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1. Għalxiex inhi utli  
l-valutazzjoni ?

Hija utli minħabba l-fenomenu tad-droga,  
il-kawżi u l-konsegwenzi tagħha tant huma  
xi drabi kumplessi u serji li l-valutazzjoni  
tal-politiki hija partikolarment utli f’dan  
il-qasam. Billi jitħalla jsir ġudizzju ta’ valur 
raġjonat dwar l-effetti ta’ l-azzjoni pubblika, 
jiġifieri ġudizzju bbażat fuq prinċipji xjentifiċi 
sodi u kkontrollati, il-valutazzjoni tgħin  
l-identifikazzjoni ta’ ħtiġijiet, għażla aħjar, 
ippjanar u implimentazzjoni ta’ reazzjonijiet  
u allokazzjoni iktar razjonali tar-riżorsi.  
Tevita wkoll speranzi eċċessivi li xi drabi 
jitqiegħdu inutilment fuq miżuri partikolari 
qabel ma jkun hemm tagħrif preċiż dwar 

x’jistgħu ikunu l-effetti. F’dan ir-rigward il-
valutazzjoni tippermetti bażi għal dibattitu 
b’iktar ħsieb.   

Il-valutazzjoni qiegħda gradwalment tiġi 
aċċettata bħala kondizzjoni neċessarja għall-
azzjoni fl-Ewropa, ta’ l-inqas fid-dikjarazzjonijiet 
u fl-intenzjonijiet. F’dawn l-aħħar snin,  
il-valutazzjoni ta’ l-interventi differenti 
(azzjonijiet ta’ prevenzjoni, trattament, eċċ.)  
u tat-tweġibiet ġuridiċi żviluppat tajjeb : 
filwaqt li għad fadal ħafna progress xi jsir, issa 
hemm ġabra sostanzjali ta’ litteratura li 
tiddokumenta b’mod xjentifiku s-suċċessi  
u n-nuqqasijiet ta’ reazzjonjiet partikolari. 

Ħafna mill-istrateġiji u pjanijiet maħsuba  
mill-Istati Membri ta’ l-Unjoni Ewropea (UE) 

ukoll ibassru li l-valutazzjoni ta’ l-

implimentazzjoni tal-politika, ta’ l-effetti 

tagħha (l-effiċjenza) u ta’ l-ispejjeż sostenuti 

sabiex jintlaħħqu l-effetti tagħha (l-effiċjenza) 

għandhom isiru prijorità. Xi Stati Membri 

introduċew ukoll programmi vasti ta’ 

valutazzjoni tal-politiki implimentati, li 

jikkontribwixxu, ħafna drabi għall-ewwel 

darba, għar-rendikont liċ-ċittadini dwar x’inhu 

jagħmel l-Istat, kif qiegħed jagħmlu u b’liema 

riżultati. B’hekk, il-valutazzjoni mhijiex biss 

attività li tippermetti t-titjib ta’ l-effettività u ta’ 

l-effiċjenza ta’ l-azzjoni pubblika, imma 

tirrifletti wkoll risposta għall-ħtieġa ta’ 

trasparenza li ilha tiġi mitluba f’ demokraziji 

moderni għal żmien twil u b’leġittimità mis-

soċjetà ċivili.

Definizzjoni
 Valutazzjoni : ġudizzju dwar il-valur ta’ intervent pubbliku b’referenza għal kriterji u standards espliċiti. Il-ġudizzju jirrigwarda 
prinċipalment il-ħtiġijiet li għandu jissodisfa l-intervent u l-effetti li għandhom l-intervent bħala kawża (MEANS, 1999).

