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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. 

Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu 

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, l-24 ta' Marzu 2015 

 
Żgħażagħ qiegħda fl-Ewropa: ostakli fil-ġejjieni għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE 

Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jidentifika tliet riskji għall-implimentazzjoni 
b'suċċess tal-inizjattiva tal-UE, Garanzija għaż-Żgħażagħ, appoġġata minn EUR 12.7 biljun ta' finanzjament mill-UE: 
l-adegwatezza tal-finanzjament totali, id-definizzjoni ta' "offerta ta' kwalità tajba", u l-mod li bih il-Kummissjoni 
timmonitorja u tirrapporta dwar ir-riżultati tal-iskema. 

"Il-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa sfida enormi li l-biċċa l-kbira mill-pajjiżi tal-UE qed jiffaċċjaw illum. L-Unjoni Ewropea 
rreaġixxiet bl-istabbiliment ta' għodda importanti msejħa l-"Garanzija għaż-Żgħażagħ", li għandha l-għan li treġġa' 
lura fuq it-triq it-tajba lil madwar 7.5 miljun żagħżugħ u żagħżugħa Ewropej li jinsabu barra mill-impjieg, edukazzjoni 
jew taħriġ, u b'hekk tippermettilhom jagħtu kontribut pożittiv għas-soċjetà," qalet Iliana Ivanova, il-Membru tal-QEA 
responsabbli. "Filwaqt li l-ispiża finanzjarja għall-implimentazzjoni ta' din l-iskema hija għolja, l-alternattiva hija li 
nkomplu nġarrbu spejjeż soċjoekonomiċi enormi minħabba benefiċċji tal-qgħad u qligħ u taxxi mitlufin li, skont l-
istimi tal-Aġenzija tal-UE Eurofound, jammontaw għal EUR 153 biljun kull sena – aktar minn 1 % tal-PDG tal-UE. Iżda 
s-suċċess futur tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ ma jistax jitqies bħala fatt filwaqt li għad hemm mistoqsijiet serji li 
għandhom ma ngħatawx tweġibiet għalihom. Aħna identifikajna bħala riskji potenzjali l-adegwatezza tal-
finanzjament tal-iskema, in-natura "ta' kwalità tajba" tal-offerta li hija tipproponi għal żgħażagħ mingħajr xogħol u l-
mod li bih il-Kummissjoni timmonitorja u tirrapporta dwar ir-riżultati tal-iskema. L-indirizzar bikri ta' dawn ir-riskji 
huwa l-qofol għall-effettività tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ." 

L-awdituri tal-UE jikkonkludu li l-Kummissjoni pprovdiet appoġġ f'waqtu u adegwat lill-Istati Membri fl-istabbiliment 
tal-iskemi tagħhom ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ. Iżda huma jinnutaw ukoll li hija ma wettqitx valutazzjoni tal-impatt 
li tispeċifika l-ispejjeż u l-benefiċċji mistennija, minkejja li din hija proċedura standard għall-inizjattivi kbar kollha tal-
Kummissjoni. B'riżultat ta' dan, ma hemm ebda informazzjoni dwar l-ispiża globali potenzjali għall-implimentazzjoni 
tal-iskema madwar l-UE u, konsegwentement, hemm riskju li l-finanzjament totali jista' ma jkunx adegwat. Flimkien 
man-nuqqas ta' definizzjoni ċara ta' offerta ta' xogħol "ta' kwalità tajba", dan jirrappreżenta riskju kbir li l-iskema 
tista' tiġi implimentata b'mod ineffettiv u inkonsistenti madwar l-UE. 

L-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ ġiet stabbilita f'Ġunju 2013 b'rispons għas-sitwazzjoni li dejjem sejra għall-
agħar għaż-żgħażagħ qiegħda, u li tħarrxet minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja. Aktar minn wieħed minn ħames 
żgħażagħ Ewropej taħt l-età ta' 24 sena fuq is-suq tax-xogħol ma għandhomx impjieg, filwaqt li f'xi wħud mill-Istati 
Membri r-rata tal-qgħad hija għolja daqs nofs iż-żgħażagħ kollha fuq is-suq tax-xogħol. Mill-2014 sal-2020, l-iskema 
se tkun iffinanzjata parzjalment sa total ta' EUR 12.7 biljun mill-baġit tal-UE permezz tal-Fond Soċjali Ewropew u ta' 
Inizjattiva dedikata favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ. Madankollu, jeħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu fondi addizzjonali 
biex iħallsu mhux biss għal miżuri diretti lejn dawk qiegħda iżda wkoll għal miżuri relatati ma' riformi strutturali 
fundamentali f'oqsma bħal taħriġ, tiftix għal xogħol u sistemi edukattivi, sabiex isir titjib fit-tranżizzjonijiet mill-iskola 
għax-xogħol u l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ. L-ammont ta' finanzjament nazzjonali disponibbli għall-iskema għadu 
mhuwiex ċar: disa' Stati Membri ma pprovdew ebda informazzjoni lill-Kummissjoni filwaqt li l-pajjiżi li jifdal għamlu 
dan f'livell ta' dettall li jvarja. 

