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GLOSSARJU
Assi prijoritarji huma l-oqsma prinċipali ta' nfiq ta' Programm Operazzjonali. Dawn
jikkonsistu fi grupp ta' operazzjonijiet li jkunu relatati u li jkollhom g ħanijiet speċifiċi li jistgħu
jitkejlu.
Awtorità maniġerjali hija korp pubbliku jew privat li jkun ġie nnominat minn Stat Membru
biex jimmaniġġja Programm Operazzjonali. Il-kompiti tagħha jinkludu li tagħżel liema
proġetti jiġu ffinanzjati, timmonitorja kif il-proġetti jiġu implimentati u tirrapporta lillKummissjoni dwar l-aspetti finanzjarji u r-riżultati li jinkisbu.
Eżitu: Bidla li tirriżulta minn intervent, normalment relatata mal-objettivi tiegħu (eż. trainees
li jkunu sabu impjieg). L-eżiti jistgħu jkunu mistennija jew mhux mistennija, pożittivi jew
negattivi.
Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) għandu l-għan li jsaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali fi
ħdan l-Unjoni Ewropea billi jtejjeb l-impjieg u l-opportunitajiet ta’ xogħol (prinċipalment
permezz ta' miżuri ta' taħriġ), filwaqt li jħeġġeġ livell għoli ta’ impjieg u l-ħolqien ta' aktar
impjiegi u impjiegi aħjar.
Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)
hija Aġenzija tal-UE li r-rwol tagħha huwa li tipprovdi informazzjoni, pariri u għarfien filqasam tal-politika soċjali tal-UE fuq il-bażi ta' informazzjoni, riċerka u analiżi kumparattivi.
Il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) huma ħames fondi separati li għandhom
l-għan li jnaqqsu l-iżbilanċi reġjonali madwar l-Unjoni: il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond ta' Koeżjoni (FK), il-Fond Agrikolu
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
(FEMS).
Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ hija politika tal-Kunsill maħsuba biex tiżgura li ż-żgħażagħ kollha
ta' età sa 25 sena jirċievu offerta ta' impjieg ta' kwalità tajba, edukazzjoni kontinwata,
apprendistat jew traineeship fi żmien erba' xhur minn meta jtemmu l-edukazzjoni formali
jew jisfaw qiegħda.
Il-Kumitat tal-Impjiegi (EMCO) huwa l-kumitat konsultattiv prinċipali tal-Kunsill għallImpjiegi u l-Affarijiet Soċjali fil-qasam tal-impjiegi.
L-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) hija programm tal-UE li għandu l-għan li
jipprovdi appoġġ finanzjarju lil reġjuni b'rati tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, li jkunu ogħla minn
25 %.
L-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) hija aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti li
tindirizza kwistjonijiet relatati max-xogħol, b'mod partikolari standards internazzjonali taxxogħol.
NEETs huma persuni li huma "barra mill-impjieg, edukazzjoni jew taħriġ". Dawn jinkludu
kemm persuni qiegħda kif ukoll persuni mhux attivi.
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Pjanijiet ta' Implimentazzjoni ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ (YGIPs) jitħejjew mill-Istati
Membri biex jimplimentaw il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tagħhom fil-livell nazzjonali. Dawn
jippreżentaw ir-rwoli rispettivi tal-awtoritajiet pubbliċi u ta' organizzazzjonijiet oħra u kif ilGaranzija għandha tiġi ffinanzjata (inkluż l-użu tal-fondi tal-UE). Dawn jiddeterminaw ukoll kif
il-progress għandu jiġi vvalutat u jistabbilixxu skeda ta' żmien.
Programmi Operazzjonali (PO) jistipulaw il-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi tal-Istati
Membri, u kif il-finanzjament għandu jintuża biex jiffinanzja proġetti matul perjodu
partikolari (ġeneralment seba' snin).
Riżultat huwa konsegwenza li tista' titkejjel u li tirriżulta - direttament jew indirettament minn intervent pubbliku. Fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni, ir-riżultati normalment jiġu
ripartiti f'eżiti u impatti.
Tim ta’ Azzjoni għaż-Żgħażagħ (YAT): Fi Frar 2012, il-Kummissjoni flimkien mat-tmien Stati
Membri bl-ogħla livelli ta' qgħad fost iż-żgħażagħ f'dak iż-żmien, waqqfet Timijiet ta’ Azzjoni
għaż-Żgħażagħ li jikkonsistu f'esperti nazzjonali u uffiċjali tal-UE, biex jidentifikaw miżuri
għall-użu ta' finanzjament mill-UE (inkluż dak mill-FSE) li kien għadu disponibbli taħt ilperjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 biex jappoġġaw opportunitajiet ta’ xogħol għażżgħażagħ u għan-negozji żgħar u medji.
Żgħażagħ: Għall-iskop tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, dawn huma ddefiniti bħala li għandhom
età ta' bejn il-15-il sena u l-25 sena, jew, f'xi Stati Membri, li għandhom età ta' bejn il-15-il
sena u d-29 sena.
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SOMMARJU EŻEKUTTIV
Dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ
I.

Il-qgħad fost iż-żgħażagħ mhuwiex fenomenu ġdid u bosta Stati Membri esperjenzaw

livelli estremament għoljin għal ħafna snin. Il-kriżi ekonomika tal-2008 għamlitha saħansitra
aktar diffiċli biex iż-żgħażagħ biex jintegraw fis-suq tax-xogħol. Filwaqt li s-sitwazzjoni tjiebet,
aktar minn 4.2 persuna ta' taħt il-25 sena fl-UE kienu għadhom qiegħda fi tmiem Ġunju 2016.
II.

Waħda mill-inizjattivi l-aktar sinifikanti tal-UE biex tindirizza din il-problema hija l-

Garanzija għaż-Żgħażagħ, li taħtha jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li ż-żgħażagħ kollha
taħt il-25 sena jirċievu offerta ta' impjieg ta' kwalità tajba, edukazzjoni kontinwata,
apprendistat jew traineeship fi żmien erba' xhur minn meta jtemmu l-iskola jew jisfaw
qiegħda.
III.

Barra minn hekk, il-Kunsill Ewropew qabel li jistabbilixxi l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-

Żgħażagħ b'baġit approvat ta' EUR 6.4 biljun (EUR 3.2 biljun minn linja baġitarja speċifika u
ġdida tal-UE li trid tiġi ppariġġata b'ammont ta' EUR 3.2 biljun mill-allokazzjonijiet nazzjonali
taħt l-FSE) biex iżid l-appoġġ finanzjarju mill-UE li kien disponibbli għar-reġjuni u l-individwi li
l-aktar li kienu qed jitħabtu mal-qgħad u l-inattività fost iż-żgħażagħ.
Kif wettaqna l-awditu tagħna
IV.

Aħna vvalutajna jekk il-Garanzija għaż-Żgħażagħ kinitx qed tagħti riżultati fl-Istati

Membri u jekk l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ kinitx qed tikkontribwixxi għalihom.
B'mod partikolari, eżaminajna jekk l-Istati Membri kinux għamlu progress fl-implimentazzjoni
tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, jekk indirizzawx b'mod xieraq il-fatturi li jistgħu jkollhom impatt
fuq l-implimentazzjoni tagħha u jekk implimentawx l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
b'mod li jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-objettivi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.
V.

Biex nivvalutaw il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, aħna

żorna s-seba' Stati Membri li ġejjin: l-Irlanda, Spanja, Franza, il-Kroazja, l-Italja, il-Portugall u
s-Slovakkja. Biex nevalwaw il-kontribut ipprovdut mill-Inizjattiva favur l-Impjieg tażŻgħażagħ, aħna żorna l-istess Stati Membri għajr l-Irlanda u s-Slovakkja. L-awditu tagħna
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kopra l-perjodu bejn it-tnedija uffiċjali tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ f'April 2013, u
Mejju 2016.
X'sibna
VI.

Filwaqt li s-seba' Stati Membri li żorna kienu għamlu progress fl-implimentazzjoni tal-

Garanzija għaż-Żgħażagħ u kienu nkisbu xi riżultati, is-sitwazzjoni attwali - aktar minn tliet
snin wara l-adozzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill - mhijiex tajba daqs kemm kien
mistenni inizjalment mat-tnedija tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, li għandha l-għan li tipprovdi
offerta ta' kwalità tajba lin-NEETs kollha fi żmien erba' xhur.
VII.

Ebda wieħed mill-Istati Membri li żorna għadu ma żgura li n-NEETs kollha kellhom l-

opportunità li jaċċettaw offerta fi żmien erba' xhur, li tgħinhom jintegraw fis-suq tax-xogħol
b'mod sostenibbli. Fattur wieħed importanti li jikkontribwixxi għal dan huwa li mhuwiex
possibbli li tiġi indirizzata l-popolazzjoni tan-NEETs kollha kemm hi bir-riżorsi li huma
disponibbli mill-baġit tal-UE biss.
VIII. Barra minn hekk, aħna nikkonkludu li l-kontribut tal-Inizjattiva favur l-Impjieg tażŻgħażagħ għall-ilħuq tal-objettivi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ fil-ħames Stati Membri li żorna
kien limitat ħafna fiż-żmien meta sar l-awditu.
X’nirrakkomandaw
IX.

Għal inizjattivi futuri fil-qasam tal-impjieg, 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 l-iskemi.

X.
•

Jenħtieġ li l-Istati Membri:
jistabbilixxu strateġiji xierqa ta' sensibilizzazzjoni biex jidentifikaw il-popolazzjoni tanNEETs kollha kemm hi, bl-objettiv li jirreġistrawhom;

8

•

jistabbilixxu stampa ġenerali kompleta tal-ispiża ta' implimentazzjoni tal-Garanzija għażŻgħażagħ għall-popolazzjoni tan-NEETs kollha kemm hi, u jipprijoritizzaw il-miżuri
relatati li jridu jiġu implimentati skont il-finanzjament disponibbli;

•

jiżguraw li l-offerti jitqiesu bħala ta' kwalità tajba biss jekk ikunu jaqblu mal-profil talparteċipant u mad-domanda fis-suq tax-xogħol, u jekk iwasslu għal integrazzjoni
sostenibbli fis-suq tax-xogħol;

•

itejbu s-sistemi ta' monitoraġġ u rappurtar tagħhom sabiex jipprovdu data ta' kwalità
tajba b'mod regolari, biex jiffaċilitaw l-iżvilupp ta' politiki aktar ibbażati fuq l-evidenza,
b'mod partikolari l-kapaċità li jsegwu lill-parteċipanti li jitilqu mill-Garanzija għażŻgħażagħ sabiex inaqqsu kemm jista' jkun l-għadd ta' każijiet ta' ħruġ mhux magħruf.

XI.
•

Jenħtieġ li l-Kummissjoni:
flimkien mal-EMCO, tiżviluppa u tipproponi standards g ħall-kriterji ta' kwalità għallofferti li għandhom isiru taħt il-Garanzija għaż-Żgħażagħ;

•

tidentifika u xxerred il-prattika tajba fil-monitoraġġ u r-rappurtar, ibbażat fuq l-istampa
ġenerali tagħha tas-sistemi eżistenti madwar l-Istati Membri;

•

tiżgura, permezz tal-proċess ta' approvazzjoni tagħha għall-emendi fil-programmi
operazzjonali, li l-Istati Membri jwettqu valutazzjoni globali tal-karatteristiċi talpopolazzjoni tan-NEETs sabiex jiżguraw li l-miżuri tal-YEI li jiġu inklużi fil-programmi
operazzjonali jkunu se jindirizzaw b'mod adegwat il-ħtiġijiet taż-żgħażagħ;

•

tirrevedi l-gwida tagħha dwar il-ġbir tad-data biex timminimizza r-riskju ta' dikjarazzjoni
eċċessiva tar-riżultati. Jenħtieġ li l-Istati Membri jirrevedu l-linji bażi u l-miri tagħhom kif
meħtieġ.
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INTRODUZZJONI
Qgħad fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea
1.

Il-qgħad fost iż-żgħażagħ mhuwiex fenomenu ġdid u bosta Stati Membri tal-UE

esperjenzaw livelli estremament għoljin għal ħafna snin. Il-kriżi ekonomika tal-2008
saħansitra għamlitha aktar diffiċli biex iż-żgħażagħ jintegraw fis-suq tax-xogħol. Din issitwazzjoni tintwera mill-fatt li r-rata tal-qgħad għaż-żgħażagħ (li għandhom bejn il-15-il sena
u l-24 sena) żdiedet minn 8.8 punti perċentwali bejn l-ewwel tliet xhur tal-2008 u l-ewwel
tliet xhur tal-2013, meta laħqet l-ogħla livell tagħha, 23.9 %.
2.

Matul l-istess perjodu, ir-rata tal-qgħad għall-popolazzjoni attiva aktar avvanzata fl-età

(li għandhom bejn il-25 u l-74 sena) żdiedet b'inqas (bi 3.7 punti perċentali, minn 5.8 % għal
9.5 %). Dan huwa inqas minn nofs iż-żieda li ġiet osservata għall-grupp ta' età ta' bejn il-15-il
sena u l-24 sena (ara l-Figura 1).
Figura 1 - Rata tal-qgħad għall-grupp ta' età ta' bejn il-15-il sena u l-24 sena u l-grupp ta'
età ta' bejn il-25 u l-74 sena, mis-sena 2000 sa Ġunju 2016, il-medja għall-UE28
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3.

Filwaqt li s-sitwazzjoni kienet tjiebet min-nofs l-2013 'il hawn, aktar minn 4.2 miljun

żagħżugħ ta' taħt il-25 sena fl-UE kienu għadhom qiegħda fi tmiem Ġunju 2016 (rata medja
tal-qgħad ta' 18.8 %). L-Istati Membri li kienu affettwati l-agħar kienu l-Greċja (47.7 %),
Spanja (45.2 %) u l-Italja (37.2 %) (ara l-Figura 2).
Figura 2 - Rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ (ta' taħt il-25 sena) f'Ġunju 2016, skont l-Istat
Membru
Il-Greċja
Spanja
L-Italja
Il-Kroazja
Il-Portugall
Ċipru
Franza
Il-Bel ġju
Is-Slovakkja
Il-Finlandja
Ir-Rumanija
Il-Latvja
UE28
L-Iżvezja
L-Irlanda
Il-Lussemburgu
Il-Polonja
Il-Litwanja
L-Estonja
Il-Bulgarija
Is-Slovenja
Ir-Renju Unit
L-Ungerija
Id-Danimarka
Ir-Repubblika Ċeka
L-Awstrija
In-Netherlands
Malta
Il- Ġermanja
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Sors: L-Eurostat, ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ (ta' taħt il-25 sena), aġġustata skont l-istaġuni.

4.

Minbarra l-konsegwenzi finanzjarji li jiġġarrbu direttament miż-żgħażagħ, perjodi twal

ta' qgħad għandhom ukoll effett negattiv f'termini ta' impjegabbiltà fil-futur, riskju miżjud ta'
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faqar, esklużjoni soċjali u r-rwol tagħhom fis-soċjetà fl-intier tagħha. Minbarra dan, hemm
riskju li t-talent u l-ħiliet ma jintużawx bl-aħjar mod.
5.