2. L-istrateġija u l-pjan ta’ 
azzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea 
u l-valutazzjoni 
L-istrateġija u l-pjan ta’ azzjoni ta’ l-UE (2000-
2004) ma jaħarbux din it-tendenza : għall-
ewwel darba, il-valutazzjoni hija iskritta bħala 
mira ta’ prijorità f’dawn iż-żewġ dokumenti. 
Filwaqt li din hija mira leġittima u tirrifletti 
prattika stabbilita sewwa f’ħafna azzjonijiet 
oħra ta’ l-UE, f’dan il-każ il-kompitu ma jistax 
jissejjaħ faċli. 

L-ewwel nett, wieħed jista’ jinnota li  
l-konnessjoni bejn l-istrateġija u l-pjan ta’ 
azzjoni mhijiex daqshekk ċara kif wieħed 
jistenna li għandha tkun. 

Ġeneralment, strateġija tiffissa l-linji gwida 
waqt li l-pjan ta’ azzjoni jikkonkretizzhom 
f’azzjonijiet u miri iktar preċiżi. 

Għalhekk jeħtieġ li tkun teżisti kontinwità u 
koerenza bejn dawn iż-żewġ dokumenti, li 

mhuwiex dejjem il-każ hawnhekk. Barra minn 
hekk, xi miri dikjarati jibqgħu ġenerali ħafna, u 
ma hemm ebda kriterji stabbiliti li jippermettu 
l-istima tas-suċċess jew falliment ta’  
l-istrateġija u tal-pjan fil-kisba ta’ dawn il-miri.

Fit-tieni lok, minħabba li l-mandat ta’ 
valutazzjoni huwa vast ħafna, mingħajr ma 
ġew ipprovduti riżorsi speċifiċi li kapaċi 
jleħħqu ma’ dan, l-istrateġija u l-pjan ta’ azzjoni, 
li jibqgħu strumenti li ma jorbtux, għandhom 
jiġu vvalutati fl-intier tagħhom, jiġifieri  
fl-oqsma kollha ta’ azzjoni u b’mod ambizzjuż 
ħafna. Il-Valutazzjoni għandha tissodisfa tlett 
miri:

1. Il-valutazzjoni tal-grad  
ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-azzjonijiet 
stabbiliti fil-pjan ; 

2. Il-valutazzjoni tal-grad  
ta’ l-implimentazzjoni tal-pjan tissodisfa  
l-miri ta’ l-istrateġija;

3. Il-valutazzjoni ta’ l-effetti fuq il-fenomenu 
tad-droga. 

Filwaqt li l-ewwel mira diġà kienet is-suġġett 
ta’ valutazzjoni intermedja, it-tnejn l-oħra 
huma l-miri prinċipali tal-valutazzjoni finali, 
prevista għall-aħħar kwart ta’ l-2004. 

Sabiex jiġu sodisfatti dawn l-isfidi ambizzjużi, 
il-Kummissjoni, responsabbli mill-valutazzjoni, 
iffurmat grupp ta’ gwida kif mitlub mill-
EMCDDA, li jinkludi rappreżentanti mill- 
Istati Membri, mill-Parlament Ewropew,  
mill-EUROPOL, mill-EMCDDA, u minn ċerti 
Direttorati tal-Kummissjoni (EUROSTAT, JAI, 
SANCO). 

Dan il-grupp iltaqa’ erba’ darbiet bl-iskop li 
jiġu stabbiliti kompiti razjonali u raġjonevoli (l-
iffissar ta’ għajnuniet u metodi) u għall-
monitoraġġ tal-proċess ta’ valutazzjoni fl-intier 
tiegħu. 
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3. L-għajnuniet għall-
valutazzjoni ta’ l-istrateġija 
u tal-pjan ta’ azzjoni
Il-Valutazzjoni ta’ l-effetti ta’ politika dwar il-

fenomenu kkonċernat tfisser konfrontazzjoni 

ma’ diffikultajiet kbar kemm tekniċi u xjentifiċi. 

