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1. INTRODUZZJONI 
Bħala tweġiba għall-bżonn ta' titjib u tisħiħ kontinwu tal-governanza, il-Kummissjoni 
Ewropea żviluppat politika komprensiva ta' Regolamentazzjoni Intelliġenti mmirata biex 
tiffaċilita l-ksib ta’ għanijiet ta’ politika pubblika bi spejjeż minimi u biex ittejjeb il-valur 
miżjud tal-intervent tal-UE1. L-evalwazzjoni hija għodda ewlenija tar-Regolamentazzjoni 
Intelliġenti, u tgħin lill-Kummissjoni biex tevalwa jekk l-azzjonijiet tal-UE humiex iwasslu r-
riżultati mistennija u fl-aħħar mill-aħħar itejjbu l-kundizzjonijiet għaċ-ċittadini u n-negozji 
Ewropej u li jikkontribwixxu għar-rwol globali tal-UE.   

Fil-Komunikazzjoni tagħha 2012 UE dwar l-Idoneità Regolatorja2, il-Kummissjoni reġgħet 
tenniet l-impenn tagħha biex tagħmel "l-identifikazzjoni ta' kostijiet mhux meħtieġa u l-oqsma 
għat-titjib tal-prestazzjoni, parti integrali u permanenti tat-tfassil tagħha ta' politika u 
programmi għal-leġiżlazzjonijiet kollha tal-UE." Prattiċi ta' evalwazzjoni aħjar se jkollhom 
rwol kruċjali fit-twassil ta' din il-wegħda.   

Ir-riformi spjegati f’din il-Komunikazzjoni għandhom l-għan li jaġġornaw is-sistema tal-
evalwazzjoni tal-Kummissjoni mal-iżviluppi fil-politika ta' Regolamentazzjoni Intelliġenti u 
jagħmluha aktar trasparenti u komprensiva. Il-politiki tal-UE jeħtieġu li jkunu evalwati 
regolarment u b’mod sistematiku, inkluża l-konsiderazzjoni kritika ta’ jekk humiex xierqa 
għall-iskop, jipproduċux ir-riżultati mistennija u jevitawx piż regolatorju żejjed. Evalwazzjoni 
aħjar għandha żżid it-tagħlim u r-responsabbiltà u ttejjeb il-parteċipazzjoni tal-partijiet 
interessati. 

Konsultazzjoni riċenti3 wriet li filwaqt li l-partijiet interessati jappoġġaw il-kunċett ġenerali 
ta’ evalwazzjoni, dawn jaraw li hemm lok għat-titjib. Isejħu għal sistema ta’ evalwazzjoni 
aktar trasparenti u aċċessibbli, b'ippjanar ċar u b'analiżi konsistenti. Dan jgħinhom jipprovdu 
l-informazzjoni u l-feedback relevanti u jagħmilha iktar faċli li wieħed jifhem x’jista’ jiġri 
wara li tispiċċa evalwazzjoni. 

Billi tibni fuq prattika ta' evalwazzjoni tajba eżistenti fil-Kummissjoni u organizzazzjonijiet li 
jwettqu analiżi simili, din il-komunikazzjoni tidentifika l-oqsma ewlenin għat-titjib u l-bidliet 
li l-Kummissjoni qed tikkunsidra biex issaħħaħ l-aspetti kollha tal-prestazzjoni tal-
evalwazzjoni. Din tikkonċentra fuq evalwazzjonijiet retrospettivi. Il-linji gwida tal-
evalwazzjoni riveduti, ibbażati fuq is-suġġerimenti ppreżentati f’din il-komunikazzjoni, 
dalwaqt ser ikunu ppreżentati għall-konsultazzjoni pubblika. 

                                                            
1 Tul dan it-test, il-kliem intervent u azzjoni jintużaw bħala termini ġeneriċi li jiddeskrivu l-firxa wiesgħa ta’ 
azzjonijiet differenti tal-UE li jinkludu: miżuri ta' nefqa u miżuri mhux ta' nefqa, leġiżlazzjoni, ftehimiet 
kummerċjali eċċ.  

2 COM(2012) 746 finali 
3 Is-Sommarju tat-Tweġibiet għall-Konsultazzjoni tal-Partijiet Interessati dwar ir-Regolamentazzjoni Intelliġenti 
fl-UE, disponibbli fuq: 
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.
pdf 

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
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2. L-EVALWAZZJONI FIL-KUMMISSJONI: IL-QAGĦDA ATTWALI 
L-evalwazzjoni mhux biss tevalwa dak li ġara — tagħti wkoll ħarsa lejn dak li kkawża t-tibdil 
u kemm jista’ raġonevolment jiġi kkreditat liall-azzjoni tal-UE. Hija tfittex tweġibiet għal 
mistoqsijiet bħal: 

• L-għanijiet ġew ssodisfati?  (Effettività)   

• L-ispejjeż involuti kienu ġustifikati, b'kont meħud tal-bidliet li nkisbu? (Effiċjenza)  

• L-azzjoni tikkumplimenta azzjonijiet oħrajn jew hemm xi kontradizzjonijiet? 
(Koerenza) 

• L-azzjoni tal-UE għadha meħtieġa? (Relevanza) 

• Tibdil simili jistgħu jinkisbu jew setgħu inkisbu mingħajr l-azzjoni tal-UE, jew l-
azzjoni tal-UE għamlet differenza? (Il-valur miżjud tal-UE). 