Barra minn hekk, livell għoli tal-qgħad fost iż-żgħażagħ għandu effett negattiv fuq it-

tkabbir ekonomiku u l-produttività, u jirrappreżenta piż ekonomiku serju għas-soċjetà flintier tagħha. Pereżempju, għadd kbir ta' gradwati mill-università ma jistgħux isibu xogħol u
għalhekk ma jistgħux jikkontribwixxu għat-tkabbir ekonomiku permezz ta ħiliethom u lgħarfien tagħhom. Żgħażagħ bi ftit kwalifiki jew b'ebda kwalifika jistgħu jsibuha diffiċli biex
jidħlu fis-suq tax-xogħol u jistgħu jiġu preklużi milli jaħdmu, jew inkella aktar u aktar isibu
ruħhom imwaħħla f'ċiklu ta' paga baxxa bi ftit li xejn opportunità ta' progress fil-karriera.
NEETs: żgħażagħ li huma barra mill-impjieg, edukazzjoni jew taħriġ
6.

Minbarra l-grupp ta' żgħażagħ li huma qiegħda (jiġifieri li jistgħu jibdew jaħdmu u qed

ifittxu impjieg b'mod attiv), hemm grupp kbir ieħor ta' żgħażagħ li huma inqas immotivati
biex ikunu proattivi u li għalhekk jinsabu aktar maqtugħin mis-suq tax-xogħol. Dawn huma
żgħażagħ mhux attivi li huma barra kemm mill-edukazzjoni kif ukoll mit-taħriġ, u li jissejħu
NEETs mhux attivi. Meħudin flimkien, iż-żewġ gruppi (NEETs "qiegħda" u "mhux attivi") ta'
żgħażagħ li għandhom bejn il-15-il sena u l-24 sena, u li f'xi Stati Membri għandhom sa
29 sena, jiffurmaw popolazzjoni distinta msejħa "NEETs". Filwaqt li l-indikatur l-aktar użat
huwa r-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, dan ma jipprovdix stampa kompleta daqs ir-rata tanNEETs. Għandu jiġi nnutat li r-rata tan-NEETs hija aktar baxxa mir-rata tal-qgħad fost iżżgħażagħ (ara l-Figura 3).
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Figura 3 - Rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ imqabbla mar-rata tan-NEETs
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Sors: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

7.

In-NEETs huma l-popolazzjoni referenzjarja li tintuża għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

Għalhekk, għall-iskop ta' dan ir-rapport, se nużaw ukoll il-kunċett ta' NEETs minflok dak talqgħad fost iż-żgħażagħ.
8.

Il-perċentwal ta' NEETs li għandhom bejn il-15-il sena u l-24 sena żdied wara l-2007,

laħaq il-quċċata fl-2012 prinċipalment minħabba ż-żieda fl-għadd ta' NEETs qiegħda, u naqas
kemxejn minn dak iż-żmien 'il hawn (ara l-Figura 4).
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Figura 4 - Evoluzzjoni tar-rata tan-NEETs fl-UE 28 matul il-perjodu 2007-2015
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Sors: Id-data tal-Eurostat dwar il-popolazzjoni tan-NEETs li għandhom età ta' bejn il-15-il sena u l24 sena.

9.

Fi tmiem l-2015, kien hemm differenzi sostanzjali fir-rati tan-NEETs tad-diversi Stati

Membri għall-faxxa ta' età ta' bejn il-15-il sena u l-24 sena (ara l-Figura 5). Filwaqt li l-Italja u
l-Bulgarija kellhom rati tan-NEETs li kienu qrib l-20 % jew aktar, in-Netherlands, ilLussemburgu u l-Ġermanja kellhom rati li kienu qrib il-5 % jew inqas.
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Figura 5 - Rata tan-NEETs skont l-Istat Membru u l-kategorija (inqas minn 25 sena) fl-2015
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Sors: Id-data tal-Eurostat dwar il-popolazzjoni tan-NEETs li għandhom età ta' bejn il-15-il sena u l24 sena.

10. Filwaqt li r-rata tan-NEETs tvarja ħafna fost l-Istati Membri, il-kompożizzjoni talpopolazzjoni tan-NEETs (minn 15-il sena sa -24 sena) tvarja wkoll fosthom. Ir-rati għan-NEETs
qiegħda huma l-ogħla fil-Kroazja (13.4 %), fil-Greċja (11.0 %) u fi Spanja (10.6 %), fejn xenarju
ta' tkabbir ekonomiku jista' jiffaċilita l-integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol. Issitwazzjoni hija differenti fil-Bulgarija (14.3 %), fl-Italja (12.0 %) u fir-Rumanija (11.7 %), fejn
ir-rati ta' NEETs mhux attivi huma l-ogħla. F'dawn l-Istati Membri, is-servizzi tax-xogħol irid
ikollhom rwol ħafna aktar attiv biex jintegraw liż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol.
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Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ
11. Ir-rwol tal-UE fil-politika dwar l-impjieg huwa li tiżgura li l-politiki tal-Istati Membri dwar
l-impjieg ikunu kkoordinati, b'mod partikolari billi tiddefinixxi linji gwida għal dawn il-politiki.
Il-Kummissjoni tista' wkoll issostni (tappoġġa) u, jekk meħtieġ, tikkomplementa l-azzjonijiet
nazzjonali biex tiġġieled kontra l-qgħad 1. Waħda mill-aktar inizjattivi sinifikanti tal-UE biex
ittejjeb is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol hija l-Garanzija għaż-Żgħażagħ.
12. F'Settembru 2010, għall-ewwel darba, il-Kummissjoni appellat lill-Istati Membri biex
jiżguraw li ż-żgħażagħ kollha kienu f'impjieg jew f'edukazzjoni avvanzata, jew inkella kienu
ssieħbu f'miżura oħra ta' attivazzjoni fi żmien erba' xhur minn meta temmew l-iskola jew
sfaw qiegħda. Dan kellu jsir magħruf bħala l-"Garanzija għaż-Żgħażagħ". Din il-proposta
tressqet fil-kuntest tal-inizjattiva emblematika "Żgħażagħ Mobbli" ta' Ewropa 2020 2, li
appoġġat l-edukazzjoni u t-taħriġ aħjar, l-integrazzjoni aktar ta' suċċess fis-suq tax-xogħol, u
aktar mobbiltà bħala l-għodod li bihom jista' jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ.
13. F'Diċembru 2012, il-Kummissjoni pproponiet Rakkomandazzjoni tal-Kunsill biex tiġi
stabbilita "Garanzija għaż-Żgħażagħ" fil-"Pakkett dwar l-Impjiegi taż-Żgħażagħ" 3 tagħha. Dan
jista' jitqies bħala impenn politiku billi ġie adottat mill-Kunsill tal-Ministri tal-UE f'April 2013 4
u approvat ulterjurment mill-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2013 5 (ara l-Kaxxa 1).

1

L-Artikolu 5(2) u l-Artikolu 147 tal-Verżjoni Konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament talUnjoni Ewropea (ĠU C 115, 9.5.2008, p. 47).

2

KUMM(2010) 477 finali tal-15 ta' Settembru 2010 "Żgħażagħ Mobbli".

3

COM/2012/729 final tal-5 ta' Diċembru 2012 "Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar
it-twaqqif ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ".

4

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta' April 2013 dwar it-twaqqif ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ
(ĠU C 120, 26.4.2013, p. 1).

5

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew, is-27 u t-28 ta' Ġunju 2013, EUCO 104/2/13
(http://www.consilium.europa.eu).
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Kaxxa 1 - X'inhi l-"Garanzija għaż-Żgħażagħ"?
Taħt il-Garanzija għaż-Żgħażagħ, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li, fi żmien erba' xhur minn meta
jtemmu l-iskola jew jisfaw qiegħda, żgħażagħ ta' taħt il-25 sena jistgħu jew isibu xogħol ta' kwalità
tajba li jkun adatt għall-edukazzjoni, il-ħiliet u l-esperjenza tagħhom, jew inkella jakkwistaw ledukazzjoni, il-ħiliet u l-esperjenza meħtieġa biex isibu xogħol fil-futur permezz ta' apprendistat,
traineeship jew edukazzjoni kontinwata.

14. In-novità tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ hija li, minbarra l-miżuri eżistenti stabbiliti għażżgħażagħ li qed ifittxu impjieg b'mod attiv, għandha l-għan sistematiku li tilħaq lil dawk iżżgħażagħ mhux attivi li mhumiex ifittxu xogħol u li huma barra mill-edukazzjoni jew it-taħriġ.
Hija mmirata lejn integrazzjoni sostenibbli tan-NEETs kollha fis-suq tax-xogħol.
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15. L-istadji differenti tal-perkors tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ huma deskritti fil-Figura 6.
Figura 6 - Perkors tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ

Sors: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

16. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tirrikjedi li l-Istati Membri jimplimentaw skemi ta'
Garanzija għaż-Żgħażagħ "mill-aktar fis possibbli". Hija tiddikjara wkoll li: "fir-rigward talIstati Membri li qed jesperjenzaw l-aktar diffikultajiet baġitarji severu u rati ogħla ta' NEETs
jew ta' qgħad taż-żgħażagħ, tista' titqies ukoll l-implimentazzjoni gradwali" 6. Il-Kummissjoni

6

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta' April 2013 dwar it-twaqqif ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ
(ĠU C 120, 26.4.2013), il-punt 27.
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ħeġġet ukoll lill-Istati Membri biex jipprijoritizzaw l-impjieg taż-żgħażagħ fil-baġits nazzjonali
tagħhom.
17. Ma kienx hemm data mmirata speċifika għall-implimentazzjoni tal-Garanzija għażŻgħażagħ għall-popolazzjoni tan-NEETs kollha kemm hi. Bħala l-ewwel pass, l-Istati Membri
ntalbu jħejju l-Pjanijiet ta' Implimentazzjoni ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ (YGIPs) tagħhom.
Dawn il-pjanijiet kellhom jiġu adottati sa tmiem Diċembru 2013, jew sa tmiem ir-rebbiegħa
tal-2014, skont x'kien il-livell tal-qgħad fost iż-żgħażagħ tal-Istat Membru individwali.
Arranġamenti ta' monitoraġġ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
18. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tenfasizza li
jenħtieġ li l-Istati Membri jimmonitorjaw u jevalwaw il-miżuri kollha li jiġu implimentati taħt
l-iskemi tagħhom ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ, sabiex għadd akbar ta' politiki u interventi li
jkunu bbażati fuq l-evidenza jkunu jistgħu jiġu żviluppati fuq il-bażi ta' x'jaħdem, fejn u kif, u
b'hekk jiġu żgurati l-użu effiċjenti tar-riżorsi u redditi pożittivi fuq l-investiment.
19. Hija tagħti mandat lill-Kummissjoni Ewropea biex din timmonitorja l-implimentazzjoni
tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ f'kull Stat Membru tal-UE "permezz tas-sorveljanza
multilaterali tal-Kumitat tal-Impjiegi (EMCO)". Fl-2014, l-EMCO 7 approva qafas ta' indikaturi
għall-monitoraġġ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, akkumpanjat minn manwal metodoloġiku
komprensiv8.
L-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI)
20. Sadanittant, fi Frar 2013, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew qablu li jistabbilixxu lInizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) b'linja baġitarja ddedikata sabiex iżidu l-appoġġ
finanzjarju mill-UE li kien disponibbli għar-reġjuni u l-individwi li l-aktar li kienu qed jitħabtu
mal-qgħad u l-inattività fost iż-żgħażagħ.

7

Il-laqgħa tal-EMCO f'Ruma fit-22 u t-23 ta' Settembru 2014.

8

Ara http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115&langId=mt.
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21. Il-YEI hija parti mill-programmazzjoni kumplessiva tal-FSE u tiġi approvata fil-forma ta'
Programmi Operazzjonali speċifiċi taħt il-YEI jew, fi ħdan il-Programmi Operazzjonali taħt lFSE, bħala assi prijoritarju jew parti minn assi prijoritarju 9. Għalhekk, il-Kummissjoni għandha
livell ta' responsabbiltà ogħla f'dan il-qasam meta mqabbel mal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.
Filwaqt li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ hija impenn politiku biex tiġi pprovduta offerta għanNEETs kollha ta' taħt il-25 sena, il-YEI hija strument ta' finanzjament għal miżuri li huma
mmirati lejn individwi 10 fl-istess popolazzjoni. Il-baġit kumplessiv approvat għall-YEI huwa ta'
EUR 6.4 biljun għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, li jinkludi EUR 3.2 biljun minn
linja baġitarja speċifika u ġdida tal-UE li trid tiġi ppareġġata b'ammont ta' mill-inqas
EUR 3.2 biljun mill-allokazzjonijiet nazzjonali taħt l-FSE eżistenti.
22. Reġjuni eliġibbli għall-appoġġ mill-YEI huma dawk li, fl-2012, kellhom rata tal-qgħad ta'
aktar minn 25 % fost iż-żgħażagħ ta' età minn 15-il sena sa 24 sena, u Stati Membri fejn irrata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ kienet żdiedet b'aktar minn 30 % fl-2012, u li kellhom rati talqgħad fost iż-żgħażagħ ta' aktar minn 20 % fl-2012 11 (ara l-Figura 7).

9

L-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE)
Nru 1081/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 470).

10

Ir-Regolament (UE) Nru 1304/2013, il-Premessa 11.

11

L-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.
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Figura 7 - Reġjuni eliġibbli għall-finanzjament taħt il-YEI
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Sors: Il-Kummissjoni Ewropea.

23. Il-monitoraġġ tal-miżuri tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ li huma ffinanzjati mill-YEI/mill-FSE
isegwi d-dispożizzjonijiet stipulati fil-qafas legali għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment
Ewropej (FSIE) 12.

12

Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp
Rurali u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet
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24. F'Ottubru 2016, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat Komunikazzjoni 13 li tenfasizza lkisbiet prinċipali tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
minn meta tniedu fl-2013, u tilħaq konklużjonijiet dwar kif jistgħu jittejbu l-isforzi tal-UE u
dawk nazzjonali biex jintużaw l-iskemi nazzjonali ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ 14. Sadanittant,
il-Kummissjoni pproponiet li l-baġit għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ għandu jiġi
estiż u li jenħtieġ li huwa jipprovdi EUR 1 biljun addizzjonali għall-allokazzjoni baġitarja
speċifika għall-YEI matul il-perjodu 2017-2020 (ippareġġata b'ammont ta' EUR 1 biljun millFSE), biex jintlaħaq ammont totali ta' EUR 8 biljun 15.
Il-valutazzjoni preċedenti mill-QEA tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
25. F'Marzu 2015, il-Qorti ppubblikat Rapport Speċjali 16 dwar l-appoġġ li jingħata millKummissjoni lill-Istati Membri għall-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Hija
identifikat tliet riskji prinċipali għal implimentazzjoni effettiva:
-

l-adegwatezza tal-finanzjament totali;

-

il-mod li bih tiġi ddefinita offerta ta' kwalità tajba; u

-

il-mod li bih il-Kummissjoni timmonitorja u tirrapporta dwar ir-riżultati tal-iskema.

26. Dan ir-rapport jibni fuq u jissupplimenta din l-analiżi billi jivvaluta l-implimentazzjoni talGaranzija għaż-Żgħażagħ fil-livell tal-Istati Membri.

ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta'
Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament talKunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320) u r-Regolament (UE) Nru 1304/2013.
13

COM(2016) 646 final tal-4 ta' Ottubru 2016 "Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur lImpjieg taż-Żgħażagħ: tliet snin wara".

14

COM(2016) 646 final.

15

COM(2016) 603 final tal-14 ta' Settembru 2016 "Rieżami/reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-qafas
finanzjarju pluriennali 2014-2020. Baġit tal-UE ffukat fuq ir-riżultati".