Dan jippresupponi l-possibiltà li tiġi stabbilita, 

fuq bażijiet xjentifiċi, relazzjoni kawżali bejn il-

miżuri adottati u l-iżviluppi tal-fenomenu bejn 

żewġ dati. Madankollu, kif inhu ġeneralment 

il-każ fix-xjenzi soċjali, huwa partikolarment 

diffiċli li din il-kawżalità tiġi stabbilita, 

minħabba li fatturi oħra (bidliet ekonomiċi, 

soċjali, politiki pubbliċi oħra, eċċ.) jistgħu 

ikunu l-oriġini tal-bidliet osservati. 

Konxju mill-fatt li dawn id-diffikultajiet 

ġenerali japplikaw ukoll għall-valutazzjoni 

ta’ l-istrateġija u tal-pjan ta’ azzjoni, il-grupp 

gwida ipprova jqiegħed l-eżerċizzju fi kwadru 

li jassigura li dawn id-diffikultajiet jiġu trattati 

mill-ewwel u li jiġu stabbiliti miri realistiċi.  

Għal dan l-iskop inħolqu għajnuniet li jippermettu 

li wieħed joqrob lejn it-tlett miri ambizzjużi 

marbuta mal-valutazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni. 

Ġie deċiż li l-istima ta’ l-implimentazzjoni tal-

pjan (fażi 1) u tal-grad ta’ implimentazzjoni 

tal-miri ta’ l-istrateġija (fażi 2) għandhom 

ikunu bbażati fuq a) kwestjonnarji, mibgħuta 

lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet Ewropej, 

għall-kontroll ta’ l-implimentazzjonijiet 

effettwati u, b’mod komplimentari b) sinteżi 

tematiċi magħmula mill-EMCDDA (ara l-kaxxa) 

li jiddeskrivu r-riżultati prinċipali fl-oqsma 

prijoritarji ta’ azzjoni tal-pjan.

F’dak li jikkonċerna l-fażi 3 tal-valutazzjoni,  

dik ta’ l-impatt fuq il-fenomenu tad-droga,  

l-EMCDDA u l-EUROPOL żviluppaw għodda 

(is-snapshot) li jiddeskrivi l-aspetti pertinenti 

tas-sitwazzjoni epidemoloġika tad-droga u  

tar-reazzjonijiet prinċipali fl-1999 u fl-2002-

2003 (data ppubblikata fl-2004), u dan sabiex 

wieħed ikun jista’ jiddistingwi tendenzi bejn 

dawn id-dati. Ovvjament, l-indikaturi u  

d-deskritturi intgħażlu b’tali mod li jitfgħu 

dawl, kemm jista’ jkun, fuq is-sitt objettivi 

definiti mill-istrateġija u mill-pjan. 

Għaldaqstant l-eżerċizzju tal-valutazzjoni  

ta’ l-impatt, anke li kieku kien possibbli li jorbot 

b’mod kawżali l-politika u s-sitwazzjoni, ma 

jista’ qatt jintlaħaq hawnhekk abbażi 

unikament ta’ din id-data akkumulata b’mod 

kwantitattiv. 

L-istess ostakolu interpretattiv japplika għar-
riżultati ta’ l-Ewrobarometru magħmul f’ isem 
il-Kummissjoni : paragun tas-snapshots  
tal-perspettivi ta’ l-Ewropej, speċjalment 
Ewropej żgħażagħ, meħudin fl-2002 u fl-2004 
vis-à-vis id-droga, jista’ jkun mill-iktar 
interessanti, iżda mhuwiex possibbli li dawn  
l-opinjonijiet u l-attitudnijiet jittieħdu bħala  
l-konsegwenza diretta tal-politiki implimentati 
fl-UE, u b’mod partikolari tal-politiki preventivi. 