Billi nħarsu lejn jekk, kif u għaliex is-sitwazzjoni inizjali nbidlet, l-evalwazzjoni tipprovdi 
evidenza u tinforma d-dibattitu dwar il-prestazzjoni preżenti u l-bidliet possibbli. L-
evalwazzjoni għandha parti importanti fit-tagħlim organizzattiv, bl-identifikazzjoni u l-
iskambju ta' prattiki differenti. Din tipprovdi opportunità biex jiġu riċevuti l-feedback u t-
talbiet għal bidla mill-partijiet interessati. Evalwazzjoni bir-reqqa tidentifika wkoll 
konsegwenzi mhux intenzjonati u mhux mistennija, li għandhom jittieħdu wkoll 
inkonsiderazzjoni. Billi tippubblika s-sejbiet tal-evalwazzjoni, il-Kummissjoni tkun 
pubblikament qed tieħu responsabbiltà għall-azzjonijiet tagħha, billi tirrikonoxxi kif ikun 
sejjer intervent u tistieden aktar feedback.  

2.1. Il-Progress 
Il-Kummissjoni għandha storja twila ta’ evalwazzjoni tal-programmi tal-infiq tagħha u hija 
impenjata li tevalwa l-attivitajiet kollha tagħha, inkluż interventi leġiżlattivi u interventi oħra 
mhux finanzjarji4. Filwaqt li ħafna drabi jkun hemm mudell pjuttost konsistenti u standard li 
japplika għall-ippjanar u l-kalkolu taż-żmien tal-evalwazzjonijiet ta' programmi tal-infiq, il-
prattika għall-evalwazzjoni ta' azzjonijiet regolatorji u oħrajn ta’ politika hija aktar varjata. 
Minn issa 'l quddiem il-Kummissjoni se tissodisfa l-impenn tagħha li “tevalwa l-ewwel”5 u 
sistematikament tiżgura li l-proposti sinifikanti kollha għal reviżjoni ikunu bbażati fuq 
evalwazzjoni soda tal-prestazzjoni ta' azzjoni eżistenti tal-UE.   

                                                            
4  Ara l-Istandard 14 għall-Kontroll Intern tal-Kummissjoni disponibbli fuq: 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf  Ir-Regolament 
Finanzjarju tal-Kummissjoni u r-regoli ta' implimentazzjoni tiegħu disponibbli fuq: 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm  
5 COM (2010) 543 finali  

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
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Il-Kontrolli tal-Idoneità6 huma evalwazzjonijiet komprensivi tal-politika li jkopru iktar minn 
biċċa leġiżlazzjoni waħda.  Huma jevalwaw jekk il-qafas regolatorju għal qasam politiku hux 
“adattat għall-għan” u jekk le, x’għandu jinbidel. Il-Kontrolli Pilota tal-Idoneità twettqu, biex 
jittestjaw il-kunċett u jipprovdu tagħrif importanti għal żvilupp futur. Fuq din il-bażi, kontrolli 
tal-idoneità ġodda ġew imfassla u tniedu f’servizzi varji tal-Kummissjoni. Il-Komunikazzjoni 
REFIT7 tindika aktar ippjanar għall-Kontrolli tal-Idoneità. 

Ir-rapport tal-2012 tal-Bord għall-Valutazzjoni tal-Impatt (IAB)8 innota li “għadd sinifikanti 
ta’ valutazzjonijiet tal-impatt ma inkludux ir-riżultati minn evalwazzjonijiet ex post”.  Il-
Kummissjoni beħsiebha tagħmel użu sħiħ f’evalwazzjonijiet prospettivi (il-valutazzjonijiet 
tal-impatt) tar-riżultati disponibbli ta’ evalwazzjonijiet retrospettivi. L-IAB impenja ruħu li 
jivverifika li tali evalwazzjoni twettqet u li l-konklużjonijiet tagħha ntużaw fi kwalunkwe 
valutazzjoni tal-impatt relatata. Huwa ħeġġeġ ukoll it-tisħiħ ulterjuri tal-identifikazzjoni fi 
ħdan il-valutazzjonijiet tal-impatt tal-evalwazzjoni futura u r-rekwiżiti ta’ monitoraġġ. Il-
Kummissjoni se ssegwi l-valutazzjonijiet tal-impatt fl-evalwazzjoni sussegwenti tagħha tal-
prestazzjoni tal-azzjonijiet adottati, biex b’hekk jitlesta ċ-ċiklu ta’ evalwazzjoni u ta’ 
valutazzjoni. 

2.2. L-organizzazzjoni attwali 
Fil-Kummissjoni l-istrutturi huma fis-seħħ biex tingħata evalwazzjoni. Il-qafas organizzattiv 
tal-Kummissjoni għall-evalwazzjoni huwa deċentralizzat. Id-Direttorati Ġenerali Individwali 
huma responsabbli għall-evalwazzjoni tal-attivitajiet tagħhom u jistgħu jibnu l-funzjonijiet ta’ 
evalwazzjoni tagħhom biex jirriflettu l-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tad-Direttorat Ġenerali. Il-
funzjonijiet ta’ evalwazzjoni jikkoordinaw u jappoġġaw l-attivitajiet ta’ evalwazzjoni ta' 
Direttorat Ġenerali u jippromwovu il-karattru ben fondat u objettiv tal-evalwazzjoni. Is-
Segretarjat Ġenerali huwa responsabbli għall-miżuri ta’ sostenn, inkluż il-provvediment ta’ 
linji gwida9, u biex jiżgura li l-istandards tal-evalwazzjoni10 jkunu rispettati. 

