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I.

KUNTEST

Il-prezz uman u soċjali tad-dipendenza fuq id-droga huwa għoli ħafna. Id-drogi u ddipendenza fuq id-droga jaffettwaw is-saħħa u l-benesseri ta’ ħafna nies, b’mod partikolari żżgħażagħ, joħolqu problemi dwar is-sigurtà u jwasslu għal imwiet prematuri. Għalhekk, iddipendenza fuq id-droga tiġġenera spejjeż għas-saħħa pubblika (il-prevenzjoni tad-droga, ilkura tas-saħħa u t-trattament), is-sikurezza pubblika, l-ambjent u l-produttività tax-xogħol. Issuq għad-drogi illeċiti huwa l-aktar suq kriminali dinamiku fl-UE u huwa kapaċi jadatta
malajr b’reazzjoni għall-miżuri ta’ kontroll tad-drogi.
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA;
imsejjaħ “l-Aġenzija”) ġie stabbilit fl-1993 bħala waħda mill-aġenziji deċentralizzati tal-UE.1
L-għan tagħha, skont l-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1920/2006 (li jissejjaħ “irRegolament ta' twaqqif”)2, huwa li tipprovdi lill-UE u lill-Istati Membri tagħha
b’informazzjoni fattwali, oġġettiva, affidabbli u kumparabbli fil-livell Ewropew dwar iddrogi, id-dipendenza fuq id-droga u l-konsegwenzi tagħhom. Il-kompiti ewlenin tal-Aġenzija
huma li tiġbor u tanalizza d-data eżistenti, ittejjeb il-metodi tat-tqabbil tad-data, ixxerred iddata u li tikkoopera ma’ korpi u organizzazzjonijiet Ewropej u internazzjonali kif ukoll ma’
pajjiżi terzi. L-Aġenzija taġixxi bħala ċentru ta’ eċċellenza fl-għoti ta’ informazzjoni dwar ilfenomenu tad-drogi, mhux biss fl-Ewropa iżda wkoll internazzjonalment.
L-Artikolu 23 tar-Regolament tat-twaqqif jipprovdi għal “evalwazzjoni esterna taċ-Ċentru
kull sitt snin, biex jikkoinċidi mat-tlestija ta’ tnejn mill-programmi ta’ ħidma ta’ tliet snin taċĊentru”. L-evalwazzjoni għandha tindirizza wkoll is-sistema Reitox (in-Network Ewropew
ta’ Informazzjoni dwar id-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga).3 L-evalwazzjoni preċedenti
twettqet fl-2011/2012.4 Għalhekk, il-Kummissjoni bdiet evalwazzjoni lejn tmiem l-2017 u
twettqet fl-2018. L-evalwazzjoni twettqet minn konsorzju mmexxi minn ICF Consulting Ltd.,
f’kollaborazzjoni maċ-Ċentru għall-Istudju tad-Demokrazija (CSD) u minn Optimity
Advisors, u seħħet bejn Marzu u Novembru 2018. Ir-rapport finali tal-evalwazzjoni se jiġi
ppubblikat online.
Dan ir-rapport se jiġi ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kif ukoll lill-Bord tatTmexxija tal-Aġenzija. Id-dokument ta’ Ħidma tal-Persunal, li jakkumpanja dan ir-Rapport
tal-Kummissjoni, jipprovdi analiżi dettaljata tar-riżultati tal-evalwazzjoni esterna.

II.

IL-KONKLUŻJONIJIET TAL-EVALWAZZJONI

L-evalwazzjoni kellha l-kamp ta’ applikazzjoni li ġej:
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Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 302/93 tat-8 ta' Frar 1993 dwar it-twaqqif ta' Ċentru Ewropew
għal Sorveljar dwar Droga u l-Vizzju tad-Droga, ĠU L 36, 12.2.1993, p. 1.
Ir-Regolament (KE) Nru 1920/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006
dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (riformulat)
ĠU L 376, 27.12.2006, p. 1; ki emendat dan l-aħħar permezz tar-Regolament (UE) 2017/2101 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Novembru 2017 li jemenda r-Regolament (KE) Nru
1920/2006 rigward l-iskambju ta' informazzjoni dwar, u sistema ta' twissija bikrija u proċedura ta'
valutazzjoni tar-riskju għal, sustanzi psikoattivi ġodda, ĠU L 305, 21.11.2017, p. 1.
Ara l-Artikolu 5 tar-Regolament ta' twaqqif.
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crimeand-human-trafficking/drug-control/docs/2012_emcdda_evaluation_main_report_en.pdf
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 Il-kamp ta' applikazzjoni materjali: l-evalwazzjoni kopriet iż-żewġ pilastri tal-ħidma
tal-Aġenzija, jiġifieri s-saħħa pubblika u s-sigurtà. Tat ħarsa lejn il-governanza u lamministrazzjoni tiegħu, l-istruttura organizzattiva, l-operazzjonijiet, il-finanzjament u
r-riżorsi, il-ġestjoni tal-informazzjoni u l-ħidma ta’ Reitox, il-kooperazzjoni ma’
aġenziji rilevanti oħra tal-UE (bħall-aġenziji tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni5, lAġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA), iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u lKontroll tal-Mard (ECDC)) u organizzazzjonijiet internazzjonali (bħallOrganizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra dDroga u l-Kriminalità (UNODC), eċċ.), sħubijiet ma’ pajjiżi terzi, u l-komunikazzjoni
u t-tixrid tar-riċerka;
 L-ambitu ġeografiku: l-evalwazzjoni kopriet il-pajjiżi li rrapportaw data lill-Aġenzija,
jiġifieri l-Istati Membri tal-UE kif ukoll in-Norveġja u t-Turkija, u pajjiżi terzi li
magħhom l-Aġenzija għandha relazzjonijiet aktar mill-qrib minħabba l-konklużjoni ta’
arranġamenti ta’ ħidma, ftehimiet ta’ kooperazzjoni jew simili;
 Il-Kamp ta' applikazzjoni temporali: L-evalwazzjoni kopriet l-attivitajiet imwettqa
mill-1 ta’ Jannar 2013 sat-30 ta’ Ġunju 20186 biex tikkoinċidi mat-tlestija ta’ żewġ
strateġiji konsekuttivi ta’ 3 snin u programmi ta’ ħidma tal-Aġenzija.
L-evalwazzjoni vvalutat l-Aġenzija, filwaqt li bniet fuq is-sejbiet tal-evalwazzjoni preċedenti,
tul il-ħames kriterji standard tal-evalwazzjoni: l-effettività, l-effiċjenza, il-koerenza, irrilevanza u l-valur miżjud tal-UE. Il-mistoqsijiet tal-evalwazzjoni relatati mal-lezzjonijiet li
ttieħdu ġew attribwiti għal dawn il-ħames kriterji. Il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni huma
miġbura fil-qosor hawn taħt flimkien ma’ dawk il-ħames kriterji u f’aktar dettall fidDokument ta’ Ħidma tal-Persunal mehmuż.
Il-kuntrattur identifika għadd ta’ limitazzjonijiet meta wettaq l-istudju tal-evalwazzjoni
esterna, li għandhom impatt fuq dan ir-rapport. Il-limitazzjoni prinċipali kienet in-nuqqas ta’
disponibbiltà ta’ linja bażi għall-biċċa l-kbira tal-elementi, li għamilha diffiċli biex wieħed
janalizza l-progress. Kwistjonijiet oħra, li jistgħu jillimitaw ir-robustezza tas-sejbiet, jinkludu
t-tul ta’ żmien qasir tal-evalwazzjoni, ir-rata baxxa ta’ tweġibiet għal xi mistoqsijiet jew minn
ċerti gruppi ta’ partijiet ikkonċernati, rispettivament, il-kwalità tad-data riċevuta kif ukoll lużu ta’ indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin differenti matul il-perjodu ta’ evalwazzjoni u nnuqqas ta’ disponibbiltà ta’ Baġit Ibbażat fuq l-Attività.7
A.