Jibqa’ l-fatt li, għall-ewwel darba, tkun 
disponibbli informazzjoni dettaljata dwar 
tendenzi : żdiedet il-prevalenza riċenti ta’  
l-użu tad-droga miż-żgħażagħ ? Żdied  
in-numru ta’ sejbiet ta’ droga ? Kien hemm 
titjib fid-disponibbiltà tat-trattament ?, eċċ., 
huma biss ftit mill-mistoqsijiet li għalihom 
dawn l-għajnuniet għandhom jagħtu 
tweġibiet. Mhemmx dubju li din  
l-informazzjoni u dawn is-sinteżi jiffurmaw 
bażi solida u unika li tikkontribwixxi għad-
definizzjoni tal-ħtiġijiet, ta’ l-isforzi u tal-
prijoritajiet, kemm nazzjonali kif ukoll Ewropej, 
fis-snin li ġejjin. 

L-EMCDDA u l-Europol jikkontribwixxu 
għall-eżerċizzju tal-valutazzjoni  
ta’ l-istrateġija u tal-pjan ta’ azzjoni 
ta’ l-Unjoni Ewropea fir-rigward tad-
droga u jqiegħdu għad-disposizzjoni 
tal-Kummissjoni informazzjoni, analiżi 
u għajnuniet metodoloġiċi (snapshots 
u sinteżi tematiċi). L-informazzjoni, 
l-analiżi u l-għajnuniet ma jistgħux 
jiġu kkunsidrati bħala l-valutazzjoni 
proprja.

Eżempji ta’ indikaturi u parametri 
ppreżentati għar-ritratti (snapshots)

Objettiv 2 : It-Tnaqqis b’mod sinifikanti 
tal-frekwenza ta’ effetti noċivi tad-droga 
fuq is-saħħa

Eżempju 1 : Mard infettiv marbut mad-
droga

Parametri :

a) Rata ta’ prevalenza (% infettati) ta’ 
HIV fost utenti ta’ droga mill-vina.

b)  Rata ta’ prevalenza (% infettati) ta’ 
l-epatite Ċ fost utenti ta’ droga  
mill-vina.

ċ)  Rata ta’ inċidenza ta’ l-AIDS marbuta 
ma’ l-użu ta’ droga permezz ta’ 
injezzjoni fil-populazzjoni in 
ġenerali.

L-Istati Membri għandhom għalhekk 
jiżviluppaw il-kapaċitajiet proprji ta’ 
valutazzjoni. Il-kejl ta’ l-effettività għandu jkun 
ibbażat fuq rieda politika affermata, li twassal 
għal mandat u għal riżorsi approprjati.  
Dan jippresupponi li l-Istati Membri jistabilixxu 
l-pjan ta’ azzjoni tagħhom b’miri ċari u preċiżi 
u b’orarju realisitiku għall-implimentazzjoni.  
Dan jippresupponi wkoll l-iżvilupp ta’ 
attivitajiet għall-ġbir ta’ informazzjoni 
pertinenti, kif ukoll l-implimentazzjoni ta’ 
programmi ta’ riċerka u studji ad hoc dwar  
il-fenomenu, il-kawżi u l-konsegwenzi tiegħu.

Fil-kwadru tal-valutazzjoni, is-sistemi ta’ 
osservazzjoni ta’ rutina tal-fenomenu jiżvolġu 
rwol prinċipali billi jipprovdu kontinwament 
tul il-proċess ta’ implimentazzjoni tagħrif 
li jippermetti gwida regolari ta’ l-azzjoni 
pubblika. Jikkontribwixxu wkoll għall-istima 
tas-sitwazzjoni inizjali u dik finali u għall-kejl 
ta’ l-isforzi realizzati u ta’ dawk li għad iridu 
jintlaħħqu. 

Sar progress konsiderevoli f’dan il-qasam 
mill-EMCDDA u min-network ta’ Punti Fokali 
Nazzjonali : wara għaxar snin ta’ xogħol 
iebes, inġabret, ġiet ipproċessata u analizzata 
informazzjoni li ta’ min joqgħod fuqha, 
oġġettiva u dejjem iktar paragunabbli, kemm 
fir-rigward tas-sitwazzjoni epidemoloġika,  
kif ukoll fir-rigward tar-reazzjonijiet u l-politiki. 
Aħna issa kapaċi niffurmaw kemm stampa 
ġenerika tal-fenomenu fl-Ewropa, kif ukoll 
stampa aktar preċiża ta’ ċerti reġjuni ta’ l-UE. 