Il-maġġoranza l-kbira tal-evalwazzjonijiet huma esternalizzati jiġifieri l-Kummissjoni tikri 
konsulenti biex jiġbru u janalizzaw id-dejta relevanti u jwieġbu sett ta’ “mistoqsijiet ta’ 
evalwazzjoni”.  Evalwazzjonijiet individwali huma segwiti minn gruppi ta’ tmexxija, li 
jipprovdu gwida u sostenn għall-evalwazzjonijiet u jieħdu sehem biex tiġi żgurata l-kwalità 
tagħhom. 

L-istandards ta' evalwazzjoni tal-Kummissjoni huma komprensivi u simili għal dawk applikati 
minn organizzazzjonijiet internazzjonali oħra komparabbli. Huma jkopru l-proċess sħiħ ta’ 
evalwazzjoni: mir-riżorsi, l-organizzazzjoni u l-ippjanar tal-attivitajiet ta’ evalwazzjoni għad-
disinn, il-kondotta u fl-aħħar mill-aħħar it-tixrid u l-użu tal-evalwazzjonijiet. Huma jorbtu lill-
                                                            
6 Fi ħdan dan it-test, kull fejn tissemma evalwazzjoni, il-kunċett ta’ Kontroll tal-Idoneità jista' japplika bl-istess 
mod.  Il-kunċett tal-Kontroll tal-Idoneità ġie introdott fil-COM (2010) 543 finali. 
7 Disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm 

8  Disponibbli fuq http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf 
9 L-Evalwazzjoni tal-Ativitajiet tal-UE: Gwida prattika għas-servizzi tal-Kummissjoni (2004) 
10 Oriġinarjament ippubblikata fl-Anness A tal-Linji Gwida tal-2004 u aġġornata fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni "Nirrispondu għall-Bżonnijiet Strateġiċi: Insaħħu l-użu tal-evalwazzjoni" - SEC(2007)213    

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf
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Kummissjoni sabiex twettaq evalwazzjonijiet ta’ kwalità għolja, li jikkontribwixxu kemm 
għal regolamentazzjoni aħjar kif ukoll għal integrazzjoni aħjar tas-sejbiet tal-evalwazzjoni fiċ-
ċiklu tal-Ipprogrammar u l-Ippjanar Strateġiku tal-Kummissjoni. 

 

3. IL-KATALISTI GĦALL-BIDLA 
Il-prattika ta’ evalwazzjoni attwali għandha titjieb għar-raġunijiet li ġejjin: 

3.1. Il-promozzjoni tal-kultura li “tevalwa l-ewwel” u t-titjib tal-kwalità 
Jista’ jkun hemm tendenza li wieħed iħares 'l quddiem u jiffoka fuq inizjattivi ġodda. Iżda l-
bidliet huma għalja u jieħdu ż-żmien biex jiġu implimentati — għalhekk iridu jkunu 
ġustifikati u jeħtieġ tingħata aktar attenzjoni biex inħarsu lura qabel ma nimxu 'l quddiem. 
Hemm bżonn li jiġi kkonfermat il-post tal-evalwazzjoni fil-qafas għall-azzjoni mill-UE, li 
jkun hemm impenn biex ikun hemm ir-riżorsi xierqa u jiġi żgurat li l-evalwazzjonijiet 
jitwettqu qabel ma tiġi proposta aktar azzjoni jew bidla.   

Jeħtieġ li r-rabta bejn l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatt tiġi msaħħa. Din għandha 
tkun ċirku kontinwu: evalwazzjoni tajba għandha tkun influwenzata mill-kwalità tal-
preparazzjoni ta' intervent (jiġifieri l-valutazzjoni tal-impatt); valutazzjonijiet tal-impatt tajbin 
għandhom ikunu bbażati fuq it-tagħlimiet mill-evalwazzjonijiet, li għandhom jidentifikaw il-
problemi, in-nuqqasijiet, l-isfidi u s-suċċessi.   

Għalkemm l-evalwazzjonijiet ta’ sikwit jippreżentaw is-sitwazzjoni attwali, dawn mhux 
dejjem jinkludu biżżejjed analiżi ta’ għaliex xi ħaġa ġrat, jekk xi ftit mill-bidla tistax tiġi 
attribwita għall-azzjoni tal-UE u sa liema punt il-bidla ssodisfat l-aspettattivi inizjali kollha. 
Minkejja l-impenn għal tfassil ta’ politika bbażat fuq il-provi, l-evalwazzjonijiet mhumiex 
dejjem appoġġjati minn biżżejjed dejta u mill-opinjoni tal-partijiet interessati. Il-Kummissjoni 
spiss tiddependi fuq id-dejta li għandha tiġi pprovduta mill-Istati Membri. Għandha tingħata 
aktar attenzjoni għal-limiti tal-proċess ta’ evalwazzjoni nnifsu u kif dan jaffettwa l-abbiltà li 
wieħed jilħaq konklużjonijiet sodi. Għandha tingħata wkoll iktar kunsiderazzjoni lir-riskji 
ffaċċjati u lill-impatt possibbli tagħhom fuq is-suċċess globali tal-azzjoni tal-UE. 

L-evalwazzjoni spiss tibda b’suppożizzjoni li l-azzjoni tal-UE se tkompli u li se jsir xi tibdil. 
Ċerti evalwazzjonijiet ma jikkonċentrawx biżżejjed fuq il-problemi u d-diffikultajiet li 
ltaqgħu magħhom — li, minn banda, huma aktar importanti mill-promozzjoni ta’ dak li qed 
jaħdem. Il-fokus prinċipali ta’ evalwazzjoni għandu jkun spinta kritika biex titjieb il-
prestazzjoni, li jfisser li wieħed iħares kemm lejn il-prattiki ħżiena kif ukoll dawk tajbin, 
jipprovdi evidenza robusta u oġġettiva biex jibbaża d-deċiżjonijiet dwar jekk l-azzjoni tal-UE 
għandhiex tkompli kif inhi, tinbidel jew anki tieqaf. L-eżerċizzju ta' skrinjar REFIT11 wera li 
qed isir progress, iżda għad hemm lok għal titjib. Jista’ jsir aktar biex jiġi kkontestat l-istatus 
quo u titjieb il-ġestjoni tal-acquis tal-UE. 