Rilevanza

Il-kriterju ta’ rilevanza eżamina l-allinjament tal-outputs tal-Aġenzija mal-ħtiġijiet tal-partijiet
ikkonċernati multipli tagħha. Huwa vvaluta l-adattabilità tal-Aġenzija għall-bidliet xjentifiċi,
ekonomiċi, politiċi, soċjali u teknoloġiċi. Fl-aħħar nett, il-kriterju ta’ rilevanza esplora l5
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L-aġenziji tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni minbarra l-EMCDDA: CEPOL (Aġenzija tal-Unjoni
Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi), EASO (Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil),
EIGE (Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi), eu-LISA (Aġenzija Ewropea għat-tmexxija
operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja), Eurojust, Europol
(Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi), FRA (Aġenzija għad-Drittijiet
Fundamentali) u Frontex (Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta).
Id-data ta’ skadenza għall-ħidma tal-kuntrattur ġiet stabbilita għat-30 ta’ Ġunju 2018, jiġifieri d-data ta’
sottomissjoni tar-Rapport Ġenerali dwar l-Attivitajiet 2017
http://www.emcdda.europa.eu/publications/gra/2017_en
Għal aktar dettalji ara t-Taqsima V.B. u l-Anness II (2) tad-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal li
jakkumpanjah.
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fehmiet tal-partijiet ikkonċernati dwar kwalunkwe twessigħ potenzjali tal-kamp ta’
applikazzjoni tal-monitoraġġ kif ukoll l-identifikazzjoni tal-aħjar prattika fir-rigward ta’
sustanzi illeċiti u legali, u l-imġiba ta’ dipendenza li ma tinvolvix sustanzi.
Ir-riżultati tal-attivitajiet tal-Aġenzija ssodisfaw il-ħtiġijiet tal-partijiet ikkonċernati multipli
tagħha, billi pprovdew informazzjoni rilevanti u f’waqtha. Kif muri bil-mezzi kollha talattivitajiet ta’ konsultazzjoni, l-Aġenzija indirizzat l-aktar il-ħtiġijiet ta’ dawk li jfasslu lpolitika, speċjalment fil-livell tal-UE u b’mod aktar limitat fil-livell nazzjonali. Hemm skop
għal aktar involviment mal-komunità xjentifika kif ukoll biex tiżdied il-viżibilità tagħha malprattikanti u l-pubbliku ġenerali.
L-Aġenzija adattat tajjeb għal diversi bidliet matul il-perjodu ta’ evalwazzjoni. Id-domanda u
l-provvista tad-droga hija dinamika u b’xenarju li dejjem qed jinbidel, u l-Aġenzija wieġbet
billi żiedet l-enfasi tagħha fuq theddidiet u x-xejriet emerġenti, fuq l-iżvilupp ta’ metodoloġiji
ġodda u bl-użu ta’ informazzjoni minn sorsi miftuħa bħal analiżi tal-ilma mormi8 jew studji
ta’ trendspotter9. F’dak li għandu x’jaqsam mal-pubblikazzjonijiet, l-Aġenzija tindirizza
udjenzi differenti billi tfassalhom għal diversi tipi ta’ partijiet ikkonċernati. B’mod ġenerali, lintervisti wrew il-ħtieġa għal aktar prodotti li jħarsu ’l quddiem u li jidentifikaw ix-xejriet u rriskji futuri biex jappoġġaw aħjar it-tħejjija u r-rispons tal-UE fix-xenarju tad-drogi li dejjem
jinbidel kif ukoll li jikkomunikaw b’mod aktar dirett mal-partijiet interessati nazzjonali.
L-Aġenzija wettqet riorganizzazzjoni interna biex tallinja ruħha aħjar mal-għanijiet politiċi u
strateġiċi fil-politika dwar id-drogi, u indirizzat limitazzjonijiet ekonomiċi billi pprijoritizzat
l-attivitajiet tagħha u billi tqassam mill-ġdid ir-riżorsi tagħha.
L-evalwazzjoni kkunsidrat ukoll il-kwistjoni dwar it-twessigħ futur potenzjali tal-kamp ta’
applikazzjoni tal-Aġenzija. L-eżitu tal-evalwazzjoni dwar din il-kwistjoni kien inkonklussiv.
Filwaqt li l-maġġoranza tar-rappreżentanti tal-Istati Membri u l-persunal tal-Aġenzija kienu
favur espansjoni għal sustanza leċita u illeċita oħra, bħall-alkoħol, it-tabakk jew il-mediċini bi
preskrizzjoni, u — sa ċertu punt — imġiba ta’ dipendenza, bħall-logħob tal-azzard, partijiet
interessati fil-livell tal-UE u organizzazzjonijiet internazzjonali ppreżentaw fehmiet
diverġenti.
B.

