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Timijiet ta’ Azzjoni għaż-Żgħażagħ: Ġew riorjentati 
EUR 1.9 biljun, iżda saru "proposti limitati" għall-impjieg taż-
żgħażagħ, jgħidu l-Awdituri tal-UE 
Skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, it-Timijiet ta' Azzjoni għaż-Żgħażagħ li twaqqfu mill-
Kummissjoni Ewropea fil-fatt irnexxielhom jirriorjentaw il-flus lejn appoġġ għaż-żgħażagħ, iżda għamlu biss 
proposti limitati. It-Timijiet kellhom l-għan li jgħinu lill-Istati Membri li kienu affettwati l-aktar ħażin mill-
qgħad fost iż-żgħażagħ biex jirriorjentaw il-fondi strutturali mhux allokati tagħhom għal proġetti li jagħmlu l-
akbar differenza fl-iqsar żmien. 

L-awdituri sabu li l-Kummissjoni pprovdiet konsulenza lill-Istati Membri, iżda l-appoġġ tagħha kien limitat bil-
livell u l-kwalità ta' informazzjoni li kienet disponibbli lilha. Filwaqt li l-inizjattiva wasslet għar-riprogrammar u r-
riallokazzjoni tal-Fondi Soċjali Ewropej, il-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-emendi għall-programmi 
operazzjonali ffukat prinċipalment fuq l-impatt tagħhom fuq il-baġit. Is-sejbiet tal-awdituri wassluhom biex 
jikkonkludu li l-aspettattivi għal inizjattivi bħal dawn iridu jiġu mmaniġġjati aħjar fejn ikun hemm diskrepanza 
potenzjali bejn dak li jitwiegħed u dak li jista' realistikament jitwassal mill-Kummissjoni. 

"Waħda mill-problemi kritiċi li l-UE qed tiffaċċja llum hija l-qgħad fost iż-żgħażagħ. Reċentement dan wera 
tnaqqis żgħir, iżda xorta jibqa' għoli wisq biex ikun aċċettabbli. Għalhekk il-fondi tal-UE għandhom jappoġġaw 
miżuri effettivi li jwasslu riżultati veri fuq il-post malajr kemm jista' jkun," qalet Iliana Ivanova, il-Membru tal-
Qorti tal-Awdituri responsabbli għar-rapport.  

Fl-2012, il-Kummissjoni Ewropea waqqfet Timijiet ta’ Azzjoni għaż-Żgħażagħ, bħala parti mill-“Inizjattiva għall-
Opportunitajiet taż-Żgħażagħ” tagħha. It-Timijiet ġabu flimkien esperti nazzjonali u esperti tal-Kummissjoni fit-
tmien Stati Membri bl-ogħla livelli ta' qgħad fost iż-żgħażagħ: il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-
Portugall, is-Slovakkja u Spanja. L-inizjattiva kienet tikkonċerna kważi EUR 10 biljun tal-Fondi Soċjali Ewropej, li 
kienu għadhom disponibbli fl-Istati Membri kkonċernati. 

L-awdituri vvalutaw jekk ir-riorjentament tal-finanzjament ibbenefikax minn proposti li saru mit-Timijiet, u sabu 
li, fil-fatt, dawn tabilħaqq għamlu proposti limitati f'dan ir-rigward. Il-parir tal-Kummissjoni kien imxekkel mill-
ammont ta' informazzjoni li kienet disponibbli lilha u kien jiffoka prinċipalment fuq l-aspetti baġitarji tal-
proposti aktar milli fuq l-effettività tagħhom. L-awdituri sabu wkoll nuqqasijiet fil-mod li bih il-Kummissjoni 
mmonitorjat u rrappurtat dwar ir-riżultati. 

Filwaqt li madwar EUR 1.9 biljun ta' fondi ġew riorjentati, biex il-fondi strutturali jnaqqsu l-qgħad fost iż-
żgħażagħ b'mod effettiv, tinħtieġ inizjattiva b'bażi usa’, li tkun aktar sostnuta u fuq terminu aktar fit-tul, qalu l-
awdituri.  
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Noti lill-edituri 
 
 
Ir-Rapport Speċjali Nru 17/2015 "Appoġġ mill-Kummissjoni għat-Timijiet ta’ Azzjoni għaż-Żgħażagħ: ir-riorjentament tal-
finanzjament mill-FSE nkiseb, iżda ma kienx hemm fokus suffiċjenti fuq ir-riżultati" huwa disponibbli bl-Ingliż (lingwi oħra jkunu 
disponibbli fi żmien qasir).  
 
F'Marzu ta' din is-sena, aħna ppubblikajna l-ewwel rapport dwar il-problema tal-qgħad fost iż-żgħażagħ intitolat "Il-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ tal-UE: ittieħdu l-ewwel passi iżda hemm riskji fil-ġejjieni għall-implimentazzjoni", li huwa disponibbli bi 23 lingwa 
tal-UE. 
 
Ir-rapporti speċjali tagħna jagħtu r-riżultati tal-awditi tal-prestazzjoni u tal-konformità tagħna, ta' oqsma baġitarji jew suġġetti ta' 
ġestjoni speċifiċi. Aħna nagħżlu u nfasslu dawn il-kompiti tal-awditjar biex ikollhom impatt massimu billi nqisu r-riskji għall-
prestazzjoni jew għall-konformità, il-livell ta' introjtu jew ta' nfiq involut, l-iżviluppi li jkunu għad iridu jseħħu u l-interess politiku 
u pubbliku. 