16

Ir-Rapport Speċjali Nru 3/2015 "Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE: ittieħdu l-ewwel passi iżda
hemm riskji fil-ġejjieni għall-implimentazzjoni" (http://eca.europa.eu).
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AMBITU U APPROĊĊ TAL-AWDITJAR
27. Permezz ta' dan l-awditu, aħna vvalutajna jekk il-Garanzija għaż-Żgħażagħ kinitx qed
tagħti riżultati fl-Istati Membri u jekk l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ kinitx qed
tikkontribwixxi għaliha. B'mod partikolari, aħna eżaminajna jekk l-Istati Membri:
-

kinux għamlu progress fl-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. L-aspetti
eżaminati, ibbażati fuq id-data tal-EMCO li ġiet irrappurtata mill-Istati Membri, kienu
jinkludu l-evoluzzjoni tal-għadd ta' NEETs, l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tan-NEETs,
l-għoti ta' offerti fi żmien erba' xhur u s-sostenibbiltà sussegwenti ta' dawn l-offerti;

-

kinux indirizzaw b'mod xieraq fatturi relatati li jistgħu jkollhom impatt fuq il-progress talimplimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, abbażi tad-dispożizzjonijiet tarRakkomandazzjoni tal-Kunsill. Dan kien jinkludi strateġiji xierqa biex jiġu żgurati rreġistrazzjoni tan-NEETs kollha, il-valutazzjoni tal-ispejjeż ta' implimentazzjoni u talfinanzjament disponibbli, l-approċċ tal-Istati Membri lejn l-integrazzjoni sostenibbli tanNEETs, u l-adegwatezza tal-monitoraġġ u r-rappurtar li jsiru mill-Istati Membri;

-

kinux implimentaw l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) b'tali mod li din
tikkontribwixxi għall-ilħuq tal-objettivi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

28. Sabiex nivvalutaw il-progress li sar rigward l-implimentazzjoni tal-Garanzija għażŻgħażagħ, aħna żorna seba' Stati Membri. l-Irlanda, Spanja, Franza, il-Kroazja, l-Italja, ilPortugall u s-Slovakkja. Għal kull wieħed minnhom, l-analiżi tagħna hija bbażata fuq il-grupp
ta' età li huma għażlu, jiġifieri bejn 15-il sena u 24 sena jew bejn 15-il sena u 29 sena.
Minbarra dan, sabiex nevalwaw il-kontribut ipprovdut mill-Inizjattiva favur l-Impjieg tażŻgħażagħ (YEI), aħna żorna l-istess Stati Membri għajr l-Irlanda u s-Slovakkja u rrieżaminajna
sitt programmi operazzjonali (ħamsa nazzjonali u wieħed reġjonali Franċiż). L-Istati Membri
ntgħażlu abbażi tal-kriterji prinċipali li ġejjin:
-

ir-rata tagħhom tal-qgħad fost iż-żgħażagħ;

-

il-perċentwal ta' NEETs meta mqabbel mal-popolazzjoni totali fl-istess grupp ta' età;

-

is-sehem tagħhom mit-total tal-allokazzjoni finanzjarja speċifika tal-YEI.
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29. L-evidenza nkisbet minn:
-

rieżamijiet dokumentarji fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali;

-

intervisti mal-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Garanzija
għaż-Żgħażagħ u mal-awtoritajiet maniġerjali tal-programmi operazzjonali taħt il-YEI/lFSE;

-

analiżi tad-data (inkluża dik irrappurtata lill-EMCO);

-

eżaminar ta' kampjun ta' 175 individwu li bbenefikaw mill-offerti ssussidjati tal-YEI, 35
f'kull wieħed mill-5 Stati Membri, biex jiġi eżaminat il-kontribut ipprovdut mill-YEI.

L-awditu fl-Istati Membri kopra l-perjodu bejn it-tnedija uffiċjali tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
f'April 2013 u Mejju 2016.
OSSERVAZZJONIJIET
Valutazzjoni tal-progress fl-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
30. Aħna qiesna li kien żmien xieraq biex nivvalutaw il-progress fl-implimentazzjoni talGaranzija għaż-Żgħażagħ, fid-dawl tal-fatt li r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill kienet ġiet
approvata fl-ewwel nofs tal-2013.
31. Fuq il-bażi kemm tad-data rrappurtata mill-Istati Membri lill-EMCO, kif ukoll tad-data
tal-Eurostat dwar in-NEETs u l-popolazzjoni taż-żgħażagħ, aħna vvalutajna, għas-seba' Stati
Membri li żorna, jekk:
-

l-għadd ta' NEETs kienx naqas minn meta ġiet introdotta l-Garanzija għaż-Żgħażagħ;

-

l-Istati Membri kinux għamlu progress fl-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tan-NEETs;

-

in-NEETs irreġistrati kollha kinux irċevew offerta ta' impjieg, traineeship, apprendistat
jew edukazzjoni kontinwata fi żmien erba' xhur;

-

iż-żgħażagħ li kienu bbenefikaw mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ kinux qed jiġu integrati
b'mod sostenibbli fis-suq tax-xogħol.
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Tnaqqis fl-għadd ta' NEETs ikkorrelatat mat-tnaqqis fil-popolazzjoni taż-żgħażagħ
32. Bejn it-tnedija tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-ewwel tliet xhur tal-2016, il-popolazzjoni
kumplessiva taż-żgħażagħ fis-seba' Stati Membri li żorna kienet naqset b'bejn wieħed u ieħor
286 000. Fatturi demografiċi, inklużi t-tnaqqis naturali fil-popolazzjoni żgħażugħa u lmigrazzjoni netta, kienu kkontribwew għal dan.
33. Fl-istess perjodu, il-popolazzjoni tan-NEETs naqset bi kważi 374 000, fl-Stati Membri
kollha li żorna minbarra fi Franza. Madankollu, iż-żieda fil-popolazzjoni taż-żgħażagħ fi Franza
kienet dovuta għal aġġustament tekniku rrappurtat mill-Eurostat fl-ewwel tliet xhur tal-2014.
Mingħajr Franza, it-tnaqqis fil-popolazzjoni taż-żgħażagħ u tan-NEETs kien ikun ta' 500 000 u
432 000 rispettivament (ara t-Tabella 1).
Tabella 1 - Popolazzjoni taż-żgħażagħ u popolazzjoni tan-NEETs fl-2013 u fl-2016 (f'eluf)

IE
ES
FR
HR
IT
PT
SK
Total

Popolazzjoni taż-żgħażagħ
2013Q1
2016Q1
542
520
4 562
4 398
7 284
7 497
778
743
9 286
9 165
1 720
1 658
1 133
1 040
25 306
25 020

Bidla
-22
-165
213
-36
-120
-63
-94
-286

Popolazzjoni tan-NEETs
2013Q1
2016Q1
86
66
839
622
797
855
181
135
2 289
2 258
293
227
215
164
4 701
4 327

Bidla
-21
-217
58
-46
-32
-66
-52
-374

Sors: Id-data tal-Eurostat.

34. L-analiżi tagħna turi li dan it-tnaqqis fil-popolazzjoni tan-NEETs ma kienx dovut għal
żieda fl-għadd ta' żgħażagħ impjegati. Filwaqt li r-rati tal-qgħad fost iż-żgħażagħ naqsu b'mod
ġenerali fis-seba' Stati Membri li żorna, l-għadd ta' żgħażagħ impjegati fil-fatt naqas b'40 000
bejn l-ewwel tliet xhur tal-2013 u l-istess perjodu tal-2016.
35. Fattur importanti li kkontribwixxa għat-tnaqqis fil-popolazzjoni tan-NEETs kien l-għadd
ta' żgħażagħ li kienu fl-edukazzjoni, li żdied bi 315 000 matul l-istess perjodu. Dan jista' jiġi
spjegat bil-fatt li ż-żgħażagħ għandhom tendenza li jdumu iktar fl-edukazzjoni u jipposponu
d-dħul tagħhom fis-suq tax-xogħol matul perjodi ta' tkabbir ekonomiku baxx (ara tTabella 2).
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Tabella 2 - Kompożizzjoni u evoluzzjoni tal-popolazzjoni taż-żgħażagħ u tan-NEETs għallIstati Membri li żorna (f'eluf), mill-ewwel tliet xhur tal-2013 sal-ewwel tliet xhur tal-2016
Status
NEETs qiegħda
NEETs mhux attivi
Total tal-popolazzjoni tan-NEETs
Impjegati
Persuni qiegħda li jinsabu f'taħriġ
Persuni mhux attivi li qegħdin fl-edukazzjoni
Total tal-popolazzjoni taż-żgħażagħ

2013Q1
2 699
2 002
4 701
6 948
765
12 891
25 306

2016Q1
2 312
2 014
4 327
6 908
579
13 206
25 020

Bidla
-387
13
-374
-40
-186
315
-286

Sors: Id-data tal-Eurostat.

Progress limitat fl-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tan-NEETs
36. Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ hija mmirata lejn iż-żgħażagħ kollha irrispettivament millistatus tagħhom fis-suq tax-xogħol. Qabel l-introduzzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, l-Istati
Membri kollha kienu diġà qed jipprovdu appoġġ lil dawk in-NEETs li kienu qed ifittxu impjieg
b'mod attiv. B'mod ġenerali, dan sar mis-servizzi pubbliċi tal-impjiegi (PES) jew minn fornituri
simili, filwaqt li r-reġistrazzjoni kienet prerekwiżit biex jinkiseb l-appoġġ.
37. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tappella lill-Istati Membri biex jistabbilixxu skemi ta'
Garanzija għaż-Żgħażagħ li jkollhom l-għan li jipprovdu offerta ta' kwalità tajba liż-żgħażagħ
kollha fi żmien erba' xhur minn meta jisfaw qiegħda jew itemmu l-edukazzjoni formali. Dan
jirrikjedi l-identifikazzjoni tan-NEETs kollha, b'mod partikolari dawk li mhumiex qed ifittxu
xogħol b'mod attiv (jiġifieri NEETs mhux attivi), li mhumiex koperti mis-sistemi eżistenti. Dan
kien jirrikjedi riformi strutturali, u ħtieġ l-involviment ta' sħab ġodda li jaħdmu aktar mill-qrib
ma' dan il-grupp fil-mira, u riżorsi finanzjarji addizzjonali.
Sa tmiem l-2015, is-sehem ta' NEETs irreġistrati ma żdiedx sostanzjalment wara lintroduzzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
38. Is-seba' Stati Membri li żorna kellhom punti tat-tluq differenti f'termini tal-popolazzjoni
tan-NEETs li kienet diġà ġiet koperta qabel it-tnedija tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Ilperċentwal ta' NEETs li kienu diġà ġew identifikati fi Franza kien ta' 82 % meta mqabbel malItalja, fejn dan kien jirrappreżenta madwar 38 % biss (ara t-Tabella 3).
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Tabella 3 - Persuni qiegħda li ġew irreġistrati qabel il-Garanzija għaż-Żgħażagħ, u NEETs
irreġistrati fl-2014 u fl-20151 (f'eluf)
Qabel il-Garanzija għażŻgħażagħ 2
IE
15-24
ES
15-29
FR
15-24
HR
15-29
IT
15-29
PT
15-29
SK
15-29

Irreġistrati
Popolazzjoni tan-NEETs
%
Irreġistrati
Popolazzjoni tan-NEETs
%
Irreġistrati
Popolazzjoni tan-NEETs
%
Irreġistrati
Popolazzjoni tan-NEETs
%
Irreġistrati
Popolazzjoni tan-NEETs
%
Irreġistrati
Popolazzjoni tan-NEETs
%
Irreġistrati
Popolazzjoni tan-NEETs
%

48
74
65%
461
707
65%
673
821
82%
121
177
68%
925
2414
38%
142
265
54%
134
225
60%

Q4 2013

Q2 2014

Q4 2013

Q4 2013

Q1 2014

Q1 2014

Q4 2013

2014

2015

46
80
58%
465
685
68%
726
851
85%
94
166
56%
51
2413
2%
100
245
41%
87
201
43%

37
74
50%
788
1273
62%
715
889
80%
89
151
59%
213
2349
9%
109
220
50%
80
184
43%

1

Iċ-ċifri ta' "qabel il-Garanzija għaż-Żgħażagħ" li ntużaw jikkorrispondu għall-perċentwal ta'
persuni rreġistrati mal-PES bħala qiegħda, u li kienu jinsabu fil-grupp ta' età tal-Garanzija għażŻgħażagħ qabel din inbdiet. Id-data li ntużat fi Spanja ġiet ipprovduta mill-PES Spanjol minħabba
li d-data tal-EMCO tkopri biss NEETs li huma rreġistrati mal-SNGJ (id-database Spanjola talGaranzija għaż-Żgħażagħ). Id-data tal-2014 għal Franza tieħu inkunsiderazzjoni biss il-Pôle
Emploi, sabiex jiġi evitat għadd doppju mal-uffiċċji lokali tal-impjiegi, il-Missions Locales. Iċ-ċifri
għall-2014 u għall-2015 jikkorrispondu għaċ-ċifri medji ta' matul is-sena.

2

Id-data li ntużat bħala ta' qabel il-Garanzija għaż-Żgħażagħ kienet: l-Irlanda 2013Q4; Spanja
2014Q2; Franza 2013Q4; il-Kroazja 2013Q4; l-Italja 2014Q1; il-Portugall 2014Q1 u s-Slovakkja
2013Q4.

Sors: Il-PES għal-linja bażi qabel il-Garanzija għaż-Żgħażagħ; id-database tal-EMCO għall-għadd ta'
NEETs fil-Garanzija għaż-Żgħażagħ fl-2014 u fl-2015; u l-Eurostat għall-popolazzjoni tan-NEETs.

39. Il-livelli differenti ta' progress li sar mill-Istati Membri huma parzjalment spjegati millfatt li l-iskemi tagħhom ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ ma tnedewx fl-istess ħin. Minbarra dan,
xi Stati Membri ddeċidew li jittrasferixxu ż-żgħażagħ kollha li kienu diġà rreġistrati mal-PES
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(jew ma' fornituri simili) għall-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ, filwaqt li oħrajn
iddeċidew li jibnu reġistri speċifiċi ġodda tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.
40. Pereżempju, fl-Italja, l-awtoritajiet nazzjonali ddeċidew li ma jittrasferux
awtomatikament, għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ, lil dawk iż-żgħażagħ li kienu jissodisfaw ilkriterji NEET iżda li kienu diġà rreġistraw bħala persuni qiegħda mal-PES. Minflok, huma
ħtieġu li dawn kollha jirreġistraw mill-ġdid. Din kienet għażla bil-ħsieb, tal-awtoritajiet
nazzjonali, li ħolqot piż addizzjonali għan-NEETs u rriżultat f'rata baxxa ħafna ta'
reġistrazzjoni.
Huwa diffiċli li jiġi vvalutat il-kontribut tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ għall-proċess ta'
reġistrazzjoni tan-NEETs
41. L-għadd totali ta' NEETs li daħlu fil-Garanzija għaż-Żgħażagħ fis-seba' Stati Membri li
żorna (jiġifieri li rreġistraw ma' fornitur tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ) ammonta għal total ta'
2.6 miljun fl-2014. Fl-2015, dan żdied bi 32 % u laħaq total ta' aktar minn 3.4 miljun.
Madankollu, bl-eċċezzjoni ta' Spanja, l-Italja u Franza, l-għadd ta' NEETs irreġistrati kien aktar
baxx fl-2015 milli kien għas-sena preċedenti (ara t-Tabella 4).
Tabella 4 - Għadd totali ta' persuni li daħlu fil-Garanzija għaż-Żgħażagħ1
Każijiet ta' dħul irreġistrati
2014
2015

Bidla
2015/2014

IE

60 200

54 600

-9%

ES

572 694

1 268 613

122%

FR

1 046 478

1 082 215

3%

HR

272 154

171 739

-37%

IT

144 368

420 279

191%

PT

335 151

266 311

-21%

SK

174 397

165 425

-5%

2 605 442

3 429 182

32%

Total
1

Id-data minn Spanja ġiet ipprovduta mill-PES Spanjol minħabba li d-data tal-EMCO tkopri biss
NEETs li huma rreġistrati mal-SNGJ (id-database Spanjola tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ). Id-data
tal-2014 għal Franza tieħu inkunsiderazzjoni biss il-Pôle Emploi, sabiex jiġi evitat għadd doppju
mal-uffiċċji lokali tal-impjiegi, il-Missions Locales.