Effikaċja

Il-kriterju tal-effikaċja vvaluta kemm kienet ta’ suċċess l-Aġenzija biex tikseb u tagħmel
progress lejn l-għanijiet tagħha u l-prijoritajiet stabbiliti fir-Regolament ta' twaqqif. Hija
eżaminat il-punt sa fejn il-bidliet fl-istruttura li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal“Istrateġija EMCDDA 2025”10 u r-riorganizzazzjoni interna riċenti kellhom impatt fuq leffikaċja tagħha. Aspetti oħra li ġew eżaminati skont dan il-kriterju kienu jinkludu l-effettività
tan-netwerk Reitox11, l-użu ta’ għodod interni ta’ monitoraġġ, il-fatturi esterni li jaffettwaw l8

http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-analysis_en
manwal Trendspotter: www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/trendspotter-manual_en; l-aktar
studju riċenti ta’ trendspotter kien dwar ix-xejriet riċenti fis-suq tal-kokaina:
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/10225/2018-cocaine-trendspotter-rapidcommunication.pdf
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http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4273/2017.1998_EMCDDA_STRATEGY_202
5_web-1.pdf.
Il-membri tan-netwerk Reitox huma istituzzjonijiet jew aġenziji nazzjonali nominati responsabbli għallġbir tad-data u r-rappurtar dwar id-drogi u l-vizzju tad-droga (“punti fokali nazzjonali” jew
“osservatorji nazzjonali tad-drogi”).
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impatt tal-Aġenzija u l-attivitajiet internazzjonali tagħha, jiġifieri l-ħidma ma’ pajjiżi terzi u
organizzazzjonijiet internazzjonali.
B’ kunsiderazzjoni għall-impressjoni ġenerali tal-konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati,
l-evalwazzjoni wriet li l-Aġenzija hija rikonoxxuta sew u meqjusa sew mill-komunitajiet talpartijiet interessati tagħha bħala ċentru ta’ eċċellenza fl-għoti ta’ informazzjoni dwar ilfenomenu tad-drogi, mhux biss fl-Ewropa iżda wkoll internazzjonalment. L-informazzjoni
prodotta hija meqjusa fattwali, oġġettiva, affidabbli u robusta, kif muri mill-istħarriġ immirat
għas-soċjetà ċivili u l-komunità xjentifika kif ukoll mill-konsultazzjoni pubblika. L-istess
sorsi wrew li l-oqsma ewlenin li għandhom jittejbu u jissaħħu jinkludu ż-żieda filkomparabbiltà tal-informazzjoni, l-użu ulterjuri ta’ għajnuniet viżwali u t-titjib fil-kwalità tattraduzzjoni.
L-evalwazzjoni sabet li l-maġġoranza tal-objettivi stabbiliti fl-istrateġiji u l-programmi ta’
ħidma ta’ 3 snin tal-Aġenzija ntlaħqu.
Fir-rigward tal-monitoraġġ tal-istat tal-problema tad-droga, l-Aġenzija marret tajjeb. Ilprovvista tal-Anġenzija ta’ data dwar id-domanda – u sa ċertu punt – dik dwar il-foriniment
ikkontribwixxiet biex l-awtoritajiet u l-prattikanti rilevanti jiġu infurmati, u b’hekk tejbu lkapaċità tagħhom li jirrispondu għat-tendenzi tad-drogi. L-Aġenzija stabbilixxiet mekkaniżmi
biex twettaq monitoraġġ regolari u kontinwu tal-iżviluppi fil-qasam tad-drogi, bil-għan li jiġu
identifikati riskji emerġenti. Il-kompitu ta’ monitoraġġ huwa kkumplimentat billi tiġi
ppubblikata informazzjoni aġġornata u regolari dwar l-iżviluppi tad-domanda u l-provvista
tad-droga, b’mod partikolari permezz tar-Rapport Ewropew dwar id-Drogi, iżda wkoll
permezz tal-ħafna pubblikazzjonijiet oħra tiegħu. Madankollu, l-evalwazzjoni kkonkludiet
ukoll li x-xogħol fuq l-użu ta’ drogi differenti huwa fil-biċċa l-kbira nieqes. F’dan il-kuntest,
l-istudju estern iddikjara li t-terminu “użu polidriga” mhux imsemmi darba fl-istrateġiji u lprogrammi ta’ ħidma ta’ 3 snin tal-Aġenzija.
Bl-istess mod, ix-xogħol tal-Aġenzija dwar il-monitoraġġ ta’ soluzzjonijiet applikati għal
problemi relatati mad-droga kien evalwat b’mod pożittiv mill-partijiet interessati, f’dan il-każ
b’mod partikolari mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li pparteċipaw fil-konsultazzjoni
pubblika, bi tweġiba għall-istħarriġ u bi ftit intervisti mmirati. Il-portal tal-Aħjar Prattiki12
huwa ċentrali fil-kondiviżjoni tal-aħjar prattika fl-oqsma tal-prevenzjoni, it-trattament, ittnaqqis tal-ħsara u r-riintegrazzjoni soċjali.
Permezz tal-implimentazzjoni tas-Sistema ta’ Twissija Bikrija (EWS), li hija disponibbli 24/7,
l-Aġenzija kkontribwiet għad-detezzjoni ta’ sustanzi psikoattivi ġodda (SPĠ) u
sussegwentement tejbet il-kapaċità tal-Istati Membri biex jindirizzaw dan il-fenomenu li qed
jikber. Matul l-aħħar snin, in-numru ta’ sustanzi psikoattivi ġodda individwati għall-ewwel
darba fl-UE u għalhekk notifikati lis-Sistema ta’ Twissija Bikrija naqas mill-ogħla livell fl2014.13 Fi tmiem l-2018, is-Sistema ta’ Twissija Bikrija għamlet monitoraġġ ta’ aktar minn
700 sustanza psikoattiva ġdida, li bejn wieħed u ieħor nofshom huma disponibbli f’xi sena
partikolari fis-suq Ewropew.14 Madankollu, is-sustanzi identifikati qed isiru aktar perikolużi
u, għalhekk, fl-2017-18 l-Aġenzija wettqet aktar valutazzjoni tar-riskju minn qatt qabel f’sena