L-isforzi m’għandhomx jieqfu : stima ta’ malajr 
ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-indikaturi u  

4. L-Iżvilupp ta’ prattiki 
nazzjonali ta’ valutazzjoni
Dan l-eżerċizzju ta’ valutazzjoni jista’ jkun biss 
kompletament effettiv sakemm ikun jista’ 
joqgħod fuq valutazzjonijiet implimentati  
fuq livell nazzjonali : l-ewwelnett minħabba  
li l-biċċa l-kbira ta’ l-azzjonijiet li jista’ jkollhom 
impatt dirett fuq il-fenomenu jistrieħu fuq  
il-kompetenza esklużiva ta’ l-Istati Membri. 

Fit-tieni lok, minħabba li l-istrateġija u l-pjan 
ta’ azzjoni ta’ l-UE ma jkoprux neċessarjament 
l-inizjattivi nazzjonali kollha : kull wieħed 
mill-Istati Membri, skond dawk li jara bħala 
l-prijoritajiet tiegħu, jimplimenta azzjonijiet 
speċifiċi, li għandhom ukoll jiġu vvalutati. 
F’dan il-każ, il-valutazzjoni ta’ l-istrateġija 
u tal-pjan ta’ azzjoni fl-UE ma tistax tkun 
ħlief sussidjarja għall-isforz nazzjonali ta’ 
valutazzjoni. 
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tad-deskritturi ta’ l-EMCDDA turi li għad fadal 
ħafna progress x’isir, l-iktar f’dak li jikkonċerna 
l-paragunabbiltà tad-data. Dan huwa 
partikolarment vera għall-Istati li issa qegħdin 
jingħaqdu fl-UE. Mingħajr il-perseveranza u  
r-riżorsi approprjati, is-snapshot Ewropew jibqa’ 
inkomplet f’ħafna reġjuni u f’ħafna suġġetti. 
Qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq il-kwalità 
tad-djanjożi dwar l-istat tal-fenomenu, u fuq 
il-kapaċità tagħna li ntejjbu l-effiċjenza ta’  
l-azzjoni implimentata.

ġudizzju normativ abbażi ta’ elementi ta’ 
konjizzjoni, imma hija wkoll il-kostituzzjoni 
u l-istituzzjoni tar-rabtiet bejn ix-xjenza 
u l-politika. Dak li jissejjaħ dispożitiv ta’ 
valutazzjoni mhuwiex limitat għall-protokoll ta’ 
valutazzjoni (il-korp ta’ kondizzjonijiet tekniċi 
u xjentifiċi), imma jinkludi wkoll id-definizzjoni 
ta’ relazzjonijiet bejn dawk li jirregolaw, 
il-grupp gwida, it-tîm ta’ valutazzjoni - u 
wkoll, bl-iskop ta’ perspettiva pluralista ta’ 
valutazzjoni, l-atturi l-oħra kollha involuti  
fl-azzjoni pubblika, inklużi d-destinatarji finali, 
u ċ-ċittadini in ġenerali. 

Madankollu għandu jkun hemm attenzjoni 
sabiex wieħed ma jkunx vittma ta’ l-
illużjonijiet ta’ xjentisti li jemmnu li x-xjenza 
tista’ tikkontrolla d-deċiżjoni politika. 
Sempliċiment minħabba li x-xjenza dan 
tista’ tagħmlu rarament : ir-riżultati forniti 
mill-valutazzjonijiet, infatti, mhumiex dejjem 
eżawrjenti, ma jeliminawx l-ambigwitajiet 
kollha u jġibu magħhom grad qawwi ta’ 
inċertezza. Ħafna drabi jiftħu l-bieb għal  
diversi xenarji razjonali possibbli : intervent 
jista’ jkun kemm ottimali minn punt 
ekonomiku, kif ukoll għali minn punt soċjali. 
Min għandu jiddeċiedi ? Żgur li mhux  
ix-xjentisti jew il-valutaturi. 