Sors: Id-database tal-EMCO u l-Eurostat.
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42. L-analiżi tagħna turi li d-diverġenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri kienu dovuti għal dan
li ġej:
-

fi Spanja, iż-żewġ fatturi prinċipali kienu: 1) ir-rappurtar dwar data rigward in-NEETs
beda biss f'Lulju 2014; 2) f'Lulju 2015, il-grupp ta' età ġie estiż biex jinkludi NEETs li
kellhom bejn il-25 u d-29 sena, li rriżulta fi kważi 390 000 reġistrazzjoni addizzjonali;

-

fl-Italja, ir-rappurtar kopra biss il-perjodu ta' tmien xhur minn Mejju 2014, billi lawtoritajiet iddeċidew li ma jittrasferux in-NEETs potenzjali li kienu diġà rreġistrati malPES qabel din id-data, u bdew ir-reġistrazzjonijiet mill-bidu nett;

-

fi Franza, is-sors tad-data nbidel minn sena waħda għall-oħra. Id-data tal-2014 ħadet
inkunsiderazzjoni biss iċ-ċifri għas-servizz pubbliku tal-impjiegi ("Pôle Emploi"), sabiex
jiġi evitat għadd doppju mal-uffiċċji lokali tal-impjiegi ("Missions Locales"). Madankollu,
għall-2015, iċ-ċifri kkompilati mill-EMCO kienu jinkludu wkoll id-data tal-Missions
Locales;

-

fil-Kroazja u l-Portugall, in-NEETs kollha diġà rreġistrati ġew inklużi fiċ-ċifri tal-2014, li
jispjega l-għadd kbir ta' reġistrazzjonijiet għall-2014. Minbarra dan, il-Portugall bagħat
rapporti biss wara Marzu 2014, jiġifieri għal 10 xhur ta' dik is-sena.

Żieda fil-każijiet ta' ħruġ pożittiv, iżda disponibbiltà insuffiċjenti ta' offerti
43. Hemm tliet modi kif in-NEETS irreġistrati jistgħu jitilqu mill-iskema ta' Garanzija għażŻgħażagħ:
-

jaċċettaw offerta ta' impjieg, traineeship, apprendistat jew edukazzjoni kontinwata; jew

-

jabbandunaw l-iskema b'mod volontarju; jew

-

jiġu esklużi fuq il-bażi ta' regoli/prattika nazzjonali (eż. wara nuqqas ripetut ta'
parteċipazzjoni f'attivitajiet ippjanati).

44. In-NEETs jistgħu jitilqu mill-fażi ta' tħejjija tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ permezz ta' ħruġ
pożittiv jew negattiv. Ħruġ pożittiv jikkorrispondi għall-aċċettazzjoni ta' offerta. Ħruġ
negattiv ifisser li ż-żagħżugħ ikompli jkun NEET qiegħed jew NEET mhux attiv. Jekk l-Istat
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Membru ma jkunx kapaċi jivverifika l-istatus tan-NEET wara t-tluq tiegħu mill-iskema, iddestinazzjoni tan-NEET tiġi rreġistrata bħala mhux magħrufa, u tista' tiġi assoċjata ma' ħruġ
pożittiv jew negattiv. L-għadd aktar baxx ta' NEETs bi status mhux magħruf huwa indikattiv
ta' sistema ta' monitoraġġ li taħdem tajjeb (ara l-paragrafi 92 sa 98).
45. In-NEETs kollha li jipparteċipaw f'miżuri ta' akkumpanjament, bħal ippjanar ta' azzjoni
individwali, ġestjoni ta' każijiet individwali għal dawk li jirrikjedu aktar appoġġ jew servizzi ta'
taħriġ (eż. ħiliet bażiċi, ħiliet personali, mentoraġġ, eċċ) jitqiesu bħala li jinsabu fil-fażi ta'
tħejjija tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u mhux li ħerġin mill-iskema.
46. Fi tmiem l-2015, is-sehem ta' każijiet ta' ħruġ pożittiv kien ivarja sostanzjalment fost lIstati Membri, minn 58 % fi Spanja għal 99 % fl-Italja (ara l-Figura 8).
Figura 8 - Perċentwal ta' każijiet ta' ħruġ skont it-tip (kumulattiv għall-2014-2015)1
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Id-data minn Spanja ġiet ipprovduta mill-PES Spanjol minħabba li d-data tal-EMCO tkopri biss
NEETs li huma rreġistrati mal-SNGJ (id-database Spanjola tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ). Id-data
tal-2014 għal Franza tieħu inkunsiderazzjoni biss il-Pôle Emploi, sabiex jiġi evitat għadd doppju
mal-uffiċċji lokali tal-impjiegi, il-Missions Locales.

Sors: Id-database tal-EMCO.

47. Ir-rata ta' destinazzjonijiet mhux magħrufa, pereżempju 42 % fi Spanja, ġeneralment
tirrifletti l-kwalità ħażina tad-data. L-għadd baxx ħafna ta' destinazzjonijiet mhux magħrufa
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(< 1 %) fl-Italja jista' jiġi attribwit għall-ħolqien ta' database li, fost affarijiet oħra, jittraċċa ssitwazzjoni tal-parteċipanti tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Minbarra dan, l-għadd baxx ta'
każijiet ta' ħruġ negattiv fl-Italja jista' jkun parzjalment dovut għall-fatt li l-parteċipanti kollha
jiffirmaw dikjarazzjoni ta' disponibbiltà immedjata biex jibdew mi żura.
48. Is-Slovakkja rreġistrat l-ogħla sehem ta' każijiet ta' ħruġ negattiv (15 % għall-2014-2015).
Madankollu, fl-2014 is-Slovakkja rrappurtat rata ta' 2 % għall-każijiet ta' ħruġ negattiv u rata
ta' 29 % għad-destinazzjonijiet mhux magħrufa. Fl-2015, l-għadd ta' każijiet ta' ħruġ negattiv
żdied għal 26 % u l-għadd ta' destinazzjonijiet mhux magħrufa naqas għal inqas minn 1 %
minħabba f'bidliet fis-sistema ta' rappurtar, iżda dan ma jispjegax għalfejn kien hemm tant
każijiet ta' ħruġ negattiv.
49. L-impjieg kien l-aktar destinazzjoni komuni tal-każijiet ta' ħruġ pożittiv fl-Istati Membri
kollha li żorna, bl-eċċezzjoni tal-Italja, fejn it-traineeships irrappreżentaw 54 % minnhom. FlIstati Membri l-oħra kollha li żorna, il-każijiet ta' ħruġ li rriżultaw f'impjieg kienu jvarjaw bejn
64 % fl-Irlanda u 90 % fi Franza (ara l-Figura 9).
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Figura 9 - Distribuzzjoni tal-każijiet ta' ħruġ pożittiv skont it-tip ta' destinazzjoni
(kumulattiv għall-2014-2015)1
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Id-data minn Spanja ġiet ipprovduta mill-PES Spanjol minħabba li d-data tal-EMCO tkopri biss
NEETs li huma rreġistrati mal-SNGJ (id-database Spanjola tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ). Id-data
tal-2014 għal Franza tieħu inkunsiderazzjoni biss il-Pôle Emploi, sabiex jiġi evitat għadd doppju
mal-uffiċċji lokali tal-impjiegi, il-Missions Locales.

Sors: Id-database tal-EMCO.

50. Tqabbil bejn l-għadd ta' każijiet ta' ħruġ pożittiv u l-għadd ta' NEETs irreġistrati malGaranzija għaż-Żgħażagħ juri li, fl-2014, l-għadd ta' każijiet ta' ħruġ pożittiv fis-seba' Stati
Membri li żorna koprew biss madwar nofs ir-reġistrazzjonijiet totali (53 % fl-2014 u 62 % fl2015). Fl-2015, ir-rata tal-każijiet ta' ħruġ pożittiv żdiedet fl-Istati Membri kollha li ġew
koperti (għajr l-Irlanda) (ara l-Figura 10). Iż-żieda fil-Kroazja (minn 41 % għal 67 %) u filPortugall (minn 42 % għal 62 %) kienet prinċipalment dovuta għat-tnaqqis fin-NEETs li kienu
għadhom kemm ġew irreġistrati (ara l-paragrafu 42, ir-raba' inċiż). Iż-żieda fil-każijiet ta' ħruġ
pożittiv (minn 22 % għal 68 %) fl-Italja fil-fatt tirrifletti żieda sinifikanti fl-għadd ta' offerti li
saru u l-perjodu ta' rappurtat iqsar għall-2014 (ara l-paragrafu 42, it-tieni inċiż). Iċ-ċifri ta'
hawn fuq jiddimostraw li sforzi addizzjonali huma me ħtieġa biex tiġi pprovduta offerta linNEETs irreġistrati kollha, kif inhu mitlub mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill.
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Figura 10 - Każijiet ta' ħruġ pożittiv mill-għadd totali ta' NEETs irreġistrati1
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Id-data minn Spanja ġiet ipprovduta mill-PES Spanjol minħabba li d-data tal-EMCO tkopri biss
NEETs li huma rreġistrati mal-SNGJ (id-database Spanjola tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ). Id-data
tal-2014 għal Franza tieħu inkunsiderazzjoni biss il-Pôle Emploi, sabiex jiġi evitat għadd doppju
mal-uffiċċji lokali tal-impjiegi, il-Missions Locales.

Sors: Id-database tal-EMCO.

70 % tal-każijiet ta' ħruġ pożittiv seħħew fi żmien erba' xhur
51. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tiddikjara li jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu offerti
lin-NEETs fi żmien erba' xhur. Il-linji gwida tal-EMCO dwar ir-rappurtar tad-data jqisu d-data
tar-reġistrazzjoni tan-NEETs ma' fornitur tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ bħala l-punt tat-tluq
għall-kalkolu tal-erba' xhur.
52. Ebda wieħed mill-Istati Membri li żorna matul l-awditu ma seta' jipprovdi lin-NEETs
kollha l-opportunità li jaċċettaw offerta fi żmien erba' xhur minn meta daħlu fl-iskema ta'
Garanzija għaż-Żgħażagħ. Madankollu, għall-każijiet ta' ħruġ pożittiv fl-2014, 70 % seħħew fi
żmien id-data ta' skadenza ta' erba' xhur. Fi Franza, il-Kroazja, l-Italja u l-Portugall, issitwazzjoni marret għall-agħar fl-2015 meta mqabbel mal-2014 (ara l-Figura 11) u rriżultat
f'medja kumplessiva ta' 59 %. Aħna ninnutaw ukoll li fl-Italja, id-data tal-bidu għall-perjodu
ta' erba' xhur biex tiġi tiġi aċċettata offerta min-NEETs hija d-data meta NEET jiġi vvalutat u
jitfassallu profil, minflok il-mument meta huwa jirreġistra għall-iskema ta' Garanzija għaż-
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Żgħażagħ. Dan ifisser li ż-żmien reali ta' stennija għall-individwu huwa fil-saħansitra itwal.
Jenħtieġu sforzi addizzjonali biex jiżdied is-sehem ta' NEETs li għalihom tiġi ssodisfata l-mira
ta' erba' xhur.
Figura 11 - Każijiet ta' ħruġ pożittiv mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ fi żmien erba' xhur (l2014 u l-2015)1
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Id-data minn Spanja ġiet ipprovduta mill-PES Spanjol minħabba li d-data tal-EMCO tkopri biss
NEETs li huma rreġistrati mal-SNGJ (id-database Spanjola tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ). Id-data
tal-2014 għal Franza tieħu inkunsiderazzjoni biss il-Pôle Emploi, sabiex jiġi evitat għadd doppju
mal-uffiċċji lokali tal-impjiegi, il-Missions Locales.

Sors: Id-database tal-EMCO.

L-integrazzjoni sostenibbli għadha sfida
53. L-objettiv finali tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ huwa li jgħin liż-żgħażagħ jidħlu fis-suq taxxogħol b'mod sostenibbli. Għalhekk, il-qafas ta' monitoraġġ tal-EMCO jitlob li s-sitwazzjoni
taż-żgħażagħ 6 xhur, 12-il xahar u 18-il xahar wara d-data meta jitilqu mill-iskema tingħata
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segwitu 17. Is-sitwazzjoni tagħhom titqies bħala pożittiva jekk ikunu f'impjieg, fl-edukazzjoni
jew f'taħriġ, u negattiva jekk ikunu rritornaw għall-istatus ta' NEET.
54. Aħna analizzajna din id-data, li tvarja sostanzjalment fost l-Istati Membri, għaż-żgħażagħ
li ħarġu mill-iskema fl-2014 jew fl-2015.
Is-sitwazzjoni sitt xhur wara l-ħruġ mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ
55. Is-sehem ta' żgħażagħ li ħarġu mill-iskema fl-2014 u kienu għadhom impjegati, fledukazzjoni jew f'taħriġ sitt xhur wara jvarja bejn 56 % (fil-Portugall) u 71 % (fl-Irlanda). Lawtoritajiet Franċiżi ma pprovdewx id-data rilevanti lill-EMCO f'Settembru 2016 (ara tTabella 5).
Tabella 5 - Is-sitwazzjoni sitt xhur wara l-ħruġ mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ għal persuni li
daħlu fl-iskema fl-2014 u fl-20151
2014

IE
ES
HR
IT
PT
SK
Total

2015

Pożittiva

Negattiva

71%
63%
61%
68%
56%
4%
54%

21%
15%
17%
0%
11%
16%
13%

Mhux
magħrufa
8%
21%
22%
32%
33%
80%
33%

Mhux
applikabbli
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2

Pożittiva

Negattiva

71%
37%
60%
65%
47%
4%
48%

21%
47%
13%
0%
11%
14%
18%

Mhux
magħrufa
8%
0%
17%
27%
25%
80%
26%

Mhux
applikabbli 2
0%
16%
10%
8%
17%
2%
9%

1

Id-data għal Spanja hija d-data rrappurtata lill-EMCO u tkopri biss is-sitwazzjoni ta' persuni
rreġistrati mal-SNGJ.

2

Mhux applikabbli: fiż-żmien meta nġabret id-data, kienu għadhom ma għaddewx is-sitt xhur
minn meta l-parteċipanti telqu mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

Sors: Id-database tal-EMCO.