                                                            
11   L-ewwel riżultati huma ppreżentati fid-dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni (2013) 401 finali. 
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3.2. Il-ħtieġa li tiġi aġġornata u titjieb il-konsistenza fl-approċċ 
Jeħtieġ li jiġu aġġornati l-linji gwida ta’ evalwazzjoni attwali biex jirriflettu l-aħħar żviluppi 
fil-politika tar-Regolamentazzjoni Intelliġenti u jistandardizzaw il-prattiki minimi fil-
Kummissjoni. 

Matul iż-żmien, kien hemm xejriet konsistenti kif ukoll diverġenti fil-prattiċi ta' evalwazzjoni 
tad-DĠs, hekk kif evolvew biex jakkomodaw talbiet u żviluppi ġodda, kif ukoll in-natura ta’ 
oqsma politiċi differenti. Dan wassal għal differenzi fl-ippjanar, l-ambitu, il-metodu, il-
kontenut u l-kwalità finali tal-evalwazzjonijiet.  Mhux il-leġiżlazzjoni kollha tal-UE fiha 
impenn ċar biex titwettaq evalwazzjoni ex-post fil-ġejjieni, realistikament skedata sabiex id-
dejta u l-informazzjoni meħtieġa għanda tkun disponibbli.  

Hemm lok sinifikanti għal titjib fl-ippjanar fit-tul, aktar trasparenza u aktar twissija minn 
qabel u prevedibilità fin-natura u fl-ippjanar taż-żmien ta’ ħidma ta' evalwazzjoni.  L-ippjanar 
huwa l-ewwel pass kritiku fi kwalunkwe proċess ta’ evalwazzjoni — ippjanar ħażin jista’ 
jwassal għal dewmien fil-wasla tar-riżultati ta' evalwazzjoni, tnaqqis tal-informazzjoni u l-
evidenza disponibbli għat-tfassil tal-politika. Ippjanar minn qabel aħjar huwa partikolarment 
meħtieġ jekk l-evalwazzjoni għandha tissodisfa r-rwol tagħha fiċ-ċiklu tar-Regolamentazzjoni 
Intelliġenti u tipprovdi punt ta’ tluq robust u f’waqtu għal konsiderazzjoni ta’ jekk hijiex 
meħtieġa azzjoni ulterjuri.  Attwalment, l-ambitu u l-firxa ta’ tali ppjanar tvarja bejn is-
servizzi tal-Kummissjoni u mhuwiex dejjem ċar kif qed jiġu identifkati l-prioritajiet. Ir-rabta 
bejn il-prestazzjoni ta’ azzjonijiet eżistenti u possibbiltajiet għal bidla proposti mhix dejjem 
ċara. Il-partijiet interessati u l-partijiet esterni jsibuha diffiċli li jipprovdu kontributi 
f’waqthom.   

Jista’ jkun diffiċli li wieħed jiddeċiedi meta għandha titwettaq evalwazzjoni. Ħafna drabi 
jeħtieġ li jsiru kompromessi bejn meta jkunu disponibbli r-riżultati tal-evalwazzjoni (sabiex 
ikunu jistgħu jikkontribwixxu għall-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet) u l-ammont ta’ dejta 
disponibbli (meħtieġa biex tipprovdi bażi robusta ta’ evidenza u għat-twettieq tal-analiżi). 
Politiki differenti jieħdu tulijiet differenti ta’ żmien biex iwasslu t-tibdil mixtieq, li jikkawża 
problemi bid-disponibilità tad-dejta u jkun diffiċli li ssir standardizzazzjoni waqt l-
evalwazzjoni. Jeħtieġ li dawn il-limitazzjonijiet jitqiesu meta evalwazzjoni jew klawżoli ta’ 
reviżjoni jkunu abbozzati u l-evalwazzjonijiet jiġu ppjanati għall-ewwel darba. 

Apparti minn xi evidenza statistika disponibbli, ħafna mill-informazzjoni importanti meħtieġa 
biex issir evalwazzjoni tajba ġejja mill-partijiet interessati u l-atturi li huma (direttament u 
indirettament) affettwati — li l-ħajja ta’ kuljum tagħhom tista' tiġi alterati bħala riżultat tal-
politiki tal-UE u l-azzjonijiet tal-Istati Membri sussegwenti. Dawn il-partijiet interessati 
jkollhom tagħrif utli dwar dak li qiegħed verament jiġri fuq il-post — għalkemm ħafna drabi 
in-nuqqas ta’ avviż bil-quddiem jagħmilha diffiċli għalihom biex jipprovdu kontribut f’waqtu 
u b’mod strutturat tajjeb.   

3.3. Il-garanzija tal-kwalità u l-valutazzjoni tal-kwalità 

Jeħtieġ proċess ta' skrutinju ċar u komuni sabiex jiġi żgurat li l-evalwazzjonijiet imwettqa 
mill-Kummissjoni jitwettqu b’standard għoli biżżejjed, jadottaw  approċċ kritiku u jkunu 
ħielsa mill-preġudizzji (indipendenti). 