6. Il-valutazzjoni bħala 
fonti ta’ strateġija raġjonata
Sabiex issir valutazzjoni tajba, għandu  
jkun possibbli li jiġi vvalutat is-suġġett  
tal-valutazzjoni billi jinħolqu kondizzjonijiet 
favorevoli għall-valutazzjoni fil-ġejjieni.  
L-eżerċizzju għandu għalhekk jingħata kwadru, 
jiġifieri l-ostakoli u l-limiti tiegħu, waqt li 
jiġi aċċettat li mhux kollox jista’ jiġi vvalutat 
u l-isforzi u r-riżorsi jiġu kkonċentrati fuq 
dak li jista’ jiġi vvalutat. Għandhom ukoll 
jitfasslu dokumenti li jippreżentaw grad 
tajjeb ta’ possibiltà ta’ valutazzjoni : il-miri 
għandhom ikunu koerenti, realistiċi, ċari u 
preċiżi. Għandhom ikunu wkoll verifikabbli, 
jiġifieri assoċjati kemm ma’ data jew indikaturi 
kwantitattivi, kif ukoll ma’ data kwalitattiva 
magħrufa bħala deskritturi.  

Dan jippresupponi li dawk responsabbli 
mill-istrateġija u mill-pjan ta’ azzjoni, meta 
jiffissaw l-objettivi u l-miri, għandhom 
iqisu s-sistemi eżistenti ta’ informazzjoni 
u dawk li jeħtieġu li jiġu stabbiliti sabiex 
jiġi assigurat il-monitoraġġ tal-prijoritajiet 
adottati. B’konsegwenza, għandhom ukoll 

jipprovdu l-mandat u r-riżorsi neċessarji għall-
konċettwalizzazzjoni u l-implimentazzjoni 
ta’ dawn l-istrumenti ġodda għall-ġbir ta’ 
informazzjoni. 

Għaldaqstant, id-deċiżjoni politika 
m’għandhiex tiġi subordinata biss għall-
limitazzjonijiet tekniċi u xjentifiċi tas-sistemi 
ta’ informazzjoni : kulħadd jaf li jeżistu miri 
politiki li ma jistgħux jiġu evitati iżda li huwa 
diffiċli li jiġi stmat l-impatt dirett tagħhom fuq 
il-fenomenu tad-droga, bħal, per eżempju 
il-ħtieġa li « titjieb il-kooperazzjoni  
inter-istituzzjonali ».

Barra minn hekk, l-aġenda politika, kemm 
tad-deċiżjonijiet, u xjentifika, u kemm tal-
valutazzjoni, għandha tiġi armonizzata.  
Iż-żmien neċessarju għall-ġbir ta’ l-informazzjoni 
u għall-ipproċessar tagħha għandu jiġi 
antiċipat, inkella, bħalma hu l-każ għall-
istrateġija u l-pjan attwali, l-interludju bejn 
is-sitwazzjoni inizjali u s-sitwazzjoni meħuda 
bħala referenza għall-valutazzjoni finali jista’ 
jkun qasir wisq sabiex ikun possibbli li  
r-riżultati eventwali ta’ l-istrateġija u tal-pjan 
jidhru. 

Jista’ jkun utli li titwettaq valutazzjoni 
intermedja tal-pjan li jmiss (jekk jippermetti 
t-tul tal-pjan), li, bl-użu tad-data fornita għall-
valutazzjoni tal-pjan preċedenti (2000-2004), 
tista’ tagħti distanza biżżejjed mill-evoluzzjoni 
tal-fenomenu sabiex ikunu jistgħu jiġu 
aġgustati, jekk meħtieġ, il-prijoritajiet adottati. 

