kif jiffaċċjaw l-effetti varji fuq iż-żieda tal-potenzjal produttiv fil-
pajjiżi riċevituri. Sal-2015, il-PGD fl-UE25 hu stmat li hu 2.4% ogħla bħala konsegwenza tal-appoġġ ipprovdut 
għall-perjodu 2000-2006 u fl-2020 ikun 4% ogħla. Għaldaqstant, l-implikazzjoni hi li skont il-mudell QUEST, il-



DT\851772MT.doc 9/12 PE454.599

MT

L-impriża reċenti biex jiġi installat Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, minbarra li tagħti 
lill-politiki esterni Ewropej aktar piż politiku u ekonomiku, għandha toħloq ukoll iffrankar 
tanġibbli ta’ flus, għax bosta mis-servizzi diplomatiċi attwali li jirrappreżentaw is-27 Stat 
Membru se jiġu sostitwiti.1

Wieħed jista’ jargumenta li l-EAV mhuwiex l-uniku strument biex isiru l-għażliet politiċi.
Meta jiġi deċiż bejn politiki differenti li jikkompetu għal riżorsi skarsi, l-iffukar fuq l-EAV 
biss jista’ jwassal biex żewġ affarijiet li m’għandhomx x’jaqsmu ma’ xulxin jitqabblu.

Madankollu, anki jekk l-evalwazzjonijiet kwantitattivi jibqgħu problematiċi, il-kunċett tal-
EAV huwa ta’ valur għall-ġustifikazzjonijiet tal-għażliet li jkunu saru. Barra minn hekk, jista’ 
jintuża, għall-inqas fuq bażi kwalitattiva, f’dak li għandu x’jaqsam mad-definizzjoni tal-aqwa 
strumenti għal mira partikolari, hekk kif tkun saret l-għażla politika bażika, jew bħala 
strument tal-ġestjoni użat biex iqabbel l-alternattivi f’politika partikolari.

Min-naħa l-oħra, huwa ovvju wkoll li l-interpretazzjoni tal-valur miżjud Ewropew huwa 
proċess politiku ġenwin. Hekk kif it-twaqqif ta’ għanijiet u miri Ewropej jaqgħu taħt l-ambitu 
prijoritarju tal-politika, l-evalwazzjoni tal-valur miżjud Ewropew tista’ tasal għal 
konklużjonijiet politiċi differenti, minkejja li jkunu qed jintużaw l-istess sett ta’ strumenti.

7. Konklużjoni

Il-kunċett ta’ valur miżjud Ewropew jista’ jiġi kkunsidrat bħala strument ta’ valur għal 
ġustifikazzjoni ta’ għażliet politiċi, għall-evalwazzjoni ta’ oqsma politiċi partikolari u għall-
evalwazzjoni ta’ proġetti f’dawn l-oqsma politiċi.

Sabiex jinkiseb dan, se jkunu meħtieġa kemm evalwazzjoni ekonomika u kif ukoll politika.
L-ekonomisti jimmiraw li jikkalkulaw l-ekonomiji ta’ skala, janalizzaw it-tnaqqis fl-ispejjeż 
meta mqabbla mal-azzjoni fil-livell tal-Istati Membri, jeżaminaw jekk l-esternalitajiet 
transkonfinali jiġux indirizzati jew jekk ir-rekwiżiti ta’ massa kritika jintlaħqux u jevalwaw l-
azzjoni katalista potenzjali għal investimenti addizzjonali minn partijiet terzi.

Fl-istess ħin, l-evalwazzjoni politika teħtieġ li teżamina jekk l-azzjoni jew il-politika ppjanati 
jikkontribwixxux għal objettivi komuni Ewropej u jssaħħux l-integrazzjoni u l-koperazzjoni 
Ewropej, jekk joħolqux beni pubbliċi tal-UE jew jagħmlux l-UE aktar tanġibbli għaċ-ċittadini 
tagħha billi jolqtu elementi essenzjali tal-ħajja tagħhom, jekk jipprovdux involviment tajjeb 
ta’ atturi madwar l-Ewropa jew iwasslux il-bini tal-kapaċità istituzzjonali, jekk 
jikkontribwixxux għal koeżjoni ekonomika, territorjali jew soċjali u jistimulawx aktar 
inizjattivi innovattivi.

