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Il-Lussemburgu, il-5 ta’ Novembru 2019

Reklutaġġ għall-UE: L-awdituri se jivverifikaw ilkosteffettività tal-proċess tal-għażla li jintuża millUffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu biex tistabbilixxi jekk l-Uffiċċju Ewropew għasSelezzjoni tal-Persunal (EPSO) jissodisfax, b’mod kosteffettiv, il-ħtiġijiet ta’ reklutaġġ li listituzzjonijiet tal-UE jkollhom. B’mod partikolari, l-awdituri se janalizzaw jekk il-proċess talgħażla li jintuża mill-EPSO jirrendix ammont biżżejjed ta’ kandidati li jgħaddu, u jekk l-ispiża talproċess tal-għażla li jintuża mill-EPSO hijiex proporzjonata mal-ħtiġijiet ta’ reklutaġġ li listituzzjonijiet ikollhom.
L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal huwa l-korp interistituzzjonali li jorganizza
kompetizzjonijiet għall-persunal permanenti u proċeduri tal-għażla għall-persunal kuntrattwali. Ilkandidati li jgħaddu jitqiegħdu fuq listi ta’ riżerva, li minnhom l-istituzzjonijiet tal-UE jistgħu
jirreklutaw membri ġodda tal-persunal. L-EPSO twaqqaf fl-2002 biex jiċċentralizza l-proċess talgħażla filwaqt li jikseb ekonomiji ta’ skala, u ilu jwettaq ir-rwol tiegħu mill-2003.
L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal huwa l-bieb li jagħti għal impjieg mal-UE”, qalet
Annemie Turtelboom, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu.
“Huwa mhuwiex biss il-wiċċ tal-UE li jħares lejn il-kandidati, iżda wkoll il-korp li jiżgura li listituzzjonijiet tal-UE jistgħu jirreklutaw l-aħjar persuna għall-impjieg it-tajjeb fil-ħin propizju.
Għalhekk, huwa essenzjali li l-proċess tal-għażla tal-persunal jiġi ppjanat b’mod adegwat u mfassal
tajjeb.”
L-aħħar darba li l-QEA awditjat lill-EPSO kienet 10 snin ilu, meta fl-2009 hija ppubblikat rapport
speċjali li kkritika, b’mod partikolari, it-tul eċċessiv tal-proċess tal-għażla (sa 18-il xahar) u l-għadd
insuffiċjenti ta’ kandidati li jgħaddu. L-EPSO wieġeb billi adotta xi riformi u bidliet, li l-aktar waħda
sinifikanti fosthom kienet trasferiment fil-fokus tal-ittestjar tal-kandidati – minn għarfien għal
ħiliet. Issa, il-kompetizzjonijiet jivvalutaw il-ħiliet tal-kandidati f’sitwazzjonijiet professjonali talħajja reali. Biex jiżgura li l-metodi ta’ ttestjar ma jirriżultawx f’xi preġudizzju kontra l-applikanti
(partikolarment ibbażat fuq l-età, il-ġeneru jew in-nazzjonalità), l-EPSO jimmonitorjahom
regolarment u jiggarantixxi lill-kandidati b’diżabbiltajiet li dawn se jirċievu trattament ġust u ndaqs
matul il-proċess tal-għażla.
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-previżjoni ta’ awditu maħruġa mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Il-previżjoni sħiħa tinsab bl-Ingliż fuq eca.europa.eu.
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Madankollu, għad hemm xi sfidi fl-għażla ta’ rekluti potenzjali għall-UE, b’mod partikolari rigward
il-bilanċ ġeografiku u d-diversità.
L-awditu tal-QEA se jkopri l-proċess tal-għażla ġenerali, mill-ippjanar tal-ħtiġijiet (li jsir
b’kooperazzjoni bejn l-EPSO u l-istituzzjonijiet), sat-tiswir tal-kompetizzjonijiet u tal-proċeduri talgħażla (il-fażijiet kollha tat-testijiet) u l-immaniġġjar tal-listi ta’ riżerva. L-awdituri se jeżaminaw
ukoll il-kosteffettività tal-kompetizzjonijiet u tal-proċeduri tal-għażla tal-EPSO.
Noti lill-Edituri
Fl-2019, il-QEA eżaminat xi kwistjonijiet oħra relatati mar-riżorsi umani fl-istituzzjonijiet tal-UE,
permezz tar-Rapport Speċjali Nru 15/2019 dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta’ riformi talpersunal tal-2014 fil-Kummissjoni u r-Rapport Speċjali Nru 13/2019 dwar l-oqfsa etiċi talistituzzjonijiet tal-UE, it-tnejn li huma disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi
23 lingwa tal-UE.
Ir-rapport dwar l-EPSO huwa mistenni li jiġi ppubblikat fil-bidu tal-2021.
Il-previżjonijiet ta’ awditi jipprovdu informazzjoni fir-rigward ta’ kompitu tal-awditjar li jkun
għaddej. Huma bbażati fuq xogħol ta’ tħejjija li jsir qabel ma jinbeda l-awditu u huma intenzjonati
biex ikunu sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika u/jew fil-programm li jkunu qed
jiġu awditjati. Ma għandhomx jitqiesu bħala osservazzjonijiet, konklużjonijiet jew
rakkomandazzjonijiet tal-awditjar.
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