56. Ix-xejra fl-2014 u fl-2015 li n-nies iżommu ħruġ pożittiv wara sitt xhur hija relattivament
stabbli, bl-eċċezzjoni ta' Spanja. Hawnhekk, il-perċentwal naqas minn 63 % għal 37 % filwaqt
li l-każijiet ta' ħruġ negattiv jew ta' ħruġ mhux magħruf żdiedu minn 36 % għal 47 %. Dawn ir-

17

Ara l-Manwal metodoloġiku tal-EMCO, Indicator Framework for Monitoring the Youth
Guarantee (YG) (Qafas ta' Indikaturi għall-Monitoraġġ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ (YG), ilparagrafu 81.
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riżultati kienu jirriflettu parzjalment il-bidla fil-popolazzjoni tan-NEETs fil-mira, biex jiġi inkluż
il-grupp ta' età ta' bejn il-25 u d-29 sena (ara l-paragrafu 42, l-ewwel inċiż).
57. Fis-Slovakkja, 4 % biss tal-persuni li ħarġu mill-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ fl2014 jew fl-2015 ġew irrappurtati bħala li kienu għadhom f'impjieg, fl-edukazzjoni jew
f'taħriġ sitt xhur wara. Dan ir-riżultat huwa influwenzat ħafna mill-ammont għoli (80 %) ta'
sitwazzjonijiet mhux magħrufa li jagħmilha diffiċli li jiġi vvalutat il-livell ta' integrazzjoni
sostenibbli fis-suq tax-xogħol li jkun inkiseb. Fil-fatt, għal dawn il-każijiet ma kienx hemm
informazzjoni dwar l-istatus tagħhom, u dan jindika li l-awtoritajiet nazzjonali Slovakki qed
isibuha diffiċli biex jimmonitorjaw is-sitwazzjoni tal-parteċipanti li għadha għaddejja.
Is-sitwazzjoni 12-il xahar u 18-il xahar wara l-ħruġ mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ
58. L-Istati Membri, bl-eċċezzjoni ta' Franza u l-Italja, irrappurtaw dwar is-sitwazzjoni talindividwi 12-il xahar wara li ħarġu mill-iskema. Fl-2014, is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ 12-il
xahar wara ħruġ pożittiv kienet simili għal dik ta' wara 6 xhur. Spanja hija l-eċċezzjoni, billi
45 % biss żammew dan l-istatus wara 12-il xahar, meta mqabbel ma' 63 % wara 6 xhur (ara tTabella 5 u t-Tabella 6). Fl-Istati Membri kollha għajr fl-Irlanda, ir-rata għall-integrazzjoni
b'suċċess 18-il xahar wara ħruġ pożittiv niżlet meta mqabbla ma' 12-il xahar.
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Tabella 6 - Sitwazzjonijiet pożittivi, negattivi u mhux magħrufa 12-il xahar u 18-il xahar
wara l-ħruġ, fl-20141, 2

Pożittiva
IE
ES
HR
PT
SK
Total

65%
45%
64%
56%
3%
46%

2014 - wara 12-il xahar
Mhux
Negattiva
magħrufa
28%
7%
34%
21%
17%
20%
13%
32%
18%
79%
22%
32%

Mhux
applikabbli 3
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Pożittiva
67%
33%
62%
41%
2%
41%

2014 - wara 18-il xahar
Mhux
Negattiva
magħrufa
25%
7%
29%
38%
14%
17%
12%
26%
19%
78%
20%
33%

Mhux
applikabbli 3
0%
0%
7%
21%
2%
6%

1

Id-data għal Spanja hija d-data rrappurtata lill-EMCO u tkopri biss is-sitwazzjoni tal-persuni
rreġistrati mal-SNGJ.

2

Iċ-ċifri ta' hawn fuq huma bbażati fuq is-sitwazzjoni tal-individwi f'mument partikolari, li jfisser li
individwu f'sitwazzjoni negattiva wara 12-il xahar jista' jibdel għal waħda pożittiva wara 18il xahar.

3

Mhux applikabbli: fiż-żmien meta nġabret id-data, għadhom ma għaddewx it-12-il xahar u t-18-il
xahar minn meta l-parteċipanti telqu mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

Sors: Id-database tal-EMCO.

59. Għal żgħażagħ li ħarġu mill-iskema fl-2015, il-Qorti ma vvalutatx is-sitwazzjoni 12-il
xahar wara l-każijiet ta' ħruġ pożittiv, billi erba' Stati Membri biss ikkomunikaw iċ-ċifri.
Minbarra dan, kważi żewġ terzi mill-parteċipanti rrappurtati kienu għadhom ma laħqux ilpunt ta' limitu ta' 12-il xahar.
Fatturi li għandhom impatt fuq ir-riżultati tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
60. F'din it-taqsima, aħna nivvalutaw jekk l-Istati Membri kinux indirizzaw b'mod adegwat ilfatturi li jistgħu jkollhom impatt negattiv fuq l-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.
B'mod partikolari, aħna vvalutajna jekk l-Istati Membri kinux:
-

fasslu strateġiji xierqa biex jiżguraw ir-reġistrazzjoni tan-NEETs kollha;

-

stmaw l-ispiża kumplessiva tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u x'kien se jkun il-livell
disponibbli ta' finanzjament;

-

ħadu miżuri biex jiżguraw l-integrazzjoni sostenibbli tan-NEETs;

-

waqqfu sistema xierqa ta' monitoraġġ u rappurtar.
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Ebda strateġija bi stadji importanti u objettivi ċari biex jintlaħqu n-NEETs kollha
61. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tiddikjara li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ għandha l-għan li
tilħaq liż-żgħażagħ kollha ta' taħt il-25 sena fi żmien erba' xhur minn meta dawn jisfaw
qiegħda jew itemmu l-edukazzjoni formali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jfittxu, b'mod attiv, li
jidentifikaw u jirreġistraw in-NEETs kollha u jimmotivawhom biex jidħlu fl-iskema ta'
Garanzija għaż-Żgħażagħ. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tenfasizza wkoll l-importanza li
tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati rilevanti (bħal servizzi pubbliċi u privati
tal-impjiegi, istituzzjonijiet ta' edukazzjoni u ta' ta ħriġ, impjegaturi, organizzazzjonijiet tażżgħażagħ u organizzazzjonijiet nongovernattivi li jaħdmu maż-żgħażagħ) sabiex tintlaħaq ilpopolazzjoni tan-NEETs kollha kemm hi.
62. Għalhekk, aħna eżaminajna jekk l-Istati Membri kinux:
-

ippreżentaw strateġija koerenti b'objettivi konkreti u li jistgħu jitkejlu biex jintlaħqu nNEETs kollha; u

-

involvew u kkonsultaw lill-partijiet interessati rilevanti.

Xi Stati Membri mmiraw biss lejn sottopopolazzjoni dejqa ta' NEETs
63. Ibbażat fuq l-analiżi tagħna tal-Pjanijiet ta' Implimentazzjoni ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ
(YGIPs), aħna sibna li, fi tnejn mis-seba' Stati Membri li ġew koperti (l-Italja u l-Irlanda), lawtoritajiet nazzjonali kienu ddeċidew li jiffukaw fuq sottopopolazzjoni idjaq (ara l-Kaxxa 2).
Dan wassal għal sitwazzjoni fejn parti sinifikanti mill-popolazzjoni tan-NEETs ma ġietx
immirata mill-bidu nett.
Kaxxa 2 - Popolazzjoni mmirata tan-NEETs fl-Irlanda u fl-Italja: madwar 30 % tal-popolazzjoni
kumplessiva tan-NEETs eskluża
L-Italja: Il-YGIP kellu fil-mira żgħażagħ li għandhom bejn il-15-il sena u d-29 sena li kienu disponibbli
biex jaħdmu (1 723 000 fl-2013). Madankollu, dawk iż-żgħażagħ li ma kinux ipprovdew dikjarazzjoni
ta' disponibbiltà immedjata (DID - Dichiarazione di immediata disponibilità) qabel irreġistraw maliskema (28 % tal-popolazzjoni kumplessiva tan-NEETs fl-istess sena) ma tqisux fil-kalkolu tal-mira.
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L-Irlanda: Il-YGIP jiffoka fuq żgħażagħ li għandhom bejn it-18-il sena u l-24 sena li, fl-aħħar tliet xhur
tal-2013, kienu barra mill-impjieg u kienu qed jirċievu benefiċċji tal-qgħad, u persuni li rrappurtaw
lilhom infushom bħala persuni qiegħda (45 000 persuna, 70 % tal-popolazzjoni totali tan-NEETs).
Studenti qiegħda, studenti mhux attivi li rrappurtaw lilhom infushom bħala mhux attivi, persuni li
jindukraw (carers), u persuni li ma kinux attivi minħabba diżabbiltà ġew esklużi mill-mira. Dan il-grupp
tal-aħħar kien magħmul minn 18 900 persuna (30 % tal-popolazzjoni totali tan-NEETs).

In-NEETs huma meħtieġa li jkunu proattivi biex jipparteċipaw
64. Approċċ ieħor li jillimita l-ambitu tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ f'xi Stati Membri huwa rrekwiżit ta' "proattività" mill-individwi kkonċernati. Fi Spanja, sabiex jipparteċipaw fl-iskema
ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ, in-NEETs iridu jirreġistraw, fuq l-inizjattiva proprja tagħhom,
mas-Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). Din il-proattività hija meħtieġa wkoll taħt
il-Liġi Nazzjonali Nru 18/2014 tal-Impjieg. B'riżultat ta' dan, persuni li kienu diġà rreġistrati xi
mkien ieħor, pereżempju mal-PES, ma setgħux jiġu trasferiti awtomatikament għall-Garanzija
għaż-Żgħażagħ iżda kienu meħtieġa jirreġistraw mill-ġdid.
65. Aħna nosservaw ukoll li l-Irlanda segwiet approċċ differenti li, għalkemm kien għali,
wera li kien effettiv fl-identifikazzjoni tal-popolazzjoni tan-NEETs kollha kemm hi li għandha
aktar minn 18-il sena (ara l-Kaxxa 3).
Kaxxa 3 - Sussidju ta' appoġġ għall-introjtu fl-Irlanda
Lill-persuni qiegħda kollha li għandhom 18-il sena jew aktar, l-Irlanda tipprovdi appoġġ għall-introjtu
b'minimu ta' EUR 100 fil-ġimgħa għal kull persuna, mingħajr tfal. Minħabba dan, l-awtoritajiet
jemmnu li, minbarra għadd insinifikanti minnhom, in-NEETs kollha li għandhom 18-il sena jew aktar
huma rreġistrati mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Soċjali.

66. Aħna sibna li l-istrateġiji tal-Istati Membri ma kinux iffukati biżżejjed, ma kinux jinkludu
objettivi kwantifikati u ma ssettjawx kalendarju ċar biex tintlaħaq il-popolazzjoni tan-NEETs
kollha kemm hi. Minkejja dan, aħna osservajna li bosta mill-Istati Membri li żorna kienu
żviluppaw strateġiji innovattivi biex jilħqu NEETs li ma kinux diġà ġew identifikati, billi għamlu
użu minn kampanji ta' sensibilizzazzjoni kemm permezz tal-midja tradizzjonali kif ukoll
permezz ta' dik moderna (eż. netwerks soċjali).
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67. Fil-komunikazzjoni tagħha18, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa meħtieġ aktar sforz biex
jiġu appoġġati dawk iż-żgħażagħ li huma l-iktar 'il bogħod mis-suq tax-xogħol - in-NEETs li
tradizzjonalment kienu l-iktar diffiċli biex jintlaħqu (anke qabel il-kriżi) u li bbenefikaw l-inqas
mit-titjib sal-lum. Dan jikkorrobora s-sejbiet tagħna relatati mal-progress fl-identifikazzjoni u
r-reġistrazzjoni tan-NEETs kollha.
L-involviment tal-partijiet interessati rilevanti mhuwiex iddefinit b'mod ċar
68. Is-seba' Stati Membri li żorna semmew il-ħtieġa li jinvolvu u jikkonsultaw lill-partijiet
interessati rilevanti. Madankollu, huma ma speċifikawx kif dawn is-sħubijiet kienu se
jikkontribwixxu għall-objettiv kumplessiv li jintlaħqu n-NEETs kollha. L-unika eċċezzjoni
kienet il-Portugall, iżda anke hawnhekk baqa' mhux ċar kif is-sħab kienu se jikkontribwixxu
lejn l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tan-NEETs kollha (ara l-Kaxxa 4).
Kaxxa 4 - Il-YGIP Portugiż - miri ssettjati għall-identifikazzjoni/għar-reġistrazzjoni tal-popolazzjoni
tan-NEETs
Il-YGIP Portugiż għandu l-għan li jilħaq il-popolazzjoni tan-NEETs kollha kemm hi sal-2019. Il-partijiet
interessati rilevanti huma responsabbli biex jilħqu 47 % tan-NEETs li mhumiex irreġistrati mas-servizz
pubbliku tal-impjiegi. Madankollu, huwa jissettja l-miri li għandhom jintlaħqu mill-partijiet interessati
rilevanti f'termini ġenerali, mingħajr ma jispeċifika fid-dettall kull objettiv għal kull sieħeb. Huwa
lanqas ma jsemmi kontribuzzjonijiet finanzjarji li għandhom jiġu pprovduti lill-partijiet interessati jew
kif dawn huma mistennija jilħqu dan l-objettiv mingħajr riżorsi addizzjonali.

69. Aħna sibna wkoll li minn meta tniedet il-Garanzija għaż-Żgħażagħ, kienu ġew iffirmati
ftehimiet speċifiċi mal-partijiet interessati rilevanti fl-Istati Membri kollha li żorna.
Pereżempju, is-servizz pubbliku tal-impjiegi kien iffirma ftehimiet ma' istituzzjonijiet b ħallInstituto de la Juventud (INJUVE), il-Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas
de Insercion (FAEDEI) u s-Salib l-Aħmar Spanjol, bil-ħsieb li jintlaħqu n-NEETs l-aktar
vulnerabbli. Fl-2015, is-Slovakkja kienet iffirmat tliet ftehimiet ma' sħab soċjali appoġġati
mill-FSE, bil-ħsieb li timmotiva lin-NEETs mhux attivi biex jirreġistraw mas-servizzi tal18

COM(2016) 646 final - Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ:
tliet snin wara, p. 11.
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impjiegi. Madankollu, fil-każijiet kollha, ma ġewx iddefiniti l-miri eżatti li kellhom jinkisbu
mill-organizzazzjoni sieħba.
70. Dan juri li hemm involviment dejjem jiżdied ta' partijiet interessati rilevanti li ja ħdmu
mill-qrib mas-sottogrupp tan-NEETs mhux attivi. Madankollu, għadu meħtieġ li jkun hemm
definizzjoni aktar ċara tal-involviment tagħhom u ta' kif huma jistgħu jikkontribwixxu għallproċess bl-aktar mod effiċjenti u effettiv.
In-NEETs qiegħda naqsu filwaqt li dawk mhux attivi baqgħu stabbli
71. Fis-seba' Stati Membri li żorna, il-popolazzjoni totali tan-NEETs immirata mill-Garanzija
għaż-Żgħażagħ naqset minn 4.7 miljun persuna għal 4.3 miljun persuna bejn l-ewwel tliet
xhur tal-2013 u tmiem Marzu 2016 (ara l-Figura 12).
Figura 12 - Għadd ta' NEETs qiegħda u mhux attivi (f'eluf) fis-seba' Stati Membri li żorna (lewwel tliet xhur tal-2013 - l-aħħar ta' Marzu 2016)
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Sors: Id-data tal-Eurostat dwar l-għadd ta' NEETs qiegħda u mhux attivi.

