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ANNESS - X'IFISSER DAN GĦALL-EVALWAZZJONI 

 
Biex wieħed jibni fuq prattiki eżistenti tajba u jissodisfa l-prinċipju ta' “l-ewwel 
evalwa”, jeħtieġ li dawn il-passi li ġejjin ikunu sodisfatti biex valutazzjoni tikkwalifika 
bħala waħda tal-Kummissjoni. 
 

A. L-evalwazzjoni tkun segwita minn Grupp ta’ Tmexxija b’minimu ta’ tliet membri, li 
jinkludu mill-inqas persuna mill-funzjoni ta' evalwazzjoni tad-Direttorat Ġenerali.  Fejn l-
intervent jikkoinċidi b’mod ċar mar-responsabbiltajiet ta' Direttorati Ġenerali oħra, dawn iridu 
jiġu mistiedna jieħdu sehem fil-grupp ta’ tmexxija.   Il-grupp ta’ tmexxija se jiġi kkonsultat 
dwar il-mandat, it-termini ta’ referenza (fejn applikabbli) u l-abbozzi ta’ rapporti kollha.  Se 
jikkontribwixxi għall-kwalità tar-riżultati kollha u jipprovdi input għall-evalwazzjoni tal-
kwalità tar-rapport finali, abbażi ta' sett minimu ta’ kriterji ddeterminati minn qabel.  
B. L-evalwazzjonijiet kollha jivvalutaw il-kriterji ta’ evalwazzjoni ta’: l-effettività, l-
effiċjenza, il-koerenza, ir-rilevanza u l-valur miżjud tal-UE tal-intervent, jew jipprovdu 
ġustifikazzjoni xierqa għaliex dan mhuwiex il-każ.  Jistgħu jiżdiedu kriterji oħra ta’ 
evalwazzjoni, kif xieraq.  Il-livell eżatt ta’ analiżi pprovdut għal kull kriterju se jvarja skont l-
intervent li jkun qed jiġi evalwat u l-punt milħuq fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ intervent. 
C. Mandat ta' evalwazzjoni huwa ppubblikat ċentralment, fi stadju bikri tal-proċess, u 
jindika: 
i. L-għan u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-evalwazzjoni; 
ii. L-isfond u l-għanijiet tal-intervent li jkun qed jiġi evalwat (inkluża deskrizzjoni qasira ta’ 

kif dawn kienu mistennija li jintlaħqu); 
iii. Meta huma mistennija l-bidu u d-data tal-pubblikazzjoni tar-rapport finali; 
iv.  Id-dettalji ta’ kuntatt, li jippermettu lill-partijiet interessati jipprovdu feedback.   
D. Fejn il-kuntratturi esterni huma involuti, it-Termini ta’ Referenza għall-ħidma tagħhom 
huma ppubblikati ċentralment fuq l-istess websajt li fiha hemm ippubblikat il-mandat ta' 
evalwazzjoni.  
E. L-evalwazzjoni ssegwi metodoloġija definita b’mod ċar li tindirizza l-kriterji ta’ 
evalwazzjoni li ntgħażlu.  Fejn teżisti evalwazzjoni tal-impatt (tal-Kummissjoni) preċedenti, l-
istess kategoriji wiesgħa tal-impatti għandhom ikunu analizzati.  Għandhom isiru sforzi 
kredibbli biex tinkiseb dejta minn firxa wiesgħa ta’ sorsi kwalitattivi u kwantitattivi.  
Kwalunkwe konsultazzjoni li ssir trid tħares l-istandards minimi tal-Kummissjoni għall-
konsultazzjoni.   
F. Ir-rapport finali jinkludi: 
i. Sommarju Eżekuttiv ta’ mhux aktar minn (6) paġni; 
ii. Ġudizzju kritiku, ibbażat fuq firxa ta’ dejta, tal-kriterji ta’ evalwazzjoni li l-evalwazzjoni 

kienet maħsuba li tindirizza; 
iii. Sommarju ċar tal-metodoloġija segwita u evalwazzjoni finali tal-limitazzjonijiet tal-

approċċ meħud u d-dejta użata; 
iv. Katina ċara ta’ loġika bejn l-analiżi u s-sejbiet ippreżentati, it-tweġibiet għall-mistoqsijiet 

tal-evalwazzjoni u l-konklużjonijiet milħuqa.   
G. Bħala minimu, is-sejbiet tal-evalwazzjoni huma disseminati permezz tal-pubblikazzjoni 
ċentrali tar-rapport finali, flimkien mal-mandat ta' evalwazzjoni u l-Evalwazzjoni tal-Kwalità.     
H. Is-Servizzi tal-Kummissjoni responsabbli għall-evalwazzjoni jfasslu dokument qasir li 
jiddeskrivi fil-qosor ir-reazzjonijiet tagħhom għall-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet 
magħmula fir-rapport ta’ evalwazzjoni finali.  Huma wkoll jidentifikaw azzjonijiet ta’ 
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segwitu xierqa fi żmien sitt xhur mit-tlestija tar-rapport ta’ evalwazzjoni finali.  Bħas-soltu, 
aġġornamenti regolari dwar il-progress għandhom jiġu provduti lit-tmexxija superjuri.  
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