12
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http://www.emcdda.europa.eu/best-practice_en
Notifiki fl-2012 (sena bażi): 73, 2013: 81, 2014: 101, 2015: 98, 2016: 66, 2017: 53.
Sors: EMCDDA.
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partikolari.15 Ir-rwol tal-Aġenzija f’dan il-proċess ġie msaħħaħ mil-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar
sustanzi psikoattivi ġodda.16
Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-iżvilupp ta’ għodod u strumenti li jappoġġjaw lill-Istati Membri
bil-politiki nazzjonali tagħhom dwar id-drogi, ingħata appoġġ speċifiku fuq talba lil xi Stati
Membri biex jgħinhom ifasslu jew jimmonitorjaw strateġiji u politiki nazzjonali dwar iddrogi. Dan kien il-każ fl-2015 għall-Ġermanja, l-Irlanda u l-Lussemburgu. Għodod u
strumenti għall-evalwazzjoni tal-politiki dwar id-droga u l-monitoraġġ tas-swieq tad-droga
ġew żviluppati.17
In-netwerk Reitox effettivament forna d-data u l-informazzjoni meħtieġa biex jintlaħqu lobjettivi stabbiliti fl-istrateġiji u l-programmi ta’ ħidma ta’ 3 snin tal-Aġenzija matul ilperjodu ta’ evalwazzjoni. L-istudju estern ikkonkluda wkoll, abbażi tar-rispons minn partijiet
interessati differenti, inkluż il-persunal tal-EMCDDA, li l-kwalità u l-puntwalità tal-forniment
tad-data varjaw bejn il-punti fokali nazzjonali, għalkemm sar progress mill-aħħar
evalwazzjoni. Ir-raġuni għal dawn id-differenzi hija prinċipalment dovuta għar-riżorsi umani
u finanzjarji disponibbli għall-punti fokali nazzjonali. Huwa possibbli aktar titjib b’mod
partikolari fir-rigward tal-komparabilità tad-data pprovduta.
L-attivitajiet tal-Aġenzija fil-livell internazzjonali huma kompatibbli mal-prijoritajiet tal-UE
fl-azzjoni esterna. L-Aġenzija tressaq l-esperjenza ta’ tfassil ta’ politika tal-UE bbażata fuq levidenza fil-monitoraġġ tad-drogi lil pajjiżi terzi, u b’hekk tgħin biex jitjieb il-fehim globali
tal-fenomenu tad-drogi, li min-naħa tiegħu jissarraf fi stampa aktar sħiħa tas-sitwazzjoni flUE. Il-partijiet ikkonċernati internazzjonali u l-persunal tal-Aġenzija ġeneralment qablu li
jista’ jsir aktar fil-livell internazzjonali, jiġifieri f’ħidma ma’ pajjiżi terzi oħra u kooperazzjoni
aħjar ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali. Madankollu, dan għandu jkun konformi malmissjoni tal-Aġenzija, li jġib lura għal fehim aħjar tal-fenomenu tad-drogi. Il-partijiet
interessati ikkonsultati nnutaw l-eżistenza ta’ duplikazzjonijiet, bħalma huma d-duplikazzjoni
tal-ġbir tad-data mal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra d-Droga u l-Kriminalità, li
għandhom jiġu indirizzati.
Għalkemm il-bidliet fl-istruttura tal-Aġenzija li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal“Istrateġija EMCDDA 2025” u r-riorganizzazzjoni interna huma relattivament riċenti u huwa
meħtieġ aktar żmien sabiex l-impatti jimmaterjalizzaw, jidhru li kellhom impatt pożittiv fuq leffettività tal-Aġenzija. Ir-riorganizzazzjoni interna kompliet tappoġġa t-twettiq tal-kompiti
15
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17
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Fl-2017 u l-2018 ġew finalizzati ħdax-il valutazzjoni tar-riskju, li wasslu għal proposti tal-Kummissjoni
dwar it-tqegħid tas-sustanzi taħt kontroll. Is-sustanzi koperti minn dawn il-valutazzjonijiet tar-riskju
kienu l-akriloilfentanil, il-furanilfentanil, l-AB-CHMINACA, l-ADB-CHMINACA, il-5F-MDBPINACA, il-CUMYL-4CN-BINACA, 4-fluoroisobutirilfentanil, it-tetraidrofuranilfentanil, il-karfentali,
il-metossiaċetilfentanil u ċ-ċiklopropilfentanil.
Ir-Regolament (UE) 2017/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Novembru 2017 li
jemenda r-Regolament (KE) Nru 1920/2006 rigward l-iskambju ta' informazzjoni dwar, u sistema ta'
twissija bikrija u proċedura ta' valutazzjoni tar-riskju għal, sustanzi psikoattivi ġodda, ĠU L 305,
21.11.2017, p.1; Id-Direttiva (UE) 2017/2103 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru
2017 li temenda d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI sabiex id-definizzjoni ta’ “droga”
tinkludi sustanzi psikoattivi ġodda u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/387/ĠAI, ĠU L 305,
21.11.2017, p. 12.
Ara pereżempju “L-evalwazzjoni tal-politika dwar id-drogi: gwida ta’ seba’ passi għall-appoġġ talikkummissjonar
u
l-monitoraġġ
tal-evalwazzjonijiet”,
www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4680/td0417390enn1.pdf, u l-website relatata
(www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/policy-evaluation); jew “Manwal Trendspotter:
manwal
għall-valutazzjoni
rapida
ta’
xejriet
emerġenti
relatati
mad-drogi”,
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/10233/2018-trendspotter-manual.pdf
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stipulati fir-Regolament ta' twaqqif u fil-kisba tal-objettivi tiegħu. Pereżempju, ir-ristrutturar
tar-riżorsi xjentifiċi skont iż-żewġ pilastri tal-“Istrateġija EMCDDA 2025” għen lill-Aġenzija
biex tipprovdi data li tkun aktar robusta, tadatta għal żviluppi xjentifiċi u ambjentali ġodda, u
tirreaġixxi għall-isfidi u x-xiftijiet kuntestwali fil-qasam tad-drogi.
Fatturi esterni li influwenzaw l-effettività tal-Aġenzija jinkludu x-xenarju li qed jinbidel talkonsum tad-drogi, l-emerġenza ta’ swieq ġodda, u sfidi ġodda għas-sigurtà relatati mad-drogi
u l-politiki nazzjonali li qed jevolvu. L-Aġenzija rreaġixxiet b’mod proattiv għal dawn ilfatturi kif stabbilit hawn fuq.
Il-konklużjoni ġenerali tal-evalwazzjoni hija li l-għadd numeruż ta’ għodod u mekkaniżmi
(kemm interni kif ukoll esterni) użati biex jimmonitorjaw u jirrevedu r-riżultati u r-riżultati
tal-Aġenzija jidhru li qed jaħdmu tajjeb u huma adegwati biex jiżguraw ir-responsabbiltà u
valutazzjoni xierqa tal-prestazzjoni ġenerali tagħha. Madankollu, ir-rapport ta’ evalwazzjoni
jenfasizza li minħabba l-użu ta’ indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni (KPIs) differenti matul ilperjodu ta’ evalwazzjoni u n-nuqqas ta’ Baġit Ibbażat fuq l-Attivitajiet, il-monitoraġġ talprestazzjoni jista’ jsir biss abbażi ta’ indikaturi ewlenin. Għandhom isiru aktar sforzi biex jiġu
ssimplifikati l-indikaturi kif ukoll biex jiġi introdott Baġit Ibbażat fuq l-Attività għall-futur.
C.