72. Dan it-tnaqqis kien dovut għal tnaqqis drastiku fil-komponent qiegħed tal-popolazzjoni
tan-NEETs (- 387 000 persuna), filwaqt li ċ-ċifra għan-NEETs mhux attivi baqgħet
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prattikament ma nbidlitx (+ 13 000 persuna) 19. Dan jikkorrobora l-fatt li huma meħtieġa
sforzi addizzjonali biex jintlaħqu n-NEETs mhux attivi 20.
L-ispiża kumplessiva tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-finanzjament disponibbli ma kinux
ivvalutati mill-Istati Membri
73. Qabel l-introduzzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, l-Istati Membri kollha diġà kienu qed
jipprovdu assistenza liż-żgħażagħ qiegħda fil-kuntest tal-politiki attivi tagħhom tas-suq taxxogħol u, b'mod partikolari, permezz tal-PESs tagħhom (jew korpi simili). L-introduzzjoni talGaranzija għaż-Żgħażagħ ġabet magħha żewġ sfidi addizzjonali għall-Istati Membri:
-

l-ewwel nett, l-appoġġ ipprovdut huwa intenzjonat li jindirizza lin-NEETs kollha, u mhux
biss dawk li huma rreġistrati bħala qiegħda mal-PES; u

-

it-tieni nett, l-appoġġ ipprovdut lin-NEETs kollha huwa intenzjonat li jwassal għal offerta
fi żmien erba' xhur minn meta huma jtemmu l-edukazzjoni formali jew jisfaw qiegħda.

74. Għalhekk aħna identifikajna jekk l-Istati Membri kinux stmaw l-ispiża addizzjonali talforniment tal-offerta meħtieġa lin-NEETs kollha fi żmien erba' xhur, kif meħtieġ mirRakkomandazzjoni tal-Kunsill, u kinux identifikaw il-livell ta' finanzjament disponibbli.
75. Aħna sibna li:
-

Ebda wieħed mis-seba' Stati Membri li żorna ma seta' jipprovdi stima tal-ispiża
addizzjonali mistennija għas-sitwazzjoni speċifika tagħhom.

-

B'mod ġenerali, il-YGIPs għall-Istati Membri kollha li żorna ppreżentaw sensiela ta'
miżuri li għandhom jiġu offerti lin-NEETs, ibbażat fuq il-finanzjament tal-2014-2020 taħt
il-FSIE, notevolment mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) u l-Fond Soċjali
Ewropew (FSE).

19

Il-quċċati staġjonali rreġistrati fit-tielet kwarti tas-sena huma relatati ma' tmiem is-sena
akkademika.
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76. Riċerka reċenti minn organizzazzjonijiet indipendenti tipprovdi ċifri indikattivi ta' x'tista'
tkun l-ispiża biex jintlaħqu n-NEETs kollha fl-UE. L-ILO tistma li l-ispiża annwali tkun ta' bejn
wieħed u ieħor EUR 45.4 biljun 21 filwaqt li l-Eurofound tbassar li l-ispiża tkun ta'
EUR 50.4 biljun kull sena 22.
77. Bi tqabbil ma' dan, il-finanzjament totali taħt l-FSE/taħt il-YEI għat-28 Stat Membru talUE għall-perjodu 2014-2020 jammonta għal total ta' EUR 86.4 biljun (jiġifieri (EUR 12.3 biljun
kull sena). Barra minn hekk, matul il-programm ta' seba' snin, EUR 12.5 biljun f'fondi taħt lFSE/il-YEI (jew EUR 1.8 biljun kull sena) ġew ipprogrammati biex jintnefqu fuq il-prijorità ta'
investiment 8.ii tal-FSE (integrazzjoni sostenibbli taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol), li
minnhom EUR 6.4 biljun ġew ipprogrammati taħt l-inizjattiva tal-YEI għandha lin-NEETs
direttament fil-mira.
78. Għalhekk, mhuwiex possibbli li tiġi indirizzata l-popolazzjoni tan-NEETs kollha kemm hi,
kif kien mistenni mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, bir-riżorsi disponibbli mill-baġit tal-UE
biss. F'dan ir-rigward, huwa meħtieġ li l-Istati Membri jivvalutaw b'mod xieraq l-ispejjeż taliskemi tagħhom ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ, u jipprijoritizzaw il-miżuri relatati skont ilfinanzjament disponibbli.
L-approċċ tal-Istati Membri għandu impatt fuq l-integrazzjoni sostenibbli tan-NEETs
79. L-objettiv finali tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ huwa li jissaħħu l-ħiliet/l-impjegabbiltà tanNEETs u li tippermetti l-integrazzjoni sostenibbli tagħhom fis-suq tax-xogħol. Skont irRakkomandazzjoni tal-Kunsill, jenħtieġ li l-miżuri implimentati fil-kuntest ta' skema ta'
Garanzija għaż-Żgħażagħ, bl-għan li jagħtu spinta għall-kompetenzi ta' individwi, jgħinu biex
jiġu indirizzati l-ispariġġi eżistenti fil-ħiliet biex jiġu ssodisfati aħjar id-domandi tas-suq taxxogħol. Barra minn hekk, aktar ma l-individwi kkonċernati jkunu maqtugħin mis-suq tax-
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L-ILO, "The Youth Guarantee programme in Europe: Features, implementation and challenges"
(Il-programm tal-Garanzija taż-Żgħażagħ fl-Ewropa: Karatteristiċi, implimentazzjoni u sfidi),
Awwissu 2015.
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Il-Eurofound, "Social Inclusion of Young People" (L-Inklużjoni Soċjali taż-Żgħażagħ),
Settembru 2015.
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xogħol, aktar tkun teħtieġ assistenza l-integrazzjoni tagħhom. Jenħtieġ li l-offerti jitfasslu
apposta għall-profil u l-livell ta' kwalifiki tal-individwi. Jenħtieġ ukoll li dawn jikkonformaw
mar-rekwiżiti minimi għal offerta ta' kwalità tajba.
80. Għalhekk, aħna eżaminajna jekk l-Istati Membri li żorna:
-

indirizzawx b'mod sistematiku l-ispariġġ fil-ħiliet fil-kuntest tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ;

-

ivvalutawx il-profili tan-NEETs u żgurawx approċċ uniformi fost id-diversi fornituri; u

-

għamlux użu mid-definizzjoni ta' offerta ta' kwalità tajba.

L-ispariġġ fil-ħiliet mhuwiex identifikat u indirizzat fil-kuntest tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
81. Il-grupp tan-NEETs huwa eteroġenu ħafna23. Madankollu, ebda wieħed mill-Istati
Membri li żorna ma kien wettaq analiż komprensiva tal-popolazzjoni tan-NEETs, inkluża
analiżi tal-ispariġġ fil-ħiliet. Pereżempju, fil-Portugall u fi Spanja, il-YGIP kien ibbażat biss fuq
id-data statistika għan-NEETs li ġiet ipprovduta mill-uffiċċji nazzjonali tal-istatistika, bħaddistribuzzjoni tal-età, il-kwalifiki u s-sess.
82. Fost l-Istati Membri koperti, l-Irlanda biss żviluppat approċċ sistematiku għall-indirizzar
ta' spariġġi fil-ħiliet u għall-allinjar tal-portafoll ta' taħriġ biex dan jissodisfa l-ħtiġijiet tażżona lokali. Dan l-eżerċizzju jitwettaq fuq bażi annwali għal ċertu qasam tal-impjiegi, permezz
ta' kombinament ta' ċensiment u stħarriġ dwar il-forza tax-xogħol, flimkien marrappreżentanti tal-impjegaturi lokali u l-fornituri lokali ta' taħriġ. Madankollu, din is-sistema
kienet diġà stabbilita qabel it-tnedija tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.
83. L-Istati Membri l-oħra kollha li żorna indirizzaw l-ispariġġ fil-ħiliet fi studji u/jew
analiżijiet speċifiċi li twettqu minn diversi istituzzjonijiet. Madankollu, dawn l-istudji ma
ttiħdux, jew ittieħdu biss parzjalment inkunsiderazzjoni meta tfasslu t-tipi u l-għadd ta'
offerti li kellhom jiġu inklużi fil-YGIPs.
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Il-Eurofound, "Exploring the diversity of NEETS" (Nesploraw id-diversità tan-NEETs", Lulju 2016.
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Sistemi ta' tfassil ta' profili mmodifikati minħabba l-Garanzija għaż-Żgħażagħ fi tlieta millIstati Membri li żorna
84. L-introduzzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ skattat il-modifikazzjoni tas-sistema ta'
tfassil ta' profili għan-NEETs fl-Italja, fi Spanja u fl-Irlanda. Madankollu, il-Kroazja, isSlovakkja, Franza u l-Portugall żammew is-sistemi preċedenti tagħhom.
85. Fil-Kroazja u fis-Slovakkja (fejn hemm biss fornitur wieħed tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ,
il-PES), is-sistema ta' tfassil ta' profili hija bbażata fuq valutazzjoni kwalitattiva minn uffiċjal
assenjat għall-każ. Fi Franza l-valutazzjoni ssir ukoll minn uffiċjal assenjat għall-każ, iżda
hemm ħafna fornituri tas-servizz li jivvalutaw in-NEETs u dawn ma jsegwux approċċ uniformi.
86. Il-Portugall, l-Irlanda u l-Italja jużaw sistema li hija bbażata, l-ewwel nett, fuq sistema ta'
punteġġ awtomatizzata u, it-tieni nett, fuq it-tfassil kwalitattiv ta' profili permezz ta'
valutazzjoni minn uffiċjal assenjat għall-każ. Fl-Irlanda u fil-Portugall, il-fornitur uniku talGaranzija għaż-Żgħażagħ li huwa responsabbli għall-valutazzjoni tan-NEETs huwa l-PES,
filwaqt li dan isir minn diversi fornituri fl-Italja (ara l-Kaxxa 5).
Kaxxa 5 - Sistema ġdida ta' tfassil ta' profili għan-NEETs fl-Italja, għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ
Għall-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ, l-Italja introduċiet proċedura standard ta' tfassil ta' profili
tan-NEETs, għall-fornituri kollha tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Din tinvolvi l-kalkolu ta' koeffiċjent ta'
vulnerabbiltà għal kull wieħed miż-żgħażagħ involuti (baxxa, medja, għolja jew għolja ħafna). Dan ilkalkolu huwa bbażat fuq il-karatteristiċi personali tagħhom (bħall-età, is-sess, l-isfond edukattiv, lesperjenza professjonali, eċċ.) kif ukoll il-post ta' residenza tagħhom (il-profil tas-sistema ta'
produzzjoni lokali, ir-rata tal-qgħad reġjonali jew provinċjali, eċċ). Din il-valutazzjoni tipprovdi bażi
standardizzat biex tgħin lill-konsulenti taċ-ċentri ta' impjieg jidentifikaw is-servizz/l-offerta l-aktar
xierqa għall-individwu. Jitħalla marġni wiesa' ta' diskrezzjoni lill-konsulenti taċ-ċentri ta' impjieg biex
jiġi ddeterminat x'perkors in-NEET ikun se jsegwi fl-iskema tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Attwalment
qed jitfasslu linji gwida biex jassistu lill-ħaddiema taċ-ċentri ta' impjieg fit-tfassil kwalitattiv ta' profili
li sussegwentement iwassal għall-iffirmar ta' ftehim ta' servizz personalizzat. L-użu obbligatorju ta'
din is-sistema jikkontribwixxi għal trattament konsistenti tan-NEETs kollha.

87. Spanja qed tagħmel bidla minn valutazzjoni multireġjonali ta' tfassil ta' profili li mhijiex
armonizzata, u li ssir minn uffiċjal assenjat għall-każ, għal qafas komuni għall-valutazzjoni u t-

45

tfassil ta' profili tan-NEETs fil-pajjiż kollu. Dan se jkun ibbażat fuq kwestjonarju standardizzat
dwar l-impjegabbiltà li tfassal mill-PES u mir-Reġjuni Awtonomi.
88. Sistema awtomatizzata mhijiex neċessarjament aħjar minn waħda ppersonalizzata
kompletament, jew oħra kkombinata. Madankollu, huwa importanti li jiġi enfasizzat li dak
tal-ewwel probabbilment jiggarantixxi aktar uniformità u trattament konsistenti tan-NEETs
kollha, filwaqt li t-tieni wieħed joqgħod aktar fuq l-abbiltà u l-esperjenza tal-uffiċjali assenjati
għall-każijiet.
Bosta Stati Membri ddefinixxew offerta ta' kwalità tajba
89. Il-kunċett ta' offerta ta' kwalità tajba jvarja fost l-Istati Membri 24, iżda jeżistu xi kriterji
komuni. Fl-Irlanda, fi Franza u fil-Portugall, id-definizzjoni ta' offerta ta' kwalità tajba hija
stipulata f'termini pjuttost ġenerali fil-YGIPs nazzjonali u hija assoċjata direttament malintegrazzjoni sostenibbli fis-suq tax-xogħol. Min-naħa l-oħra, il-YGIP Spanjol jiddefinixxi lkaratteristiċi prinċipali tal-kwalità tajba għal kull tip ta' offerta.
90. Barra minn hekk, f'żewġ Stati Membri koperti minn dan ir-rapport (l-Italja u s-Slovakkja),
il-Garanzija għaż-Żgħażagħ ikkontribwiet ukoll għall-iżvilupp ta' definizzjoni komprensiva ta'
offerta ta' kwalità tajba, li fil-każ tas-Slovakkja hija legalment vinkolanti (ara l-Kaxxa 6). IlKroazja għadha ma adottatx definizzjoni ta' offerta ta' kwalità tajba, iżda attwalment dan
jinsab taħt rieżami mill-Kunsill għall-Eżekuzzjoni tal-Pjanijiet ta' Implimentazzjoni ta'
Garanzija għaż-Żgħażagħ, li għadu kemm ġie ffurmat.
Kaxxa 6 - Definizzjoni ta' offerta ta' kwalità tajba fis-Slovakkja
Id-definizzjoni ta' offerta ta' kwalità tajba hija stipulata fl-Att dwar is-Servizzi ta' Impjieg. Kull offerta
ta' xogħol li tiġi ssussidjata jew mill-baġit tal-Istat jew mill-YEI/mill-FSE trid tipprovdi
ħin minimu tax-xogħol u d-durata tal-kuntratt ta' impjieg/tal-attività ta' impjieg indipendenti, kif ukoll
tissodisfa r-rekwiżiti għas-sostenibbiltà tax-xogħol wara li jieqaf l-appoġġ. Minbarra dan, hija tkopri
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L-Abbozz ta' Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u
tal-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (15015/16, l-1 ta' Diċembru 2016) jappella għal
diskussjoni dwar standards għall-kriterji ta' kwalità taħt il-Qafas ta' Indikaturi.
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wkoll l-ammont tas-sussidju ta' kull xahar u d-durata totali tiegħu. L-offerta trid tieħu kont ukoll talistat tas-saħħa tar-riċevitur, il-kwalifiki, il-ħiliet professjonali u l-esperjenza preċedenti tiegħu.
F'April 2015, l-Att Nru 61/2015 Coll. dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali ta dettalji dwar
x'jikkostitwixxi apprendistat ta' kwalità tajba fil-qafas tal-edukazzjoni doppja.