Fl-aħħar, f’termini fondamentali, l-istrateġija 
ġdida u l-pjan ġdid ghandhom jieħdu kont 
tal-bidla fil-perspettiva marbuta mat-tkabbir. 
Minn naħa waħda, minħabba li x’aktarx li ċerti 
aspetti tal-fenomenu fl-Istati Membri l-ġodda 
jeħtieġu attenzjoni u sforz partikolari. Minn 
naħa l-oħra, minħabba li, f’ċerti suġgetti, bħat-
traffikar tad-droga jew l-Aids, is-sitwazzjoni fil-
25 Stat Membru x’aktarx tirriżulta f’diffikultajiet 
fuq skala differenti milli fil-15-il Stat Membru 
preżenti.

Madankollu, hekk kif il-valutazzjoni preżenti 
ta’ l-istrateġija u tal-pjan ta’ azzjoni ta’ l-
UE tikkonċerna biss il-15-il Stat Membru, 
ladarba huma biss huma kkonċernati mid-
dokumenti strateġiċi, għandha tinġabar 
informazzjoni dwar is-sitwazzjoni, it-tweġibiet 
u l-politiki fl-10 Stati l-oħra li sservi bhala bażi 
komplimentari għad-djanjożi (valutazzjoni  
ex ante ) tal-fenomenu f’Ewropa b’25  
Stat Membru. Huwa għalhekk taħt din  
il-kondizzjoni li l-istrateġija l-ġdida u l-pjan 
ġdid jistgħu jiffaċċjaw l-isfidi fil-ġejjieni. 

5. L-Integrazzjoni tal-
valutazzjoni fil-proċess 
tat-teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ 
politika
Il-valutazzjoni tirrappreżenta ħafna iktar 

minn osservazzjoni u monitoraġġ. Dan huwa 

minħabba li l-attività ta’ valutazzjoni timplika 

ġudizzju ta’ valur abbażi ta’ informazzjoni u 

analiżi ottenuti bl-użu ta’ metodi xjentifiċi u 

kkontrollati. Dan il-ġudizzju jippresupponi 

ftehim minn qabel dwar il-kriterji bażi u  

l-importanza rispettiva tagħhom.

Huwa wkoll kruċjali li l-ġudizzju ta’ valutazzjoni 

jiġi inkluż fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet 

ta’ politika. Jekk ma tistax teżisti valutazzjoni 

mingħajr tagħrif, bil-kemm tista’ teżisti 

mingħajr istituzzjonalizzazzjoni. Il-Valutazzjoni 

mhijiex sempliċiment l-istabbiliment ta’ 

Lista tas-sinteżi tematiċi realizzati 
mill-EMCDDA

• L-Istrateġiji u l-pjanijiet ta’ azzjoni.

• Il-Mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni 
fl-Istati Membri.

• L-ispiża pubblika fl-Istati Membri.

• L-Iżvilupp tal-linji tal-budget ta’ 
l-Unjoni Ewropea.

• L-Attivitajiet leġislattivi ta’ l-Istati 
Membri.

• L-Utenti tad-droga u 
dispożizzjonijiet ġuridiċi.

• Ir-Reazzjonijiet ġuridiċi għad-
droga sintetika.

• Liġijiet dwar id-droga u  
ż-żgħażagħ.

• Dispożizzjonijiet dwar id-droga fi 
ftehim estern.

• Deskrizzjoni tal-proċessi ta’ 
valutazzjoni fl-Istati Membri.



Objettiv droga hija serje ta’ rapporti politiċi ppubblikati miċ-Ċentru Ewropew ta’ Sorveljanza fuq id-droga u d-Dipendenza mid-Droga 
(EMCDDA), li għandu s-sede tiegħu f’Lisbona. Dawn ir-rapporti huma ppubblikati sitt darbiet fis-sena, fl-20 lingwa uffiċjali ta’ l-Unjoni u bin-
Norveġiż. Il-Lingwa oriġinali hija l-Ingliż. Il-kontenut tagħhom jista’ jiġi riprodott basta li s-sors jingħata rikonoxximent.

