MT
Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, l-4 ta' April 2017

Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE ma tissodisfax
għalkollox l-aspettattivi inizjali, jgħidu l-Awdituri
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), il-Garanzija għaż-Żgħażagħ
tal-UE, li għandha l-għan li tgħin liż-żgħażagħ li ma għandhomx xogħol, taħriġ jew edukazzjoni,
għamlet progress limitat, u r-riżultati tagħha ma laħqux għalkollox l-aspettattivi inizjali. Taħt ilGaranzija għaż-Żgħażagħ, l-Istati Membri huma mistennija jiżguraw li ż-żgħażagħ kollha jirċievu
offerta ta' impjieg ta' kwalità tajba, edukazzjoni kontinwata, apprendistat jew traineeship fi
żmien erba' xhur minn meta jtemmu l-iskola jew jisfaw qiegħda. Barra minn hekk, il-Kunsill
Ewropew stabbilixxa l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, b'baġit ta' EUR 6.4 biljun biex
iżid l-appoġġ għal dawk ir-reġjuni u l-individwi li l-aktar kienu f'diffikultà.
L-awdituri żaru l-Irlanda, Spanja, Franza, il-Kroazja, l-Italja, il-Portugall u s-Slovakkja. Dawn l-Istati
Membri kienu għamlu xi progress fl-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, u kienu nkisbu
xi riżultati. Madankollu, ebda wieħed minnhom ma kien żgura li dawk kollha li kienu mingħajr
impjieg, edukazzjoni jew taħriġ kellhom l-opportunità li jaċċettaw offerta fi żmien erba' xhur.
"F'nofs l-2016 kien għad hemm aktar minn erba' miljun persuna ta' taħt il-25 sena li kienu
qiegħda fl-UE kollha ," qalet Iliana Ivanova, il-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport.
"Dawk li jfasslu l-politika għandhom jiżguraw li l-programmi li huma maħsuba biex jgħinu liżżgħażagħ ma jagħtux aspettattivi li ma jkunux jistgħu jiġu ssodisfati. Tabilħaqq, fil-White Paper
reċenti tagħha dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, il-Kummissjoni Ewropea nfisha rrikonoxxiet li hemm
spariġġ bejn l-aspettattivi u l-kapaċità tal-UE biex tissodisfahom."
L-awdituri jgħidu li fattur importanti li jikkontribwixxi għal dan huwa li mhuwiex possibbli li żżgħażagħ kollha milquta jiġu indirizzati bl-użu tar-riżorsi li huma disponibbli mill-baġit tal-UE biss.
Fil-każ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, l-awdituri sabu li hemm nuqqas ta' strateġiji bi stadji
importanti u objettivi ċari biex ikunu jistgħu jintlaħqu dawk kollha li għandhom bżonn offerti ta'
impjieg, edukazzjoni jew taħriġ; l-ispiża kumplessiva u l-finanzjament disponibbli ma kinux
ivvalutati mill-Istati Membri, u l-kwalità ħażina tad-data li kienet disponibbli għamlitha diffiċli biex
ir-riżultati jiġu vvalutati.

L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea talAwdituri.
Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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L-eżaminar tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ sab li l-valutazzjoni tal-grupp fil-mira tiegħu
kienet insuffiċjenti, li kien hemm riskju li l-finanzjament mill-UE sempliċement jissostitwixxi lfinanzjament nazzjonali minflok ma jagħti aktar valur miżjud, u li l-kwalità fqira tad-data
għamlitha diffiċli biex jitkejlu r-riżultati li ġew irrappurtati u li ma laħqux l-aspettattivi. L-awdituri
kkonkludew li, saż-żmien tal-awditu, l-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ kienet tat kontribut
limitat fl-Istati Membri li żaru.
Il-QEA tagħmel għadd ta' rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri.
Fost il-punti ewlenin li tqajmu, jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni:
•

jimmaniġġjaw l-aspettattivi billi jissettjaw objettivi u miri realisti ċi u li jistgħu jintlaħqu

•

iwettqu valutazzjonijiet tad-diskrepanzi u analiżijiet tas-suq qabel iwaqqfu skemi

•

itejbu s-sistemi ta' monitoraġġ u rappurtar tagħhom.

Jenħtieġ li l-Istati Membri:
•

jistabbilixxu stampa ġenerali kompleta ta' kemm il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tiġi tiswa, u
jadattaw skemi għall-finanzjament disponibbli

•

jiżguraw li l-offerti ta' impjieg, edukazzjoni jew taħriġ jaqblu mal-profil tal-parteċipanti u
mad-domanda fis-suq tax-xogħol, u għalhekk iwasslu għal impjieg sostenibbli.

Jenħtieġ li l-Kummissjoni:
•

tiżgura li l-Istati Membri jiġġustifikaw kif il-miżuri tagħhom, iffinanzjati mill-UE, għallimpjieg taż-żgħażagħ se jindirizzaw b'mod adegwat il-ħtiġijiet tagħhom.

Ir-Rapport Speċjali Nru 5/2017: "Il-qgħad fost iż-żgħażagħ – il-politiki tal-UE għamlu differenza?
Valutazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ" huwa
disponibbli fuq is-sit web tal-QEA eca.europa.eu bi 23 lingwa tal-UE.
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