91. Definizzjoni legali ta' offerta ta' kwalità tajba fiha nfisha ma tiggarantix e żitu pożittiv
għall-parteċipazzjoni fil-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Irrispettivament mill-kwalità tal-offerti, lintegrazzjoni sostenibbli tan-NEETs fis-suq tax-xogħol teħtieġ tkabbir ekonomiku.
Il-kwalità baxxa tad-data xekklet il-valutazzjoni tar-riżultati tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
92. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tenfasizza l-ħtieġa li jiġu mmonitorjati u evalwati lmiżuri kollha taħt l-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ. Hija meħtieġa data ta' kwalità tajba
biex jiġu żviluppati politiki u interventi bbażati fuq x'jaħdem, fejn u kif, u b'hekk jiġu żgurati lużu effiċjenti tar-riżorsi u redditi pożittivi fuq l-investiment.
93. Għalhekk, aħna eżaminajna jekk l-Istati Membri kinux introduċew sistemi li jippermettu
l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni xierqa tal-implimentazzjoni tal-iskemi tagħhom ta' Garanzija
għaż-Żgħażagħ.
94. Prerekwiżit għall-valutazzjoni tal-progress li sar bis-saħħa tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
huwa d-disponibbiltà ta' sitwazzjoni bażi qabel l-implimentazzjoni tagħha (eż. l-għadd ta'
NEETs li rċevew assistenza mill-PES qabel it-tnedija tagħha). F'dan ir-rigward, l-Istati Membri
kollha li żorna kellhom biss informazzjoni limitata dwar it-tip ta' assistenza li n-NEETs kienu
rċevew, l-għadd ta' offerti/servizzi pprovduti u l-ispejjeż relatati.
95. Aħna nnutajna wkoll bosta problemi ta' inkonsistenzi u affidabbiltà fid-data rrappurtata
mill-Istati Membri lill-EMCO. Il-kumparabbiltà hija affettwata billi huma għandhom modi
differenti ta' kif jirrappurtaw id-data lill-EMCO rigward, pereżempju, il-grupp ta' età fil-mira,
il-metodoloġija għall-kalkolu tal-għadd ta' entrati mat-tnedija tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, linformazzjoni dwar il-każijiet ta' ħruġ u d-disponibbiltà ta' data ta' segwitu (ara wkoll lAnness).
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96. Ġew innutati xi problemi, inkluża n-nuqqas ta' kompletezza tad-data, fl-Istati Membri li
kellhom aktar minn fornitur wieħed tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ iżda ebda sistema ta'
rappurtar armonizzata.
97. Pereżempju, dan huwa l-każ għal Franza, fejn l-awtoritajiet nazzjonali ma jistgħux
jirrappurtaw dwar is-sitwazzjoni tan-NEETs wara li dawn ikunu telqu mill-iskema (ara lparagrafu 55). Minbarra dan, is-sistema ta' monitoraġġ Franċiża ma tkoprix il-fornituri
potenzjali kollha tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Pereżempju, l-offerti pprovduti lil studenti li
ħallew l-edukazzjoni mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, permezz tar-Réseaux Formation
Qualification Emploi, mhumiex inklużi. Sitwazzjoni simili seħħet fil-Portugall, fejn l-offerti
pprovduti lin-NEETs mill-Ministeru tal-Edukazzjoni ma ġewx irrappurtati.
98. Min-naħa l-oħra, l-Italja introduċiet sistema komprensiva ta' monitoraġġ elettroniku
għall-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ (ara l-Kaxxa 7).
Kaxxa 7 - Użu minn database integrata għall-monitoraġġ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ (l-Italja)
Fl-2014, l-Italja waqqfet sistema elettronika biex timmani ġġja l-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ.
Din hija maħsuba biex tirreġistra u sussegwentement tiċċekkja, f'database wieħed, l-istatus ta' NEET
tal-parteċipanti fil-programm. Id-data li tiddaħħal fis-sistema u li jkun fiha informazzjoni dwar listatus fl-impjieg tal-parteċipanti tinkludi wkoll informazzjoni pprovduta mid-dipartimenti provinċjali
u l-aġenziji tax-xogħol. Is-sistema hija marbuta wkoll mad-database tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, li
jippermetti li jsir iċċekkjar tas-sitwazzjoni edukattiva tal-persuni kkonċernati. Rapporti ta' kull ġimgħa
dwar l-għadd ta' NEETs irreġistrati u ta offerti li jkunu saru jiġu ppubblikati fit-taqsima tal-monitoraġġ
ta' sit web speċifiku għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

Valutazzjoni tal-kontribut tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
99. L-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) ġiet introdotta biex tappoġġa limplimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u tirrinforza u taċċelera t-twassil ta' miżuri li
għandhom lil NEETs individwali fil-mira.
100. Billi l-finanzjament taħt il-YEI jissupplimenta l-finanzjament disponibbli taħt l-FSE u
jikkostitwixxi sehem sinifikanti tar-riżorsi finanzjarji disponibbli għall-implimentazzjoni talGaranzija għaż-Żgħażagħ, aħna vvalutajna kif dan jikkontribwixxi għall-aspetti li huma diġà
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koperti fit-taqsimiet preċedenti ta' dan ir-rapport li huma relatati mal-implimentazzjoni
kumplessiva tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.
101. Għalhekk, aħna eżaminajna:
-

jekk twettqux analiżijiet u valutazzjonijiet adegwati għall-interventi tal-YEI inklużi filprogrammi operazzjonali;

-

jekk kinux ġew żviluppati objettivi sinifikattivi u mekkaniżmi ta' monitoraġġ biex jiġu
vvalutati r-riżultati; u

-

liema riżultati kienu nkisbu sa issa u jekk dawn kinux jikkonformaw mal-miri stabbiliti.

Valutazzjoni insuffiċjenti tal-popolazzjoni tan-NEETs kellha impatt fuq it-tfassil talProgrammi Operazzjonali taħt il-YEI
102. Minħabba l-eteroġeneità tal-popolazzjoni tan-NEETs, fatt enfasizzat mirRakkomandazzjoni tal-Kunsill, kienet tkun meħtieġa valutazzjoni dettaljata biex ilpopolazzjoni mmirata tal-YEI tiġi stabbilita b'mod xieraq.
103. Aħna sibna li l-valutazzjonijiet li twettqu mill-Istati Membri li żorna biex tiġi stabbilita lpopolazzjoni mmirata tal-YEI kienu superfiċjali u ġeneriċi. Il-ħames Stati Membri kollha kienu
qasmu l-popolazzjoni mmirata tal-YEI f'żewġ sottogruppi: NEETs mhux attivi u NEETs
qiegħda. Ma sarx immirar speċifiku għal kategoriji bħal persuni li jieqfu mill-iskola qabel iżżmien, persuni ekonomikament u soċjalment vulnerabbli, dawk qiegħda għal żmien twil, jew
persuni li huma l-aktar maqtugħin mis-suq tax-xogħol.
104. Pereżempju, fi Franza, il-Programm Operazzjonali nazzjonali taħt il-YEI jiddikjara li nofs
in-NEETs li għandhom bejn il-15-il sena u l-24 sena huma kkwalifikati ħafna u huma
temporanjament neqsin mis-suq tax-xogħol. Madankollu, huwa ma jiddeskrivix jekk ir-riżorsi
tal-YEI humiex se jkunu ffukati fuq il-bqija tal-popolazzjoni li x'aktarx ikunu jeħtieġu aktar
assistenza.
105. Ebda wieħed mill-ħames Stati Membri li żorna ma għamel valutazzjoni globali talkaratteristiċi tal-popolazzjoni tan-NEETs, billi dawn użaw biss data statistika bħall-età, iddistribuzzjoni reġjonali u l-livell ta' edukazzjoni biex jissustanzjaw l-għażliet inklużi fil-
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programm operazzjonali. Għalhekk, ma twettqitx valutazzjoni xierqa tad-diskrepanzi millawtoritajiet nazzjonali.
106. Barra minn hekk, ma twettqux studji biex jiġu identifikati l-lokalizzazzjonijiet tan-NEETs,
jew l-isfondi soċjali, familjari u ekonomiċi tagħhom. Lanqas ma kien hemm studji biex jiġi
ddeterminat x'miżuri jistgħu jimmassimizzaw l-integrazzjoni sostenibbli tas-sottogruppi
differenti ta' NEETs fis-suq tax-xogħol. Minbarra dan, ma ntużawx valutazzjonijiet tas-suq
biex jiġi stabbilit l-għadd ta' persuni li kellhom jiġu rreġistrati f'miżuri ssussidjati mill-YEI, bħal
offerti ta' xogħol, taħriġ, traineeships jew apprendistati. Ma twettqux valutazzjonijiet taddiskrepanzi jew tal-ispariġġ fil-ħiliet biex jiġu ġġustifikati l-oqsma ta' prijorità għal intervent.
107. Għall-ħames Stati Membri li żorna, l-għadd kumplessiv ta' NEETs li jibbenefikaw millfinanzjament taħt il-YEI ġie stabbilit fuq il-bażi tal-ammont li għandu jiġi allokat lil ċertu tip
ta' offerta u l-ispiża unitarja tagħha. L-allokazzjoni li kellha tingħata għal kull tip speċifiku ta'
offerta ma kinitx ibbażata fuq valutazzjoni.
108. Pereżempju, Spanja approvat sett ta' miżuri biex ji ġu ffinanzjati mill-YEI, iżda kull reġjun
kellu s-setgħa li jiddeċiedi l-karatteristiċi eżatti u l-ispiża ta' kull miżura li kellha tiġi
kkofinanzjata mill-YEI.
109. In-nuqqas ta' għarfien komprensiv dwar il-popolazzjoni tan-NEETs ikkontribwixxa għal
tfassil pjuttost vag tal-programmi operazzjonali, li ma ddefiniex il-gruppi fil-mira li kienu laktar fil-bżonn jew għalfejn il-miżuri proposti jkunu dawk l-aktar xierqa biex l-allinjamenti
skorretti eżistenti jiġu indirizzati.
110. Aħna sibna li fattur ewlieni għall-allokazzjoni tal-fondi kien id-disponibbiltà tal-fornituri li
setgħu jagħmlu offerti lin-NEETs. Il-programm operazzjonali Kroat taħt l-FSE jsemmi b'mod
espliċitu li l-fondi tal-YEI għandhom fil-mira n-NEETs mhux attivi u n-NEETs qiegħda li jistgħu
jiġu inklużi rapidament f'miżuri, filwaqt li jħalli f'idejn l-FSE l-finanzjament, mill-2019 'il
quddiem, tan-NEETs li ilhom qiegħda għal żmien twil.
111. Partijiet interessati rilevanti, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, ilunions u l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi tabilħaqq ġew ikkonsultati matul it-tħejjija talprogrammi operazzjonali. Madankollu, meta intervistajna lil dawn l-organizzazzjonijiet, xi
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wħud ilmentaw dwar it-trasparenza tal-proċedura u qiesu li kien hemm nuqqas ta'
konsultazzjoni dovuta. Pereżempju, fil-Portugall, ir-rappreżentanti tal-unions u talorganizzazzjonijiet taż-żgħażagħ iddikjaraw li l-involviment tagħhom kien intalab biss fi stadju
tardiv fit-tħejjija tal-programm operazzjonali.
Riskju li l-YEI/l-FSE jissostitwixxi l-finanzjament nazzjonali
112. Il-fondi tal-YEI jiġu pprovduti mill-baġit tal-UE bħala żieda għall-fondi tal-FSE, li huma
diġà disponibbli għall-programmi operazzjonali tal-2014-2020, biex ikun jista' jiġi pprovdut
appoġġ addizzjonali lil NEETs individwali, b'mod partikolari dawk li huma l-aktar fil-bżonn.
Madankollu, jenħtieġ li l-fondi tal-UE li jintużaw għall-YEI/għall-FSE ma jissostitwux lill-infiq
pubbliku jew ekwivalenti li jsir mill-Istati Membri 25.
113. L-Istati Membri li żorna ma kinux f'pożizzjoni li jikkonfermaw jekk il-fondi tal-YEI/tal-FSE
jkunux jiġġeneraw żieda netta fin-nefqa pubblika allokata għan-NEETs. Għalhekk, hemm
riskju li r-riżorsi tal-YEI/tal-FSE ma jwasslux għal żieda netta fil-livell ta' finanzjament
disponibbli għan-NEETs u li dawn jissostitwixxu, mill-inqas parzjalment, l-infiq li
preċedentement kien jiġi ffinanzjat mill-baġits nazzjonali. Il-fatt li l-infiq kien eliġibbli minn
Settembru 2013 'il quddiem minkejja li l-Kummissjoni approvat biss l-ewwel programmi
operazzjonali/assi taħt il-YEI/l-FSE f'Ġunju/Lulju 2014 (fi Franza u fl-Italja), u l-erba'
programmi operazzjonali vvalutati li fadal ġew approvati fi tmiem l-2014, servew biss biex
jiżdied dan ir-riskju.
114. Minbarra dan, il-valutazzjoni li wettaqna tal-programmi operazzjonali/assi taħt il-YEI/lFSE wriet ukoll li l-maġġoranza tal-miżuri li kellhom jirċievu finanzjament taħt il-YEI kienu
diġà jeżistu qabel l-introduzzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Għall-Portugall, dan kien il-każ
għal 81 % tal-fondi taħt il-YEI. Filwaqt li dan minnu nnifsu mhuwiex neċessarjament negattiv,
juri wkoll li hemm riskju li l-appoġġ taħt il-YEI/taħt l-FSE jissostitwixxi l-finanzjament
nazzjonali.
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115. Lanqas ma huwa ċar jekk il-valuri fil-mira għall-indikaturi tal-prestazzjoni għall-outputs
mill-programmi operazzjonali taħt il-YEI/taħt l-FSE jikkorrispondux għal żieda netta fl-għadd
ta' NEETs li jirċievu jew ma jirċivux assistenza. Pereżempju, l-assi tal-YEI tal-programm
operazzjonali Spanjol taħt l-FSE għandu l-għan li jipprovdi appoġġ lil 1 057 527 NEET.
Madankollu, l-awtoritajiet nazzjonali ma kkonfermawx li din iċ-ċifra kienet tikkorrispondi
għal żieda netta fl-għadd ta' offerti li kienu se jiġu pprovduti lilhom (meta mqabbla ma' qabel
ma daħal fis-seħħ il-YEI).
116. Huwa saħansitra aktar diffiċli li jiġi vvalutat il-valur miżjud tal-fondi tal-YEI fil-forniment
ta' assistenza għan-NEETs meta l-programmi operazzjonali jissustanzjaw parzjalment biss lallokazzjoni tal-fondi disponibbli. Dan huwa l-każ għall-Kroazja, fejn 69 % biss tal-fondi
disponibbli għall-assi tal-YE tal-programm operazzjonali taħt l-FSE huma allokati għal miżuri
speċifiċi, filwaqt li l-31 % li jifdal għadhom mhuma marbuta ma' ebda miżura.
Il-kwalità tad-data u l-gwida tal-Kummissjoni dwar il-ġbir tad-data jaffettwaw il-kejl tarriżultati tal-YEI
117. Biex jitkejlu l-kisbiet relatati mal-użu tal-finanzjament taħt il-YEI/taħt l-FSE, irregolament iddefinixxa 12-il indikatur obbligatorju tar-riżultati 26. Għal dawn l-indikaturi
kollha, jenħtieġ li jiġu ssettjati xenarju bażi u miri u li sussegwentement id-data dwar limplimentazzjoni tiġi mmonitorjata u kkomunikata.
118. Aħna vvalutajna l-adegwatezza tax-xenarji bażi u l-miri għar-riżultati li ġew issettjati millIstati Membri li żorna, kif ukoll il-mod kif dawn qed jikkompilaw u jirrappurtaw id-data talmonitoraġġ.
Il-kwalità tad-data tfixkel il-valutazzjoni tax-xenarji bażi u tal-miri
119. Matul in-negozjar tal-programmi operazzjonali, il-Kummissjoni hija meħtieġa tiċċekkja laffidabbiltà tax-xenarji bażi użati sabiex tiżgura r-robustezza tal-miri. Dan huwa parti millkontroll ex ante tal-kundizzjonalità u, fejn il-linja bażi ma tistax tiġi appoġġata permezz ta'

26

Ir-Regolament (UE) Nru 1304/2013 (l-Anness II).