Effiċjenza

Il-kriterju tal-effiċjenza vvaluta kemm l-Aġenzija wettqet l-attivitajiet tagħha, kisbet lgħanijiet tagħha u wettqet ir-riżultati bi spiża raġonevoli, f’termini ta’ riżorsi finanzjarji u
umani u arranġamenti amministrattivi.
Fi ħdan il-limitazzjonijiet tad-data disponibbli, l-evalwazzjoni tista’ tikkonkludi b’mod
raġonevoli li l-Aġenzija użat ir-riżorsi umani u finanzjarji disponibbli b’mod effiċjenti biex
twassal l-outputs, l-eżiti u l-impatti stabbiliti fl-istrateġiji u l-programmi ta’ ħidma ta’ 3 snin
tagħha. Bl-implimentazzjoni ta’ bidliet fl-istruttura organizzattiva u ta’ governanza tagħha, u
l-użu mill-ġdid tar-riżorsi (umani u finanzjarji) disponibbli, l-Aġenzija żiedet ir-riżultati
tagħha u introduċiet tipi ġodda ta’ prodotti u servizzi mingħajr ma rċeviet ebda finanzjament
addizzjonali.
Il-baġit baqa’ relattivament fiss matul il-perjodu ta’ evalwazzjoni, b’xi fluttwazzjonijiet żgħar
biss. Meta mqabbel mal-2012, il-baġit żdied b’inqas minn 1 %. Il-biċċa l-kbira tal-baġit (60 %
fl-2017) jintefaq fuq l-ispejjeż tal-persunal. Dawn l-ispejjeż jinkludu kemm il-funzjonijiet
operattivi kif ukoll dawk amministrattivi/ta’ appoġġ. Matul il-perjodu ta’ evalwazzjoni, issehem tal-persunal operattiv żdied gradwalment, minn 68 % fl-2012 għal 71 % fl-2017.
Il-benefiċċji tal-ħidma tal-Aġenzija jinkludu: perspettiva ċara u bir-reqqa dwar is-sitwazzjoni
tad-drogi fl-UE; dibattitu infurmat dwar il-politiki u l-istrateġiji dwar id-drogi; il-faċilitazzjoni
effettiva ta’ netwerk utli ta’ professjonisti fil-qasam tad-drogi u tal-vizzji tad-droga (Reitox),
inkluż l-iskambju effettiv ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattiki; approċċ proattiv għal sustanzi
ġodda u xejriet emerġenti; u l-promozzjoni tal-eċċellenza xjentifika. Huwa diffiċli li dawn ilbenefiċċji jiġu kkwantifikati, iżda b’mod ġenerali l-eżiti tal-Aġenzija huma apprezzati ħafna
mill-partijiet ikkonċernati kollha fil-livell tal-UE, nazzjonali u internazzjonali.
L-Aġenzija tipprovdi valur tajjeb għall-flus minħabba li l-kost tal-produzzjoni u l-ġestjoni taloutputs u tal-attivitajiet tagħha u dan jitqabbel b’mod favorevoli mal-istess kejl tal-aġenziji loħra tal-UE li huma simili fid-daqs u l-kamp ta’ applikazzjoni, kif muri mill-istudju tal-każ ta’
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valutazzjoni komparattiva.18 Il-benefiċċji fil-livell Ewropew ma setgħux jingħataw minn
entità nazzjonali waħda, b’mod partikolari l-iżvilupp ta’ indikaturi standard applikati millmembri kollha tan-netwerk Reitox, l-ittestjar ta’ politiki u miżuri relatati mad-droga, issistema ta’ twissija bikrija għal theddid emerġenti, u l-iskambju tal-aħjar prattika.
Il-kisba ta’ indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni u l-perċentwal għoli tal-eżekuzzjoni tal-baġit
juru li l-mudell ta’ ġestjoni deċentralizzata adottat fil-bidu tal-perjodu ta’ evalwazzjoni
pproduċa r-riżultati mistennija. Huma indikaw li l-governanza attwali, l-istruttura
organizzattiva, is-sistemi ta’ ġestjoni u l-metodi ta’ ħidma huma xierqa għall-operazzjonijiet
tagħha. Hemm lok li jiġu ssimplifikati l-istruttura amministrattiva u l-metodi ta’ ħidma talAġenzija, bħalma huma r-rieżami u l-modernizzazzjoni tal-għodod tat-teknoloġija talinformazzjoni u tal-komunikazzjoni, u ppjanar intern aħjar permezz tal-adozzjoni tal-Baġits
Bbażati fuq l-Attivitajiet.
L-Aġenzija tejbet il-kapaċità tagħha ta’ kemm tilħaq nies online, u l-partijiet ikkonċernati
rrappurtaw is-sodisfazzjon tagħhom bl-involviment u l-komunikazzjoni, filwaqt li
kkunsidrawha pjuttost effiċjenti. Jista’ jsir aktar titjib biex jintlaħqu l-partijiet interessati,
primarjament dawk li jfasslu l-politika u l-professjonisti.
D.