Fil-preżent, il-garanzija tal-kwalità hija mwettqa mill-funzjoni tal-evalwazzjoni tad-Direttorat 
Ġenerali u/jew mill-grupp ta’ tmexxija. Xi kultant id-Direttorati Ġenerali jibbażaw fuq grupp 
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usa’ ta’ riżorsi, pereżempju, billi jinvolvu partijiet interessati esterni fi gruppi ta’ tmexxija jew 
billi jinvolvu akkademiċi fil-garanzija tal-kwalità ta' evalwazzjoni partikolari.   

Skont l-istandards ta' evalwazzjoni, il-grupp ta’ tmexxija jipproduċi b'mod konġunt (flimkien 
mal-uffiċjali li jimmaniġġjaw l-evalwazzjoni) valutazzjoni tal-kwalità tar-rapport finali ta’ 
evalwazzjoni. Il-valutazzjoni tal-kwalità għandha tevalwa b’mod kritiku l-proċess tal-
evalwazzjoni mwettaq, is-sorsi ta’ informazzjoni użati, l-analiżi prodotta u l-konklużjonijiet 
meħuda. Il-valutazzjoni tal-kwalità mhux dejjem tkun ippubblikata, f’kuntrast mal-
opinjonijiet tal-IAB, li huma magħmula disponibbli b’mod sistematiku flimkien mal-
valutazzjoni tal-impatt finali u kwalunkwe proposta tal-Kummissjoni. 

 

4. IL-PJAN TA' AZZJONI GĦALL-APPROĊĊ IL-ĠDID 
It-titjib li se jiġi deskritt fil-qosor hawn taħt jibni fuq il-pedamenti u l-prattiki tajba eżistenti 
bl-għan li jsaħħaħ l-evalwazzjoni fil-Kummissjoni.  

4.1. It-tisħiħ tal-konsistenza u ċ-ċarezza: il-provvista ta' definizzjoni u proċess 
komuni 

Il-linji gwida l-ġodda se jfasslu u jiddefinixxu x’jikkostitwixxi evalwazzjoni soda kif ukoll 
jipprovdu indikaturi dwar xi jkun fih rapport ta’ evalwazzjoni tajjeb. Il-livell xieraq ta’ analiżi 
(proporzjonata) huwa definit fuq il-bażi tal-importanza politika, il-kumplessità tal-azzjoni tal-
UE u l-istadju tagħha fiċ-ċiklu tal-politika.  Ser ikun meħtieġ sforz maġġuri biex l-istudji, ir-
reviżjonijiet u l-valutazzjonijiet jiġu mmexxija strateġikament biex jiġi ottimizzat l-użu tar-
riżorsi u jiġi żgurat li dawn jiddaħħlu f’qafas ta’ evalwazzjoni li jipprovdi kontribut f’waqtu u 
relevanti għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Fi ħdan il-Kummissjoni, id-definizzjoni l-
ġdida ta’ evalwazzjoni tista' tkun: ġudizzju kritiku u bbażat fuq l-evidenza dwar jekk 
azzjoni(jiet) mill-UE jkunux issodisfaw il-ħtiġijiet li kellhom l-għan li jissodisfaw u 
attwalment kisbux l-effetti mistennija. Se tmur lil hinn minn valutazzjoni ta’ jekk xi ħaġa 
ġratx jew le, u tħares lejn il-kawżalità — jekk l-azzjoni meħuda minn parti speċifika bidlitx l-
imġiba u wassletx għall-bidliet mistennija u/jew kwalunkwe bidliet mhux intenzjonati.   

L-evalwazzjonijiet kollha għandhom iħarsu lejn l-effettività, l-effiċjenza, ir-relevanza, il-
koerenza u l-valur miżjud tal-UE tal-azzjoni tal-UE jew jiġġustifikaw għaliex dan ma jkunx 
il-każ. 

Għalkemm kull evalwazzjoni jeħtieġ li tkun imfassla sabiex tissodisfa l-ħtiġijiet ta’ sett ta’ 
ċirkustanzi partikolari, elementi ta’ proċess komuni xorta jistgħu jiġu applikati madwar firxa 
wiesgħa ta’ azzjonijiet tal-UE (pereżempju, bl-użu ta’ mudelli standard għall-istadji prinċipali 
tal-evalwazzjoni12).  

                                                            
12  Dawn jistgħu jinkludu l-mandat ta' evalwazzjoni, ir-rapport finali ta' evalwazzjoni, u l-valutazzjoni tal-kwalità 
tar-rapport finali ta' evalwazzjoni. 



 

8 

 

4.2. L-Inkorporazzjoni tal-Kontrolli tal-Idoneità13 
Il-Kontrolli tal-Idoneità huma soġġetti għall-istandards u l-gwida tal-evalwazzjoni 
applikabbli. L-għan tagħhom huwa li jidentifikaw il-piżijiet amministrattivi/regolatorji 
eċċessivi, ix-xogħol doppju, il-lakuni, l-inkonsistenzi u/jew il-miżuri obsoleti li setgħu dehru 
matul iż-żmien, sabiex iniedu diskussjoni dwar l-effettività, l-effiċjenza, ir-relevanza, il-
koerenza u l-valur miżjud tal-UE tal-interventi li qed jiġu kkunsidrati.  