                                                                                                                                                  
politika ta’ koeżjoni mwettqa matul il-perjodu ta’ programmar tal-2000-2006 għandha l-possibilità li żżid 0.2% 
kull sena lit-tkabbir tal-medja tal-PGD tal-UE25 bejn l-2000 u l-2020 (jiġifieri ż-żieda effettiva tar-rata tat-
tkabbir medja ta’ madwar 2% kull sena sa 10%).” Il-Kummissjoni Ewropea (2010): Ir-Reviżjoni tal-Baġit.
Anness Tekniku
1 L-istess jista’ jkun possibbli għal xi aġenziji Ewropej, għallinqas f’każijiet fejn attwalment jissostitwixxu korpi 
simili fil-livell nazzjonali (pereżempju l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-suq intern, li huwa responsabbli 
għat-Trademarks Ewropej)  (ara l-Kummissjoni Ewropea (2009b)).
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Il-kunċett ta’ valur miżjud Ewropew huwa argument indirizzat lejn l-Istati Membri li l-infiq 
Ewropew mhuwiex dwar ir-ridistribuzzjoni tal-flus, iżda dwar l-investiment tagħhom 
f’Ewropa b’saħħitha u kompetittiva. F’oqsma fejn il-valur miżjud Ewropew iwassal għal bidla 
fir-responsabiltajiet mil-livell nazzjonali għal dak tal-UE, l-Istati Membri jinsabu, min-naħa 
tagħhom, f’pożizzjoni li jiffrankaw l-ispejjeż.

It-tliet istituzzjonijiet għandhom għaldaqstant jagħtu kunsiderazzjoni għolja lil dan il-kunċett 
utli fin-negozjat tal-MFF il-ġdid kif ukoll tal-programmi multiannwali l-ġodda. Dan – anki 
jekk limitat – jippermetti bidla fid-diskussjoni li titbiegħed minn argument sempliċi dwar iż-
żieda jew it-tnaqqis fil-baġit ġenerali u tmur lejn skambju ta’ opinjonijiet aktar prattiku u 
bbażat fuq il-kontenut dwar kif il-baġit Ewropew jiġi investit l-aħjar.



DT\851772MT.doc 11/12 PE454.599

MT

Anness: Referenzi

Iċ-Ċentru għall-Istudji dwar il-Politka Ewropea (Centre for European Policy Studies - CEPS) 
(2008):
Energy Policy for Europe: Identifying the European Added-Value (Il-Politika tal-Enerġija 
għall-Ewropa: L-identifikazzjoni tal-Valur Miżjud Ewropew)

Cipriani, G., iċ-Ċentru għall-Istudji dwar il-Politka Ewropea (CEPS) (2008):
Rethinking the EU Budget: Three Unavoidable Reforms (Kunsiderzzjoni mill-Ġdid tal-Baġit 
tal-UE: Tliet riformi li ma jistgħux jiġu evitati)

Il-Kunsill tal-Muniċipji u r-Reġjuni tal-Ewropa  (2002): The Added-value of European Union 
Cohesion Policy (Il-Valur Miżjud tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea) 

Il-Kummissjoni Ewropea (204a): Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew: Nibnu l-Futur komuni tagħna. Sfidi tal-Politika u l-mezzi Finanzjarji 
għall-Unjoni Mkabbra 2007-2013. COM(2004) 101 finali

Il-Kummissjoni Ewropea (204b): Evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-UE. Gwida prattika għas-
servizzi tal-Kummissjoni;

Il-Kummissjoni Ewropea (2007): Dokumenti ekonomiċi Nru 271: Passi lejn integrazzjoni 
ekonomika aktar fil-fond: is-Suq Intern fis-seklu 21. Kontribut għar-Reviżjoni tas-Suq Uniku.

Il-Kummissjoni Ewropea (2008a): Finanzjament tal-Baġit Ewropew. Studju għall-
Kummissjoni Ewropea, Direttorat Ġenerali għall-Baġit.

Il-Kummissjoni Ewropea (2008b): Ir-Riforma tal-Baġit, il-Bidla tal-Ewropa. Dokumenti tal-
konferenza. Sessjoni 4: Valur miżjud tan-nefqa tal-UE.