Il-koerenza

Il-kriterju ta’ koerenza eżamina l-punt sa fejn l-attivitajiet u l-objettivi tal-Aġenzija appoġġaw
l-iżviluppi politiċi ewlenin tal-UE u kkumplimentaw azzjonijiet meħuda minn aġenziji oħra
tal-UE u l-Istati Membri, inkluża l-konsistenza mal-qafas regolatorju. Ikkunsidra wkoll lallinjament mal-approċċ komuni għall-aġenziji deċentralizzati19 u l-korrispondenza talistrateġiji u l-programmi ta’ ħidma ta’ tliet (3) snin tal-Aġenzija20 mal-objettivi tarRegolament ta' twaqqif, L-Istrateġija tal-UE tad-Droga (2013-2020)21 il-Pjanijiet ta’ Azzjoni
tagħha22, u l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà23.
Ir-riċerka dokumentarja tal-evalwazzjoni esterna sabet livell għoli ta’ koerenza bejn il-qafas
regolatorju u l-objettivi u l-attivitajiet stabbiliti fl-istrateġiji u l-programmi ta’ ħidma ta’ tliet
snin. L-għanijiet kollha stabbiliti fiż-żewġ dokumenti ta’ strateġija jallinjaw mar-Regolament
ta' twaqqif u jistgħu jiġu traċċati lura għalih. L-attivitajiet tal-Aġenzija kkontribwew fil-biċċa
l-kbira għall-prijoritajiet usa’ tal-UE fil-qasam tal-politika dwar id-drogi billi indirizzaw
kemm il-kwistjonijiet tad-domanda għad-droga kif ukoll dawk dwar il-provvista tad-droga,
għalkemm b’mod aktar limitat għal dawn tal-aħħar, kif ukoll billi pprovdiet appoġġ tekniku u
għarfien espert lill-istituzzjonijiet tal-UE. Madankollu, filwaqt li r-Regolament tat-twaqqif
jiddeskrivi speċifikament fl-Anness I li d-data dwar xejriet emerġenti fl-użu ta’ drogi
18

19

20

21
22

23
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L-istudju tal-każ ta’ parametri referenzjarji qabbel l-Aġenzija mal-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali
(FRA) fir-rigward ta’ diversi kriterji; L-Anness 4 tar-rapport finali tal-evalwazzjoni esterna. Barra minn
hekk, l-istudju tal-każ qabbel ukoll il-baġits tal-Aġenzija ma’ dawk tal-Aġenzija għad-Drittijiet
Fundamentali, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (UE-OSHA) u lUffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO); ara t-Taqsima VI.C. tad-Dokument ta’
Ħidma tal-Persunal mehmuż.
Għal aktar informazzjoni dwar l- “approċċ komuni”, jekk jogħġbok ara https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
2013-2015: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/676/wp2013-15_393821.pdf and
2016-2018: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2095/TDAX16001ENN_.pdf
ĠU C 402, 29.12.2012, p.1.
Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar id-Drogi 2013-2016, ĠU C 351, 30.11.2013, p.1; Pjan ta’ Azzjoni tal-UE
dwar id-Drogi 2017-2020, ĠU C 215, 5.7.2017, p.21.
COM(2015) 185 finali
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differenti għandu jiġi mmonitorjat, dan mhuwiex imsemmi fl-għanijiet tiegħu stabbiliti fiddokumenti ta’ strateġija u għadu ma ġiex esplorat biżżejjed.
L-objettivi u l-attivitajiet tal-Aġenzija elenkati fl-istrateġiji ta’ tliet (3) snin instabu wkoll li
kienu koerenti mal-Istrateġija tal-UE dwar id-Drogi u l-Pjanijiet ta’ Azzjoni tagħha. Ilkoerenza mal-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà hija evidenzjata fost l-oħrajn permezz ta’
ħidma konġunta estensiva mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar
tal-Liġi (Europol), inklużi diversi pubblikazzjonijiet konġunti bħar-Rapporti Ewropej dwar isSuq tad-Drogi24 u l-aktar pubblikazzjoni riċenti dwar “id-Drogi u d-darknet”25.
Filwaqt li l-Aġenzija għamlet progress fl-indirizzar ta’ kwistjonijiet fuq in-naħa tal-provvista
meta
mqab
bla mal-perjodu ta’ evalwazzjoni preċedenti, hemm lok għal aktar titjib f’dan il-qasam. LAġenzija żviluppat indikaturi min-naħa tal-provvista u kkooperat mill-qrib mal-Europol dwar
kwistjonijiet ta’ forniment tad-droga. Madankollu, il-ġbir ta’ data dwar kwistjonijiet ta’
forniment ta’ drogi għandu jittejjeb aktar.26 Sabiex dan isir, trid tiġi pprovduta data
addizzjonali mill-punti fokali nazzjonali, il-fornituri ewlenin tad-data għall-Aġenzija.
L-Aġenzija hija allinjata sew mal-Approċċ Komuni għall-aġenziji deċentralizzati. L-għodod u
l-mekkaniżmi fis-seħħ jaħdmu tajjeb u huma adegwati biex jiżguraw l-obbligu ta’ rendikont u
valutazzjoni xierqa tal-prestazzjoni ġenerali. Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-istrateġiji
fuq 3 snin u l-programmi ta’ ħidma u l-Pjan ta’ Ġestjoni jsir permezz ta’ sensiela ta’ eżerċizzji
ta’ monitoraġġ. L-iżvilupp ta’ indikaturi ta’ prestazzjoni ewlenin ċari huwa pożittiv;
madankollu, dan inbidel matul il-perjodu ta’ evalwazzjoni u għalhekk il-paraguni matul iżżmien u mal-evalwazzjoni preċedenti kienu f’partijiet mhux possibbli. Barra minn hekk, lAġenzija għadha ma implimentatx xi azzjonijiet tal-Approċċ Komuni, b’mod partikolari dawk