Meta mqabbla mal-evalwazzjoni ta’ azzjoni individwali, il-Kontrolli tal-Idoneità għandhom 
ikopru gruppi ta’ azzjonijiet li jservu objettivi simili jew li jikkoinċidu minflok aspetti 
indipendenti u diskreti li ma jkollhom l-ebda interazzjoni jew relazzjoni bejniethom. Dawn 
ma għandhomx jintużaw biss biex jimtlew il-lakuni fl-evalwazzjonijiet imwettqa qabel 
azzjoni individwali u għandhom għalhekk jipprovdu stampa aktar komprensiva minn dak li 
seta’ jinkiseb billi jiġu kkombinati diversi evalwazzjonijiet separati ta’ azzjonijiet individwali.  

L-eżerċizzji pilota wrew li investiment bħal dan jista’ jkun mod kost-effettiv kif tinġabar 
evidenza għal tfassil ta’ politika aħjar. Użu ulterjuri tal-Kontrolli tal-Idoneità jista’ jgħin biex 
jiġu identifikati l-impatti kumulattivi tal-azzjonijiet tal-UE u l-ambitu għas-simplifikazzjoni u 
t-tnaqqis tal-piż.  

4.3. Il-promozzjoni ta’ kultura ta’ evalwazzjoni   
Jeħtieġ bidla kulturali oħra sabiex ikun komplut iċ-ċirku tar-Regolamentazzjoni Intelliġenti 
fil-prattika u jiġi żgurat li r-riżultati f'waqthom tal-evalwazzjoni jiddaħħlu fil-proċess tat-
tfassil tal-politika. Politika tajba għandha tkun ibbażata fuq evidenza b’saħħitha u l-
evalwazzjoni tista' tagħmel kontribut kbir f’dan ir-rigward. Il-prinċipju ta' “evalwa l-ewwel" 
għandu jiġi promoss iżjed.   

Jeħtieġ li r-riżorsi meħtieġa jiġu dedikati għall-organizzazzjoni tal-evalwazzjoni u biex jiġi 
żgurat l-involviment fil-livelli kollha tal-immaniġġjar u sjieda akbar fi ħdan Direttorat 
Ġenerali tar-riżultati finali ta’ evalwazzjoni. L-evalwazzjoni trid issir parti integrali taċ-ċiklu 
tat-tfassil tal-politika, u jingħata għarfien ċar lir-rwol importanti u neċessarju li s-sejbiet u l-
konklużjonijiet tagħha għandu jkollhom meta wieħed iqis il-bżonn għal kwalunkwe azzjoni 
futura possibbli. 

Irrispettivament minn jekk evalwazzjoni twettqet mis-servizzi tal-Kummissjoni jew minn 
kuntrattur estern, biex titjieb ir-responsabbiltà, is-servizzi tal-Kummissjoni responsabbli 
għall-evalwazzjoni għandhom jippubblikaw l-analiżi tagħhom u s-segwitu ppjanat.  

4.4. L-ippjanar 
Billi jibni fuq l-ippjanar REFIT, il-proċess tal-ippjanar għandu jkun issemplifikat u d-
Direttorati Ġenerali kollha għandhom jipproduċu pjanijiet ta’ evalwazzjoni rikorrenti 
indikattivi li jkopru perjodu ta’ ħames snin li għandhom ikunu aġġornati kull sena. Jeħtieġ li l-

                                                            
13  Sal-lum, 3 Kontrolli pilota tal-Idoneità tlestew mill-Kummissjoni u 2 oħra għadhom għaddejjin. Il-
Komunikazzjoni REFIT tipprevedi li jinħolqu aktar hekk kif din l-għodda ssir parti stabbilita tal-politika ta’ 
evalwazzjoni tal-Kummissjoni. 
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ippjanar jorbot b’mod ċar l-impenji varji diġà magħmula biex jiġi vvalutat u identifikat il-
livell ta’ evalwazzjoni mistennija f’kull punt fuq il-pjan14.  

Jeħtieġ li l-ippjanar u d-disinn ta' evalwazzjoni jkun ikkunsidrat u żviluppat bir-reqqa fil-bidu 
ta’ azzjoni jew wara tibdil maġġuri15. Peress li kull azzjoni għandha ċiklu tal-ħajja differenti, 
għandha tingħata konsiderazzjoni aħjar lill-istadju ta’ implimentazzjoni u probabbli lid-
disponibbiltà tad-dejta f’ċertu punt ta’ żmien, sabiex jiġi żgurat li l-evalwazzjonijiet jipprovdu 
kontribut iktar f’waqtu lit-teħid ta’ deċiżjonijiet16.  

Jeħtieġ li jiġi stabbilit qafas ta’ monitoraġġ u ġbir tad-dejta mill-bidu tal-azzjoni17, sabiex 
meta jasal il-waqt għall-evalwazzjoni, l-aktar informazzjoni utli tkun aċċessibbli faċilment. 
Dan il-qafas għandu jindika wkoll fejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri huma mistennija li 
jgħinu bil-ġbir tad-dejta, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni. Għandu jitqies ukoll kontroll inizjali 
tal-prestazzjoni ta’ miżura, bil-għan tal-prijoritizzazzjoni u l-iskedar ta' evalwazzjoni 
proporzjonata dipendenti fuq l-identifikazzjoni inizjali ta' prestazzjoni u l-livelli assoċjati ta’ 
riskju.  

Fil-prinċipju, id-Direttorati Ġenerali kollha għall-politika u l-programmi għandhom iwettqu 
mill-inqas evalwazzjoni waħda jew Kontroll tal-Idoneità wieħed kull sena. 

Biex titjieb it-trasparenza l-ippjanar tal-evalwazzjonijiet għandu jkun pubblikament 
disponibbli fuq websajt ċentrali u anness mal-pjan ta’ ġestjoni tad-Direttorat Ġenerali.  

