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Infiq tal-UE fuq l-edukazzjoni: il-programmi jaqblu mal-objettivi, iżda mhux 
dejjem issir rabta mal-impjieg, jgħidu l-awdituri tal-UE 

Skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-infiq tal-UE fuq l-edukazzjoni huwa konformi mal-
objettivi tal-Unjoni, iżda mhux dejjem jintużaw dispożizzjonijiet biex ti ġi stabbilita rabta ċara bejn l-
edukazzjoni u l-impjieg.  

"Il-qgħad huwa waħda mill-akbar sfidi li l-Unjoni Ewropea ffaċċjat fi snin reċenti. L-investiment fl-edukazzjoni huwa kruċjali, 
billi r-rata ta' qgħad fl-UE kienet tliet darbiet aktar baxxa għal nies b'livell ogħla ta' edukazzjoni," tgħid Iliana Ivanova, il-
Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport. "Għal dik ir-raġuni, l-istrateġija Ewropa 2020 tidentifika miri għall-objettivi 
għall-edukazzjoni. L-UE allokat xi EUR 33 biljun għall-perjodu 2007-2013 u madwar EUR 27 biljun għall-perjodu 2014-2020 
biex tappoġġa l-edukazzjoni permezz tal-politika ta' koeżjoni." 

L-awdituri vvalutaw jekk kinitx ingħatat kunsiderazzjoni adegwata għall-objettivi tal-UE fi programmi operazzjonali għall-
edukazzjoni għall-2007-2013 u f'kampjun ta' proġetti relatati. Huma kkonkludew li għalkemm l-objettivi kienu tqiesu b'mod 
adegwat, xi aspetti tal-approċċ ta’ intervent ma kinux deskritti, u kien hemm nuqqasijiet fl-għodod ta’ monitoraġġ. Dan kien 
ikkorroborat mill-fatt li l-prestazzjoni tal-proġetti ma setgħetx tiġi dimostrata b’mod sistematiku minħabba nuqqas ta’ 
objettivi kwantifikati u ta’ indikaturi tal-prestazzjoni. 

F'ħarsa lejn il-perjodu mill-2014 sal-2020, ġie nnutat titjib. Madankollu, fil-fehma tal-awdituri, għad baqa’ xi dgħufijiet li 
jistgħu jaffettwaw il-monitoraġġ u r-rappurtar tal-prestazzjoni; u mhux dejjem hemm rabta ċara bejn il-miżuri għall-
edukazzjoni ffinanzjati mill-UE u l-impatt tagħhom fuq l-impjegabbiltà. Filwaqt li l-proġetti tal-Fond Soċjali Ewropew 
indikaturi fuq terminu twil biex ikejlu l-effett fuq l-impjieg, terz biss mill-każijiet li ġew eżaminati kellhom valuri bażali u 
valuri fil-mira għal dawk l-objettivi għall-edukazzjoni li kienu l-aktar marbuta mill-qrib mal-impjieg - edukazzjoni u taħriġ 
vokazzjonali, tagħlim tul il-ħajja u lħuq tal-livell ta' edukazzjoni terzjarja. 

"Biex dawn in-nuqqasijiet jiġu indirizzati, aħna inkludejna għadd ta' rakkomandazzjonijet fir-rapport, li - jekk jiġu 
implimentati - fil-fehma tagħna se jtejbu aktar l-infiq taħt il-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-edukazzjoni," tikkonkludi Iliana 
Ivanova. 

L-awdituri jirrakkomandaw li, matul it-tħejjija għall-perjodu tal-programm li jmiss, jenħtieġ li l-Kummissjoni tispeċifika l-
indikaturi li għalihom jenħtieġ li jiġu ssettjati valuri bażali u valuri fil-mira taħt kull prijorità ta’ investiment. 
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Fejn l-Istati Membri jitolbu li jsiru modifiki għall-programmi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tinkoraġġixxi l-istabbiliment ta’ rabta 
ċara bejn il-prijoritajiet ta’ investiment u indikaturi xierqa tar-riżultati, li jkunu kwantifikati u li jistgħu jitkejlu. Jenħtieġ ukoll 
li tiżgura li l-Istati Membri jipprovdu spjegazzjonijiet talli jibdlu l-allokazzjonijiet finanzjarji, b'informazzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva għal kull bidla fl-indikaturi. 

Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw rabta ċara bejn il-proġetti magħżula u l-ilħuq tal-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni. 
Jenħtieġ li b'mod sistematiku jistabbilixxu indikaturi xierqa biex jiġu dimostrati l-effetti reali ta' proġett fuq il-parteċipanti 
finali u biex jiġi mmonitorjat il-progress lejn l-objettivi għall-edukazzjoni. 

Fejn ikun rilevanti, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jimmiraw il-finanzjament b'mod aktar speċifiku lejn miżuri li 
jirrinfurzaw ir-rabta bejn l-edukazzjoni u l-impjieg, u jiżguraw li l-eżiti jiġu mmonitorjati b’mod xieraq. 

Noti lill-Edituri 

Fi ħdan l-UE, il-politika dwar l-edukazzjoni tinsab bis-sħiħ u esklussivament fi ħdan il-mandat tal-Istati Membri. L-istrateġiji 
tal-UE jiġu adottati fl-għamla ta’ Konklużjonijiet tal-Kunsill, li mhumiex legalment vinkolanti fuq l-Istati Membri tal-UE. 
Madankollu, huwa fi ħdan il-mandat tal-Unjoni li tappoġġa, tikkoordina jew tissupplimenta l-azzjoni tal-Istati Membri fil-
qasam tal-edukazzjoni. L-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni jingħataw fil-qosor fil-qafas strateġiku għall-Edukazzjoni u 
Taħriġ 2010, dak għall-Edukazzjoni u Taħriġ 2020 kif ukoll fil-qafas strateġiku Ewropa 2020. 

Il-finanzjament dirett mill-UE għall-edukazzjoni huwa limitat meta mqabbel mal-investiment nazzjonali. Għall-perjodu mill-
2014 sal-2020, l-allokazzjonijiet ippjanati taħt il-Fond Soċjali Ewropew għall-edukazzjoni jammontaw għal bejn wieħed u 
ieħor EUR 27 biljun. B'kuntrast ma' dan, l-infiq mill-Istati Membri tal-UE fuq l-edukazzjoni bejn l-2007 u l-2011 kien madwar 
EUR 3.2 triljun. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 16/2016 "L-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni: il-programmi huma allinjati iżda hemm nuqqasijiet fil-
kejl tal-prestazzjoni" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE fuq eca.europa.eu. 

 