relatati mal-Ġestjoni Bbażata fuq l-Attività u mal-Baġits Abbażi tal-Attività. Elementi oħra
neqsin għall-konformità sħiħa mal-Approċċ Komuni ġew identifikati fl-evalwazzjoni esterna
u huma stabbiliti fid-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal li jakkumpanjah.
Il-koerenza ma’ aġenziji oħra tal-UE, inkluż l-Europol, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
(EMA), iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) u l-Aġenzija talUE għall-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali (Eurojust), ġiet iffaċilitata minn dawn
l-aġenziji li jirrevedu b’mod reċiproku l-programmi ta’ ħidma ta’ xulxin. Barra minn hekk, lobjettivi u l-attivitajiet tal-Aġenzija, inklużi dawk stabbiliti fl- “Istrateġija EMCDDA 2025”,
jikkumplimentaw dawk tal-Kummissjoni Ewropea u aġenziji Ewropej oħra.
Jeżistu sinerġiji mal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tal-prekursuri tad-droga, mal-Europol u
mal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini f’sustanzi psikoattivi ġodda, maċ-Ċentru Ewropew
għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard permezz ta’ pubblikazzjonijiet u missjonijiet konġunti
fil-kuntest ta’ mard infettiv trażmess mill-użu tad-drogi, u mal-Aġenzija Eżekuttiva għallKonsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel fl-iżvilupp tal-aħjar prattika fil-qasam tas-saħħa
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2016: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/10225/2018-cocaine-trendspotter-rapidcommunication.pdf;
2013:
http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/drugmarkets_en
http://www.emcdda.europa.eu/darknet
Għas-sitwazzjoni attwali, ara l-Pubblikazzjoni Konġunta tal-EMCDDA-Europol “Indikaturi mtejba talprovvista tad-drogi għall-Ewropa: rappot ta’ pregress”,
www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/10178/Improved%20drug%20supply%20indicators%
20for%20Europe_Joint%20publication.pdf
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pubblika. Sinerġiji li jistgħu jiġu sfruttati aħjar jinkludu r-relazzjoni mad-dipartiment talKummissjoni Ewropea responsabbli għas-saħħa (DĠ SANTE).
B’mod ġenerali, jeżistu ftit duplikazzjonijiet ma’ aġenziji oħra minħabba li l-Aġenzija hija
unika fil-pożizzjoni tagħha relatata mas-sitwazzjoni tad-droga madwar l-UE. Bħala tali,
hemm minimu ta’ duplikazzjoni iżda probabbiltà għolja ta’ sinerġiji. Il-potenzjal li l-Aġenzija
tingħaqad ma’ aġenzija oħra ma kienx meqjus bħala mixtieq mill-partijiet interessati.27
Fir-rigward tal-koerenza mal-objettivi tal-politika relatata mad-droga tal-Istati Membri,
minoranza ta’ dawk li wieġbu ssuġġerew li l-attivitajiet tal-Aġenzija kienu pjuttost inkoerenti.
Dan ġie attribwit għall-fatt li diversi Stati Membri jieħdu approċċ li jkopri t-tipi kollha talvizzji meta jistabbilixxu objettivi għall-politiki tagħhom dwar id-droga, filwaqt li l-mandat
tal-Aġenzija ma jkoprix sustanzi legali u mġiba li twassal għal dipendenza. Għalhekk, lAġenzija ma tistax tipprovdi data dwar vizzji oħra lill-Istati Membri biex tappoġġja l-politiki
tagħhom.
L-Aġenzija twettaq attivitajiet konġunti u stabbilixxiet sinerġiji mal-Europol, l-Aġenzija talUE għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) u l-Eurojust dwar kwistjonijiet relatati massigurtà fil-kuntest tas-suq tad-drogi tal-UE. Il-monitoraġġ u l-kompetenza xjentifika tagħha
kkumplimentaw l-operazzjonijiet tal-Europol billi pprovdiet il-kuntest madwar l-UE kollha
għal kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-mediċini. L-Aġenzija tista’ tipprovdi aktar appoġġ dwar
kwistjonijiet ta’ sigurtà billi tiżviluppa indikaturi fuq in-naħa tal-provvista u settijiet ta’ data
korrispondenti.
Il-“Qafas ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali tal-EMCDDA għall-2018–25”28 jallinja lattivitajiet tal-Aġenzija f’dan il-qasam mal-“Istrateġija EMCDDA 2025”. Madankollu, lAġenzija tista’ tiffoka aħjar fuq il-fehim ta’ kif il-kwistjonijiet globali tad-droga u l-iżviluppi
tal-politika jkollhom impatt fuq is-sitwazzjoni tad-droga fl-UE.
L-evalwazzjoni identifikat grad sinifikanti ta’ duplikazzjoni għall-Istati Membri fid-dmirijiet
ta’ rappurtar annwali tagħhom lill-Aġenzija u l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra d-Droga
u l-Kriminalità. Ġie ssuġġerit li ż-żewġ aġenziji għandhom jaħdmu flimkien biex jidentifikaw
soluzzjonijiet possibbli biex jottimizzaw u jissimplifikaw il-proċessi ta’ rappurtar tal-Istati
Membri u b’hekk itejbu l-kwalità tad-data rrappurtata.
E.