Għal abbonament mingħajr ħlas, ikkuntattjawna permezz ta’ l-e-mail: info@emcdda.eu.int

Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, P-1149-045 Lisbona, Portugal
Tel. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11
info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int
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Konklużjonijiet

Valutazzjoni ta’ l-istrateġija u tal-Pjan ta’ azzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea (2000-2004) – 
Aspetti politiċi.
1.  Il-valutazzjoni hija kondizzjoni essenzjali għat-trasparenza u 

l-leġittimità ta’ l-azzjoni pubblika. Fil-każ tad-droga, qasam 
magħruf għall-kwalità kontroversjali u kumpless tiegħu,  
il-valutazzjoni hija, wkoll, waħda mill-għajnuniet prinċipali li 
tippermetti titjib fil-politiki pubbliċi. 

2.  Il-valutazzjoni ta’ l-istrateġija u tal-pjan ta’ azzjoni ta’ l-Unjoni 
Ewropea hija magħmula iżjed ikkomplikata minn kull tip ta’ 
ostakolu, iżda għall-ewwel darba l-istituzzjonijiet Ewropej u 
l-Istati Membri jkollhom għad-disposizzjoni tagħhom, fl-aħħar 
ta’ l-2004, informazzjoni pertinenti dwar il-progress ottenut 
bejn il-bidu u l-aħħar tal-pjan ta’ azzjoni, imma wkoll dwar 
l-isforzi li għad iridu jsiru. 

3.  Il-Kummissjoni, bis-sostenn ta’ l-EUROPOL u ta’ l-EMCDDA, 
stabbiliet dispożittiv ta’ valutazzjoni oriġinali li mhux  
biss jippermetti li jitkejjel il-grad ta’ implimentazzjoni  
ta’ l-attivitajiet previsti mill-pjan imma wkoll li jiġu distinti 
tendenzi tul il-perjodu in kwistjoni. 

4.  Sabiex ikun kompletament effettiv, id-dispożittiv ta’ 
valutazzjoni ta’ l-Unjoni Ewropea għandu għalhekk ikun 

jista’ jiddependi fuq il-valutazzjoni tal-politiki implimentati 
mill-Istati Membri. Dan jippresupponi li l-Istati Membri jridu 
jagħmlu sforz biex jagħtu lill-pjan ta’ azzjoni tagħhom miri ċari 
u preċiżi, b’orarju realistiku ta’ implimentazzjoni, għajnuniet 
ta’ valutazzjoni u informazzjoni u riżorsi approprjati.

5.  Il-valutazzjoni għandha wkoll issir fil-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet ta’ politika. Hija għajnuna għas-servizz tad-
deċiżjonijiet rigward politika, li tippermetti l-identifikazzjoni 
ta’ l-implikazzjonijiet u ta’ l-isfidi ta’ eżerċizzi ta’ pprogrammar 
u ta’ valutazzjoni fil-ġejjieni, u li jiġu kkomunikati lil persuni 
intitolati. 

6.  Meta l-leġislaturi Ewropej jiffissaw l-objettivi u l-miri ta’ l-
istrateġija l-ġdida u tal-pjan ta’ azzjoni ġdid, għandhom jieħdu 
kont tar-riżultati ta’ l-eżerċizzju ta’ valutazzjoni u jagħmlu 
monitoraġġ tal-prijoritajiet adottati permezz ta’ għajnuna li 
tipprovdi indikaturi adegwati. Għandhom ukoll jieħdu kont 
tal-kwalità tal-bidla fil-perspettiva marbuta mat-tkabbir ta’ 
l-Unjoni Ewropea. 
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