Il-Kummissjoni Ewropea (2009a): Aġenda għal Politika ta’ Koeżjoni riformata. Approċċ 
ibbażat fuq post biex jiġi ffaċċjati l-isfidi u jiġu sodisfati l-aspettattivi tal-Unjoni Ewropea.
Rapport Indipendenti mħejji minn Fabrizio Barca fuq it-talba ta’ Danuta Hübner, 
Kummissarju għall-Politika Reġjonali.

Il-Kummissjoni Ewropea (2009b): Evalwazzjoni tal-aġenziji deċentralizzati tal-UE fl-2009.
Volum I – Sinteżi u rakkomandazzjonijiet

Il-Kummissjoni Ewropea (2010a): Abbozz tal-Baġit Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għas-
Sena Finanzjarja 2011. Dokument ta’ Ħidma Parti 1: Dikjarazzjonijiet tal-attività tan-nefqa 
operazzjonali.

Il-Kummissjoni Ewropea (2010b): Ir-Reviżjoni tal-Baġit (COM (2010) 700)

Il-Kunsill Ewropew (2002): Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 2002 li 
timplimenta l-pjan ta’ ħidma dwar il-koperazzjoni Ewropea fil-qasam tal-kultura: Il-valur 
miżjud Ewropew u l-mobilità tal-persuni u ċ-ċirkolazzjoni tax-xogħlijiet fis-settur kulturali



PE454.599 12/12 DT\851772MT.doc

MT

Il-Kunsill Ewropew (2004): Konklużjonijiet tal-Presidenza – Brussell, is-16/17 ta’ Diċembru 
2004

Il-Parlament Ewropew (2005): Ir-riżoluzzjoni tat-8 ta’ Ġunju 2005 tal-Parlament Ewropew 
dwar l-Isfidi tal-Politika u l-Mezzi Baġitarji tal-Unjoni Mkabbra 2007-2013;

Il-Parlament Ewropew (2009a): Ir-riżoluzzjoni tal-25 ta’ Marzu 2009 tal-Parlament Ewropew 
dwar ir-Reviżjoni ta’nofs iż-żmien tal-Qafas Finanzjarju 2007-2013 (2008/2055(INI))

Il-Parlament Ewropew (2009b): Ir-riżoluzzjoni tal-24 ta’ Marzu 2009 tal-Parlament Ewropew 
dwar il-kumplimentarjetajiet u l-koordinazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni u tal-miżuri għall-
iżvilupp rurali (2008/2100(INI))

Il-Parlament Ewropew (2009c): Id-Dħul Ekonomiku tan-Nefqa tal-Koeżjoni għall-Istati 
Membri. Studju abbozzat minn Bradley et al fuq talba tal-Kumitat għall-Iżvilupp Rurali 
(Dipartiment tal-Politika B)

Il-Parlament Ewropew (2010a): Kumitat għall-Baġits: A. Lamassoure: Dokument ta’ ħidma 
DT\815212 dwar il-finanzjament tal-Aġenda 2020 minkejja l-kriżi baġitarja

Il-Parlament Ewropew (2010b): Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali: Abbozz ta’ Karta tal-
Pożizzjoni dwar il-politika futura tal-koeżjoni, il-15 ta’ Lulju, 2010:

Il-Parlament Ewropew (2010c): Il-ħolqien ta’ sinerġija akbar bejn il-baġits Ewropej u 
nazzjonali. Studju abbozzat minn Deloitte Consulting, fuq talba tal-Kumitat għall-Baġits

Sapir, A., (2003): An Agenda for a Growing Europe. Report of an Independent High-Level 
Study Group established on the initiative of the President of the European Commission 
((Aġenda għal Ewropa li qed tikber. Rapport ta’ Grupp ta’ Studju ta’ Livell Għoli stabbilit 
dwar l-inizjattiva tal-President tal-Kummissjoni Ewropea).

Tarschys, D., (2005): The Enigma of European Added Value (L-Enigma tal-Valur Miżjud 
Ewropew) (SIEPS)

Yellow Window Management Consultants (2000): Identifying the constituent elements of the 
European Added Value (EAV) of the EU RTD programmes: conceptual analysis based on 
practical experience (L-identifikazzjoni tal-elementi kostitwenti tal-Valur Miżjus Ewropew 
(EAV) tal-programmi RTD tal-UE: analiżi kunċettwali bbażata fuq esperjenza tal-prattika).
Studju kkummissjonat minn DĠ Riċerka, Kummissjoni Ewropea