Valur miżjud tal-UE

Il-kriterju tal-valur miżjud tal-UE eżamina l-benefiċċji tal-Aġenzija meta mqabbel ma’ dak li
seta’ jinkiseb biss fil-livell nazzjonali. B’mod aktar speċifiku, hija vvalutat il-kapaċità talAġenzija li ttejjeb il-monitoraġġ u r-rispons tal-Istati Membri għall-problemi relatati maddrogi, u l-punt sa fejn kien sors siewi ta’ informazzjoni għall-“klijenti” ewlenin tagħha. Dan
il-kriterju esplora wkoll is-sostenibbiltà tal-attivitajiet tal-Aġenzija u vvaluta jekk, f’xenarju li
fih l-Aġenzija tiġi tterminata, ikunx hemm alternattivi vijabbli biex jitwettqu l-kompiti tagħha.

27

28

54 % tal-partijiet interessati intervistati kollha esprimew din il-fehma. Barra minn hekk, kważi lparteċipanti kollha fil-konsultazzjoni pubblika pprovdew tweġiba ċara għall-għeluq potenzjali jew lamalgamazzjoni tal-Aġenzija ma’ korp ieħor.
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/9886/International%20Cooperation%20Frame
work.pdf.

MT

9

MT

L-Aġenzija għandha reputazzjoni eċċellenti bħala sors ta’ informazzjoni komprensiva,
xjentifika u affidabbli relatata mad-droga. Dan jitqies bħala s-sors ewlieni ta’ data fil-livell
tal-UE u tintuża minn partijiet interessati nazzjonali, tal-UE u dawk internazzjonali,
speċjalment minn dawk li jfasslu l-politika, ir-riċerkaturi u l-prattikanti li jaħdmu fil-qasam.
L-Aġenzija kkontribwixxiet b’mod sinifikanti biex tinforma d-dibattitu politiku kemm fillivell tal-UE kif ukoll (sa ċertu punt) fil-livell nazzjonali. Fil-livell tal-UE, l-għoti ta’
informazzjoni xjentifika u f’waqtha u l-involviment fit-tfassil, l-implimentazzjoni u lmonitoraġġ ta’ politiki relatati mad-droga kienu meqjusa kruċjali biex jiġi żgurat li d-dibattiti
politiċi u l-politiki relatati mad-droga jkunu bbażati fuq l-evidenza. Fil-livell nazzjonali, liskambju tal-aħjar prattika u l-produzzjoni ta’ informazzjoni bbażata fuq l-evidenza dwar temi
jaħarqu kienu meqjusa partikolarment rilevanti mill-awtoritajiet nazzjonali. Madankollu,
jidher li f’xi Stati Membri l-Aġenzija mhijiex is-sors ewlieni ta’ informazzjoni relatata maddroga, u dan jissuġġerixxi li l-Aġenzija tista’ ttejjeb l-involviment tagħha fil-livell nazzjonali
u billi tkun aktar proattiva fl-involviment tal-prattikanti.
L-evalwazzjoni sabet li l-valur miżjud ewlieni tal-Aġenzija jinsab fl-istabbiliment ta’ sistema
ta’ ġbir ta’ data relatata mad-droga, li tobbliga lill-pajjiżi li jirrapportaw biex jimmonitorjaw
b’mod sistematiku l-fenomenu tad-droga bl-użu ta’ metodoloġija komuni u indikaturi komuni
tad-domanda u l-provvista tad-drogi. Dan jiżgura livell għoli ta’ uniformità fil-kwalità u lkomparabbiltà tad-data miġbura, li tippermetti lill-Aġenzija tanalizza l-informazzjoni u
tipproduċi ħarsa ġenerali komprensiva tas-sitwazzjoni tad-droga madwar l-UE. Il-ħarsa
ġenerali fil-livell tal-UE hija apprezzata ħafna mill-awtoritajiet nazzjonali, li jiddependu fuqha
biex ifasslu politiki bbażati fuq l-evidenza, jimmonitorjaw l-effikaċja tal-politiki u l-interventi
tagħhom relatati mad-droga u jidentifikaw xejriet li jseħħu xi mkien ieħor fl-Ewropa, u
b’hekk itejbu l-kapaċità tagħhom li jimmonitorjaw u jirreaġixxu għall-fenomenu tad-droga.
Forom oħra ta’ appoġġ, bħall-iskambju tal-aħjar prattika, il-gwida metodoloġika pprovduta, u
l-involviment tagħha fis-Sistema ta’ Twissija Bikrija tal-UE dwar sustanzi psikoattivi ġodda,
huma meqjusa bħala valur miżjud, meta mqabbla ma’ dak li l-Istati Membri jistgħu jagħmlu
individwalment.
L-evalwazzjoni esplorat sa liema punt l-attivitajiet allokati lill-Aġenzija jkunu inqas effettivi
jekk jitwettqu minn istituzzjonijiet oħra fil-livell tal-UE jew nazzjonali. Din għalhekk titqies
bħala l-aktar għażla effettiva, peress li l-alternattivi oħra (eż. il-Kummissjoni, l-Istati Membri
jew l-organizzazzjonijiet internazzjonali) jissugraw li jikkompromettu l-kwalità tal-analiżi, ilkontinwità tal-attivitajiet, u l-fehim komuni tal-fenomenu li jippermetti lill-UE titkellem
b’vuċi waħda fil-fora internazzjonali.
It-terminazzjoni tal-Aġenzija jkollha impatt negattiv fuq il-partijiet interessati rilevanti kollha,
speċjalment dawk li jfasslu l-politika, li jeħtieġu l-informazzjoni oġġettiva tagħha biex
jinformaw il-politiki bbażati fuq l-evidenza. In-nuqqas tal-Aġenzija jimplika t-telf ta’ ħarsa
ġenerali lejn tal-fenomenu tad-droga fil-livell tal-UE, peress li d-data miġbura mill-Istati
Membri tkun frammentata u f’ħafna każijiet ma teżistix, b’konsegwenzi importanti fil-livell
nazzjonali, tal-UE u dak internazzjonali.

III.

KONKLUŻJONIJIET

L-evalwazzjoni, appoġġata minn studju estern, tikkonkludi li ċ-Ċentru Ewropew għallMonitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) qed jaħdem sew. L-
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evalwazzjoni hija pożittiva fir-rigward tal-ħames kriterji ta’ evalwazzjoni, iżda hemm lok għal
aktar titjib f’diversi oqsma kif stabbilit hawn taħt u f’aktar dettall fid-Dokument ta’ Ħidma
tal-Persunal mehmuż.
Il-konklużjoni ġenerali tal-evalwazzjoni hija li l-Aġenzija hija rikonoxxuta bħala ċentru ta’
eċċellenza fl-Ewropa u internazzjonalment. L-informazzjoni prodotta hija meqjusa fattwali,
oġġettiva, affidabbli u robusta. L-attivitajiet tal-Aġenzija huma rilevanti fl-UE u sa punt li
jvarja fil-livelli nazzjonali. Il-ħidma tagħha hija koerenti mal-objettivi tal-politika tal-UE dwar
id-drogi u l-ħidma tal-istituzzjonijiet tal-UE, aġenziji oħra tal-UE u organizzazzjonijiet
internazzjonali. Il-valur miżjud tal-UE tax-xogħol tal-Aġenzija huwa għoli. Fi ħdan illimitazzjonijiet tad-data disponibbli, l-evalwazzjoni kkonkludiet li l-Aġenzija użat ir-riżorsi
umani u finanzjarji disponibbli b’mod effiċjenti iżda identifikat post għas-simplifikazzjoni.
Hemm lok għal titjib f’dak li għandu x’jaqsam mal-iżviluppi teknoloġiċi (b’mod partikolari
relatati mal-għodod tal-IT), id-disponibbiltà ta’ prodotti li jħarsu aktar lejn il-futur, irrelazzjoni mal-komunità xjentifika u l-prattikanti ġenerali, u l-għarfien ġenerali tal-pubbliku.
Il-provvista ta’ data tista’ tittejjeb fir-rigward tal-komparabbiltà u s-settijiet ta’ data koperti
(b’mod partikolari dwar kwistjonijiet ta’ provvista ta’ drogi biex tissaħħaħ il-kapaċità talAġenzija li tissorvelja aħjar il-kwistjonijiet min-naħa tal-provvista tal-politika dwar id-drogi).
Jeżistu duplikazzjonijiet ma’ rappurtar ta’ data lill-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra dDroga u l-Kriminalità. L-użu polidriga u l-appoġġ lill-Istati Membri fl-evalwazzjoni talpolitiki nazzjonali tagħhom dwar id-drogi huma oqsma fejn il-kontribuzzjoni tal-Aġenzija
tista’ tipprovdi valur miżjud. Il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet
internazzjonali tista’ tissaħħaħ aktar, iżda f’konformità mal-missjoni tal-Aġenzija. Levalwazzjoni kienet inkonklużiva dwar it-twessigħ futur potenzjali tal-kamp ta’ applikazzjoni
tal-Aġenzija għas-sustanzi leċita u illeċita oħra u mġiba oħra ta’ vizzju.
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