4.5. Disinn tajjeb: It-twassil ta' evalwazzjonijiet aktar relevanti, robusti u rigorużi 
It-tfassil ta' evalwazzjoni għandu jkun sod u realistiku dwar x'jista' jiġi evalwat f’xi mument 
partikolari u għandu jintgħażel approċċ li jimmassimizza l-użu ta’ evidenza disponibbli 
faċilment. L-ambitu u l-għan tal-evalwazzjoni għandu jkun iddefinit b’mod ċar fil-bidu tal-
proċess, billi jistabbilixxi l-għanijiet tal-evalwazzjoni u jikkonferma li l-ħames kriterji 
ewlenin ta’ evalwazzjoni (l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-relevanza, il-koerenza, il-valur miżjud 
tal-UE) se jiġu analizzati jew, eċċezzjonalment, jispjega għaliex dan mhuwiex il-każ.  
Għandha tingħata wkoll konsiderazzjoni dwar l-aħjar mod kif għandhom jiġu analizzati l-
elementi ewlenin l-oħra relevanti għall-qasam jew attività politika partikolari, bħall-
kompetittività (inkluża l-kompetittività internazzjonali) u l-ispejjeż ta’ implimentazzjoni, 
filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu restrizzjonijiet eventwali metodoloġiċi u ta’ dejta. 

Mill-bidu tal-proċess għandu jkun ċar kif ser titwettaq u tintuża l-evalwazzjoni. Ippjanar bħal 
dan għandu jkun ippubblikat fil-qosor fil-mandat ta' evalwazzjoni biex b'hekk l-ambitu, l-għan 
u l-iskeda taż-żmien maħsuba għal evalwazzjoni jkunu aktar trasparenti u aċċessibbli għall-
partijiet interessati kollha fil-passi kollha tal-proċess. Fejn il-kuntratturi esterni huma involuti, 

                                                            
14 Il-Kummissjoni qed tippjana li tipprovdi perspettiva dwar il-kuntest, l-ippjanar taż-żmien u l-organizzazzjoni 
tal-ħidma ta' rappurtar u evalwazzjoni li trid titwettaq mis-sena d-dieħla dwar il-programmi tal-infiq fir-rapport 
ta’ din is-sena skont l-Artikolu 318 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE. 
15  L-aħħar kapitolu ta’ valutazzjoni tal-impatt jistabbilixxi l-arranġamenti futuri proposti għall-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ. 
16  Punt magħmul ukoll fir-rapport tal-IAB tal-2011. 
17 Normalment, tali arranġamenti għandhom jiġu identifikati matul il-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt. 
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it-Termini ta’ Referenza għal xogħlhom għandhom jiġu ppubblikati b’mod ċentrali fuq l-istess 
websajt li fiha hemm il-mandat ta' evalwazzjoni. Dan għandu jagħmel il-proċess ta’ 
evalwazzjoni aktar trasparenti u aċċessibbli u jiffaċilita l-kontribuzzjonijiet f’waqthom mill-
partijiet interessati. 

Jeħtieġ li r-riżultati tal-evalwazzjoni u l-valutazzjoni preliminari jiġu kkomunikati lill-partijiet 
interessati kollha u attivament diskussi. Is-servizzi tal-Kummissjoni responsabbli għall-
evalwazzjoni għandhom jidentifikaw l-azzjonijiet ta’ segwitu tagħhom fi żmien sitt xhur mit-
tlestija tar-rapport finali ta’ evalwazzjoni. Bħas-soltu, aġġornamenti regolari dwar il-progress 
tas-segwitu għandhom jingħataw lit-tmexxija superjuri.   

F’evalwazzjoni, konsultazzjoni għandha tkun konformi mal-istandards minimi tal-
Kummissjoni għall-konsultazzjoni. Ir-rispett ta' dawn l-istandards, iż-żmien attwali u l-
metodu tal-konsultazzjoni għandhom jiġu definiti fuq bażi ta’ każ b’każ, li jirrifletti l-bżonn 
tal-proporzjonalità.    

Jeħtieġ li titqiegħed enfasi ikbar fuq it-tħejjijiet għall-implimentazzjoni fl-Istati Membri ta’ 
azzjonijiet adottati fil-livell tal-UE. Hekk kif il-Kummissjoni tippubblika pjanijiet ta’ 
implimentazzjoni biex tassisti u tappoġġja lill-Istati Membri fil-proċess ta’ traspożizzjoni 
legali tagħhom, bl-istess mod għandha tingħata aktar attenzjoni lit-tħejjija bikrija ta’ oqfsa ta’ 
monitoraġġ u evalwazzjoni bbażati fuq il-leġiżlazzjoni jew l-azzjoni adottata. Dan għandu jiġi 
ffaċilitat bix-xogħol li diġà sar fl-istadju tal-valutazzjoni tal-impatt. Fil-ġejjieni, kull proposta 
tal-Kummissjoni għal kwalunkwe bidla sinifikanti għandha tkun akkumpanjata, fil-pjan ta’ 
implimentazzjoni, minn qafas ta’ evalwazzjoni li fih l-għanijiet u l-indikaturi għall-azzjoni u 
l-ipprogrammar propost għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-azzjoni.  