L-istimi l-aktar reċenti tal-Kummissjoni li huma disponibbli jindikaw allokazzjoni kumplessiva (riżorsi tal-UE u 
nazzjonali) ta' EUR 16.7 biljun għall-finanzjament tal-iskema fil-perjodu 2014-2020. Madankollu, skont l-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, l-ispiża għall-implimentazzjoni tal-iskema, potenzjalment, tista' tilħaq il-
EUR 21 biljun kull sena. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Noti lill-edituri 

Kważi 5 miljun żagħżugħ u żagħżugħa (taħt l-età ta' 25 sena) kienu qiegħda fiż-żona tal-UE-28 f'Ġunju 2014, li 
minnhom aktar minn 3,3 miljun jgħixu fiż-żona tal-euro. Dan jirrappreżenta rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ ta' 22 % 
fl-UE. Aktar minn wieħed minn kull ħames ċittadini żgħażagħ tal-UE fuq is-suq tax-xogħol ma jistgħux isibu xogħol; fil-
Greċja u fi Spanja, dan jilħaq il-wieħed minn tnejn. Hemm diskrepanza ta' kważi 50 punt perċentwali bejn l-Istat 
Membru bl-aktar rata baxxa tal-qgħad fost iż-żgħażagħ (il-Ġermanja b'livell ta' 7.8 % f'Ġunju 2014) u dak bl-ogħla 
rata (Spanja b'livell ta' 53.4 % f'Ġunju 2014). 

Fl-2013, il-Kunsill tal-Ministri tal-UE u l-Kunsill Ewropew adottaw skema ta' "Garanzija għaż-Żgħażagħ". Taħt l-iskema, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fi żmien erba' xhur minn meta jitilqu mill-edukazzjoni formali jew minn meta 
jsiru qiegħda, żgħażagħ taħt l-età ta' 25 sena jkunu kapaċi jew li jsibu xogħol "ta' kwalità tajba" li jkun adatt għall-
edukazzjoni, il-ħiliet u l-esperjenza tagħhom, jew li jakkwistaw l-edukazzjoni, il-ħiliet u l-esperjenza meħtieġa biex 
isibu xogħol fil-futur permezz ta' apprendistat, traineeship jew edukazzjoni kontinwa. L-iskema hija ffinanzjata mill-
baġit tal-UE u mill-baġits nazzjonali. Dan il-finanzjament pubbliku jista' jiġi ssupplimentat minn finanzjament privat 
(eż. permezz ta' investimenti minn kumpaniji fi skemi ta' apprendistat jew skemi ta' ta ħriġ iffinanzjati minn 
fondazzjonijiet privati). 

Ir-Rapport Speċjali (Nru 3/2015) intitolat "Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE: ittieħdu l-ewwel passi iżda hemm riskji 
fil-ġejjieni għall-implimentazzjoni" jivvaluta jekk il-Kummissjoni pprovdietx appoġġ xieraq lill-Istati Membri fl-
istabbiliment tal-iskemi tagħhom ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ u jeżamina r-riskji possibbli li jista' jkollhom impatt fuq 
l-implimentazzjoni tal-iskema. L-awditu ffoka fuq il-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-pjanijiet ta' implimentazzjoni ta' 
Garanzija għaż-Żgħażagħ ta' kampjun ta' ħames Stati Membri: Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Litwanja u l-Portugall. 

Għalkemm il-Kummissjoni kienet talbet lill-Istati Membri jipprovdu stima tal-ispejjeż tal-miżuri speċifiċi previsti u s-
sorsi ta' finanzjament relatati, meta jippreżentaw il-pjanijiet ta' implimentazzjoni tagħhom ta' Garanzija għaż-
Żgħażagħ, l-awdituri, fl-analiżi tagħhom tal-ħames Stati Membri, sabu li xi wħud mit-tweġibiet ma kellhomx 
informazzjoni rilevanti, filwaqt li ebda waħda minnhom ma pprovdiet stima tal-ispejjeż għar-riformi strutturali 
meħtieġa biex titwassal Garanzija għaż-Żgħażagħ effettiva.  

L-awdituri tal-UE jirrakkomandaw li:  

• L-Istati Membri jipprovdu ħarsa ġenerali ċara u kompleta tal-ispiża tal-miżuri kollha ppjanati biex jiġi miġġieled il-
qgħad fost iż-żgħażagħ taħt l-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ, sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tivvaluta l-
ħtiġijiet kumplessivi ta' finanzjament; 

• il-Kummissjoni tippromwovi sett ta' attributi kwalitattivi li xogħlijiet, traineeships u apprendistati għandu jkollhom 
biex jikkwalifikaw għall-appoġġ mill-UE. Dan jista' jkun ibbażat fuq l-elementi li jiddefinixxu offerta ta' kwalità 
tajba fil-Gwida tal-Kummissjoni dwar l-Evalwazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ;  

• il-Kummissjoni tistabbilixxi sistema komprensiva ta' monitoraġġ għall-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ, li tkopri 
kemm riformi strutturali kif ukoll miżuri mmirati lejn individwi. Ir-riżultati ta' dan il-monitoraġġ għandhom jiġu 
rrappurati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

F'rapporti futuri, il-QEA għandha l-intenzjoni li tkopri aktar kwistjonijiet li jikkonċernaw l-impjieg taż-żgħażagħ, inkluża l-
implimentazzjoni ta' inizjattivi tal-UE fil-livell tal-Istati Membri. Ir-rapporti speċjali tal-QEA huma ppubblikati matul is-sena 
kollha u jippreżentaw is-sejbiet ta’ awditi magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE. 