4.6. Il-bini tal-kwalità u l-iżvilupp ta’ firxa ta’ mekkaniżmi ta' skrutinju 
Ir-rwol tal-grupp tat-tmexxija għandu jkompli jtejjeb il-proċess u l-kontenut tal-
evalwazzjonijiet. Billi jissorvelja sett minimu ta’ kompiti obbligatorji, il-grupp ta’ tmexxija 
għandu jagħti kontribut kbir lill-kwalità ta’ evalwazzjoni. Għandu wkoll ikollu rwol b’saħħtu 
fl-iżgurar ta’ evalwazzjoni robusta —  billi jgħaqqad esperti tekniċi u operattivi u partijiet 
oħra minn politika relatata, li jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta’ opinjonijiet u influwenzi. Dan 
għandu jikkontribwixxi għall-valutazzjoni tal-kwalità.  

Bħala minimu, ir-rapport finali għandu jiġi ppubblikat u l-informazzjoni dwar 
evalwazzjonijiet mitmuma għandha tkun magħmula aċċessibbli permezz tas-sit EU 
Bookshop, flimkien mal-mandat ta' evalwazzjoni u l-valutazzjoni tal-kwalità. Danit-tixrid 
aktar wiesa’ għandu jagħmilha eħfef għall-partijiet interessati kollha lijiskrutinizzaw il-
proċess sħiħ, mill-bidu sal-aħħar.  

Inizjattivi oħra li jistgħu jikkontribwixxu biex titjieb il-kwalità tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
jistgħu jsiru fuq bażi ad hoc. Is-suġġerimenti jinkludu: l-użu ta’ pannelli akkademiċi; ir-
reviżjoni annwali ta' għażla (każwali) ta’ evalwazzjonijiet mitmuma sabiex jiġu identifikati l-
prattiki tajbin u t-titjib ġenerali; il-preżentazzjoni tal-evalwazzjonijiet fil-gruppi ta’ ħidma tal-
Kunsill u kumitati Parlamentari eċċ. 

Il-Kummissjoni se tkompli tfittex modi ulterjuri biex tikkollabora mal-partijiet interessati u 
mal-gvernijiet nazzjonali/reġjonali, billi tfittex metodi biex jinqasmu l-esperjenzi u titgħallem 
minn diversi sistemi ta’ evalwazzjoni. B’mod partikolari, il-Grupp ta’ Livell Għoli dwar ir-
Regolamentazzjoni Aħjar qed jgħin lill-Kummissjoni billi jfittex opportunitajiet pilota biex 
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jiżviluppa u jittestja l-approċċi għall-“valutazzjonijiet konġunti” mal-Istati Membri u modi 
aħjar biex jinqasmu d-dejta disponibbli u l-prattika tajba. 

 

5. RESPONSABBILTÀ KONĠUNTA 
Evalwazzjoni mhix biss ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni. L-Istati Membri jeħtieġu tfassil 
tal-politika bbażat fuq l-evidenza u għalhekk, għandhom ukoll jintrabtu li jagħtu sehemhom, 
b’mod partikolari fil-provvediment tad-dejta meħtieġa.  Huma għandhom ukoll jagħmlu aktar 
biex jevalwaw u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ta’ implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE, 
jew jikkontribwixxu għall-attivitajiet tal-UE. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni se taħdem biex 
tiżgura li r-rekwiżiti ta’ monitoraġġ proposti tagħha jkunu effiċjenti u simplifikati kemm jista’ 
jkun, biex b'hekk jitnaqqas kemm jista’ jkun kwalunke piż amministrattiv. 

Ir-Regolamentazzjoni Aħjar hija ankrata fil-ftehimiet interistituzzjonali bejn il-Kummissjoni 
Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Il-Ftehim Interistituzzjonali tal-2003 dwar it-
Tfassil Aħjar tal-Liġijiet18 jistabbilixxi strateġija globali għal tfassil aħjar tal-liġijiet fil-
proċess leġiżlattiv kollu tal-UE. Billi jkomplu jtejjbu l-kooperazzjoni bejn it-tliet 
istituzzjonijiet u jaħdmu mill-qrib flimkien biex jiżguraw li r-rekwiżiti adottati tal-
evalwazzjoni u l-monitoraġġ ikunu ċari, robusti u effiċjenti, billi jikkorrispondu bis-sħiħ mal-
għanijiet tal-proposta finali, it-tliet istituzzjonijiet jistgħu jtejjbu b’mod sinfikanti l-bażi ta’ 
evidenza disponibbli għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet. Il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-
istituzzjonijiet l-oħra biex jiddiskutu r-riżultati tal-evalwazzjonijiet b’mod attiv fil-gruppi ta’ 
ħidma tal-Kunsill u l-kumitati Parlamentari u jippromwovi kultura ta’ evalwazzjoni 
interistituzzjonali tul iċ-ċiklu komplet. 

 

6. IL-FUTUR TAL-EVALWAZZJONI FIL-KUMMISSJONI 
Il-Kummissjoni Ewropea hija impenjata li tipprovdi sistema ta’ evalwazzjoni proporzjonata u 
affidabbli bħala parti miċ-ċiklu ta’ Regolamentazzjoni Intelliġenti tagħha. Analiżi robusta u 
utli, li tivvaluta b’mod kritiku r-riżultati tal-interventi tal-UE, hija essenzjali. It-tagħlim mill-
esperjenza tal-imgħoddi, ir-rikonoxximent tal-aktar modi effiċjenti u effettivi għat-tħaddim u 
l-iżvilupp ta’ approċċ flessibbli u proporzjonat biex jiġu analizzati tali azzjonijiet se jtejjbu r-
responsabbiltà u jsaħħu l-interventi tal-UE, bit-tqabbil tal-azzjonijiet mal-bżonnijiet ta’ 
prijorità u t-twassil tar-riżultati ta’ kwalità għolja meħtieġa. 

                                                            
18 ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1. 
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