52

evidenza jew ma hemmx data storika, jenħtieġ li jitħejja pjan ta' azzjoni mill-Istat Membru
rilevanti.
120. Il-Kummissjoni tipprovdi gwida lill-Istati Membri dwar kif il-linji bażi għandhom jiġu
ddeterminati. Madankollu, fl-Istati Membri kollha li vvalutajna, aħna osservajna li l-linja bażi
għall-indikaturi tar-riżultati kienu ġeneralment ibbażati fuq data storika tar-rati ta' suċċess
fit-tlestija ta' miżuri simili, fuq l-integrazzjoni sussegwenti tal-parteċipanti fis-suq tax-xogħol
u fuq informazzjoni statistika bħad-distribuzzjoni bejn il-parteċipanti mhux attivi u dawk
qiegħda.
121. Aħna tlabna lill-awtoritajiet nazzjonali biex jipprovdu evidenza biex jappoġġaw id-data
sottostanti f'dan ir-rigward. L-Istati Membri kollha pprovdew spjegazzjonijiet ġeneriċi dwar
il-proċess tal-kompilazzjoni tad-data, iżda ebda wieħed ma kien kapaċi jipprovdi bis-sħiħ linformazzjoni mitluba.
122. Pereżempju fl-Italja u fi Spanja, il-kompilazzjoni tad-data kienet ir-riżultat ta' approċċ
minn isfel għal fuq. Fil-fatt, għaż-żewġ Stati Membri, ġiet ipprovduta evidenza li d-data
kienet inġabret fil-livell reġjonali dwar ir-rata ta' suċċess tan-NEETs fl-ikkompletar tal-miżuri,
u dwar ir-rata ta' integrazzjoni sussegwenti tagħhom fis-suq tax-xogħol. Madankollu, id-data
sottostanti li ntużat mir-reġjuni differenti biex tinkiseb il-linja bażi ma kinitx disponibbli lillQorti biex issir valutazzjoni.
123. Fil-Portugall, id-data sottostanti ġiet ipprovduta, iżda sibna żbalji fil-kalkolu talindikaturi. Minbarra dan, id-data li ntużat għall-istimar tal-indikaturi bażi ma kinitx
komprensiva biżżejjed (ara l-Kaxxa 8).
Kaxxa 8 - Dgħufijiet identifikati fl-istabbiliment ta' valuri bażi fil-Portugall
Żball fil-kalkolu: Fil-kalkolu tal-valur bażi għall-indikatur CR01 ("parteċipanti mhux impjegati li jlestu lintervent appoġġat mill-YEI"), id-denominatur li ntuża ma kienx konsistenti mad-data li ntużat biex
jiġi kkalkulat in-numeratur, billi d-denominatur kien jinkludi aktar miżuri minn dawk li ntużaw biex ġie
kkalkulat in-numeratur. Li kieku t-tnejn li huma kienu konsistenti, il-proporzjon bażi kien jiżdied minn
50.5 % għal 79 %. Inqabdu problemi simili fl-indikaturi CR04 u CR07, li jikkostitwixxu varjazzjoni ta'
CR01 iżda li kienu japplikaw għal NEETs qiegħda għal żmien twil u NEETs mhux attivi.
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Rappreżentattività insuffiċjenti: Ir-riżultati li nkisbu mill-programm INSERJOVEM intużaw bħala valur
rappreżentattiv għall-istimar tal-indikaturi CR02 ("parteċipanti qiegħda li jirċievu offerta ta' impjieg,
edukazzjoni kontinwa, apprendistat jew traineeship meta jitilqu") u CR03 ("parte ċipanti qiegħda li
jkunu f'edukazzjoni/taħriġ, jew li jiksbu xi kwalifika, jew li jkunu f'impjieg, inkluż impjieg indipendenti,
meta jitilqu"). Madankollu INSERJOVEM mhuwiex ġenerali biżżejjed biex jirrappreżenta l-miżuri ta'
edukazzjoni jew ta' intraprenditorija. Inqabdu problemi simili fl-indikaturi CR05, CR06, CR08 u CR09, li
jikkostitwixxu varjazzjoni ta' CR02 u CR03 iżda li kienu japplikaw għal NEETs qiegħda għal żmien twil u
NEETs mhux attivi.

124. Element wieħed importanti għall-issettjar kemm tal-valuri bażi kif ukoll tal-valuri fil-mira
għall-indikaturi tal-prestazzjoni huwa l-istabbiliment tar-rata ta' suċċess mistennija talparteċipanti. Fil-Kroazja u fil-Portugall, intużaw rati differenti ta' su ċċess skont l-istatus talparteċipanti mad-dħul, b'NEETs mhux attivi jkollhom rata aktar baxxa ta' suċċess milli jkun
mistenni. Madankollu, ma ġiet ipprovduta ebda evidenza biex tissustanzja r-rati differenti li
ntużaw. Fi Spanja u fl-Italja, ir-rati ta' suċċess mistenni li ntużaw kienu l-istess,
irrispettivament minn jekk il-parteċipanti kinux mhux attivi jew kinux qiegħda, billi ma kienet
teżisti ebda korrelazzjoni statistika bejn l-istatus tagħhom mad-dħul u r-rata tagħhom ta'
suċċess.
125. Rigward il-miri li kellhom jintlaħqu fis-sena ta' referenza, instab li mhux l-Istati Membri
kollha stennew li se jagħmlu progress meta mqabbel mas-sitwazzjoni bażi. Pereżempju, filprogramm operazzjonali nazzjonali Franċiż taħt il-YEI/l-FSE, l-objettivi li kellhom jintlaħqu
kienu simili għal dawk li diġà ġew osservati fil-passat. Fejn rati ogħla ta' suċċess ġew issettjati
bħala miri, dawn ma kinux issustanzjati, jew inkella kienu ssustanzjati f'termini ġenerali
ħafna.
126. L-affidabbiltà tax-xenarji bażi u tal-miri ssettjati fl-Istati Membri kollha ma setgħux jiġu
vvalutati minħabba l-fatt li jew id-data sottostanti ta' sostenn ma kinitx disponibbli g ħalina
jew inkella, meta ġiet ipprovduta, ma tqisitx ta' kwalità suffiċjenti.
Problemi bil-gwida tal-Kummissjoni dwar il-ġbir tad-data
127. Sabiex tappoġġa lill-Istati Membri u tiżgura l-konsistenza fir-rappurtar tal-indikaturi tarriżultati, il-Kummissjoni ħarġet gwida li tistipula r-rekwiżiti minimi li kull sistema ta'
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monitoraġġ trid taderixxi magħhom sabiex tkun tista' twettaq il-kompiti meħtieġa mirRegolamenti 27.
128. Skont il-gwida tal-Kummissjoni, jenħtieġ li l-indikaturi tar-riżultati tal-YEI/tal-FSE
jirreġistraw jekk il-parteċipanti jikkompletawx l-intervent tal-YEI, jekk sussegwentement
jirċievux offerta jew addirittura jibdlu s-sitwazzjoni tagħhom, irrispettivament minn jekk
jikkompletawx l-intervent jew le, u jekk l-offerta li tiġi riċevuta tkunx marbuta malparteċipazzjoni tagħhom fil-miżura appoġġata taħt il-YEI/taħt l-FSE. Għalhekk, persuna li ma
tikkompletax intervent jew operazzjoni kkofinanzjati mill-YEI/mill-FSE tista' tingħadd bħala
riżultat pożittiv f'termini tal-offerti li jiġu riċevuti u l-aċċettazzjoni tagħhom, li jimplika li lindikaturi tal-YEI/tal-FSE ma għadhomx qed jivvalutaw il-valur miżjud ta' azzjoni tal-YEI. Dan
l-approċċ jinvolvi r-riskju li r-riżultati jiġu ddikjarati b'mod eċċessiv (ara l-Kaxxa 9).
Kaxxa 9 - Ir-riżultati tal-YEI ddikjarati b'mod eċċessiv
Bħala eżempju, ejjew nieħdu l-każ ta' NEET li jiġi identifikat biex jipparteċipa fi programm ta' taħriġ
ta' sena, bl-għan li jipprovdi kwalifika maħsuba biex tgħinu jidħol fis-suq tax-xogħol, u ejjew nassumu
li, wara sitt xhur, u mingħajr ma tikkompleta t-taħriġ u tikseb ċertifikat, il-persuna inkwistjoni titlaq
mill-miżura, pereżempju biex taċċetta offerta ta' xogħol ta' xahrejn f'qasam kompletament differenti.
Il-gwida tal-Kummissjoni tissuġġerixxi li din il-persuna għandha tingħadd bħala li ma kkompletatx lintervent tal-YEI, iżda bħala li rċeviet offerta malli ħarġet mill-intervent u bħala li aċċettat offerta fi
żmien erba' ġimgħat minn meta kkompletat il-miżura tal-YEI. L-indikatur, imbagħad, jattribwixxi lofferta ta' xogħol għall-intervent tal-YEI, għalkemm dan fil-fatt ma jkunx il-każ.

129. Fuq il-bażi ta' din l-interpretazzjoni, huwa diffiċli li jitkejjel jekk l-interventi tal-YEI kinux
qed jikkontribwixxu għall-integrazzjoni sostenibbli tan-NEETs fis-suq tax-xogħol.
130. Minbarra dan, il-gwida tal-Kummissjoni ssemmi b'mod espliċitu li jenħtieġ li l-indikaturi
tar-riżultati jieħdu inkunsiderazzjoni l-offerti kollha, irrispettivament mill-kwalità tagħhom,
sabiex jidentifikaw b'mod ċar ir-sitwazzjoni ta' persuna erba' ġimgħat u mbagħad sitt xhur
wara li hija tkun ipparteċipat fil-miżura kkofinanzjata. Madankollu, mhemmx dettalji pre ċiżi

27

L-Anness D - Gwida prattika dwar il-ġbir u l-validazzjoni tad-data, Mejju 2016.
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ħafna dwar meta offerta tkun tgħodd favur l-indikaturi tar-riżultati, minħabba
interpretazzjoni pjuttost flessibbli tal-kundizzjoni "mal-ħruġ". Offerti li ġew riċevuti matul lappoġġ mill-YEI jingħaddu bħala riżultat, bħalma jingħaddu dawk li ma jkunux marbuta malofferta ssusidjata mill-YEI u dawk li jirriżultaw mill-inizjattiva proprja tal-parteċipant.
131. Il-gwida tal-Kummissjoni tiddikjara wkoll li jenħtieġ li l-indikaturi tar-riżultati jinkludu lil
dawk li jkunu kisbu kwalifika b'riżultat tal-intervent 28. Pereżempju, jekk l-intervent tal-YEI
jikkonsisti fil-forniment ta' taħriġ iċċertifikat li jwassal għal kwalifika finali, din il-persuna
tingħadd bħala li kkompletat, b'mod utli, il-miżura dwar il-kwalifikazzjoni. Madankollu, din ilkisba terġa' tingħadd awtomatikament bħala riżultat fl-indikaturi rrappurtati dwar issitwazzjoni erba' ġimgħat u sitt xhur wara. Din is-sitwazzjoni ġiet osservata matul iż-żjara fi
Spanja.
132. Kwistjoni oħra li tqajjem dubji fil-gwida tal-Kummissjoni tikkonċerna parteċipanti li
jirċievu offerta f'operazzjoni tal-YEI iżda ma jaċċettawhiex. Il-gwida tindika li jenħtieġ li din lofferta tingħadd bħala riżultat pożittiv anke jekk tiġi rifjutata u ma tkunx xierqa għall-profil
tal-persuna.
133. B'mod simili, hemm il-każ fejn parteċipant tal-YEI jirċievi offerta oħra (ukoll issussidjata
mill-YEI), fl-istess qasam jew f'qasam differenti. Jekk il-persuna taċċetta t-tieni offerta hija
tingħadd bħala li ma tkunx ikkompletat l-azzjoni preċedenti u, fl-istess ħin, hija tingħadd
ukoll bħala li rċeviet offerta bis-saħħa tal-YEI. Fil-verità, din il-persuna tkun qed tingħadd
darbtejn u r-riżorsi tal-YEI jkunu qed "jikkompetu" għall-istess persuna b'mod ineffiċjenti.
134. Ibbażat fuq dan ta' hawn fuq, aħna nikkonkludu li l-interpretazzjoni tal-Kummissjoni filgwida tagħha twassal għal sitwazzjonijiet fejn id-data li tintuża għar-rappurtar tal-indikaturi
tar-riżultati ma tkunx tirrifletti b'mod preċiż l-impatt tal-miżuri kkofinanzjati mill-YEI, u
jkollha t-tendenza li tiddikjara r-riżultati b'mod eċċessiv.

28

L-Anness D - Gwida prattika dwar il-ġbir u l-validazzjoni tad-data, Mejju 2016, p. 95.
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L-Istati Membri utilizzaw biss parzjalment il-prefinanzjament addizzjonali għall-programmi
operazzjonali taħt il-YEI/taħt l-FSE
135. F'Mejju 2015, il-Kummissjoni pproponiet żieda, għal 30 %, fir-rata inizjali ta'
prefinanzjament għall-allokazzjoni speċifika taħt il-YEI/l-FSE (minflok il-1 % normali), bl-għan
li tipprovdi rispons mgħaġġel għall-qgħad fost iż-żgħażagħ29. L-istess regolament jeħtieġ ukoll
li mit-23 ta' Mejju 2016, 50 % tal-ammont ta' prefinanzjament addizzjonali, jew 14.5 % talfondi totali tal-YEI allokati għall-Istati Membri, jiġu ssustanzjati permezz tal-preżentazzjoni ta'
talbiet interim għall-ħlas. L-Istati Membri li ma jissodisfawx din il-kundizzjoni huma meħtieġa
jirrimborżaw l-ammont totali tal-prefinanzjament addizzjonali inizjali.
136. Minbarra l-Portugall, li rnexxielu jiġġustifika l-prefinanzjament addizzjonali totali li r ċieva
sat-23 ta' Mejju 2016, l-Istati Membri l-oħra li żorna kienu biss f'pożizzjoni li jippreżentaw
talbiet għall-ħlas li jikkorrispondu għal frazzjoni mill-prefinanzjament addizzjonali li rċevew, li
tvarja mit-58 % ġġustifikati minn Franza sa 32 % fil-każ ta' Spanja (ara l-Figura 13).
137. Fl-2016, minħabba li l-ammont iġġustifikat kien inqas minn 50 %, il-Kummissjoni talbet li
Spanja tirrimborża EUR 273.6 miljun. Madankollu, dan ma kienx jinvolvi t-telf ta'
finanzjament mill-UE għall-Istat Membri, billi t-total tal-kontribuzzjoni mill-UE li ġiet allokata
baqa' ma nbidilx.

29

Ir-Regolament (UE) 2015/779 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 li
jemenda r-Regolament (UE) Nru 1304/2013, fir-rigward ta' ammont ta' prefinanzjament inizjali
addizzjonali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg tażŻgħażagħ (ĠU L 126, 21.5.2015, p. 1).
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Figura 13 - Perċentwal ta' prefinanzjament addizzjonali tal-YEI li huwa ġġustifikat sat23 ta' Mejju 2016
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Sors: SFC2014.

138. Il-fatt li l-Istati Membri setgħu jużaw biss parzjalment il-livell akbar ta' prefinanzjament
jindika li, meta pproponiet il-prefinanzjament addizzjonali akbar, il-Kummissjoni stmat b'mod
insuffiċjenti ż-żmien meħtieġ biex jiġu stabbiliti strutturi xierqa għall-infiq u l-ikklejmjar talinfiq.
Ir-riżultati rrappurtati mhumiex tajbin daqs kemm mistenni għall-miżuri appoġġati taħt ilYEI/taħt l-FSE
139. Ir-riżultati tal-YEI jridu jiġu ddimostrati u kkomunikati b'mod ċar, u jridu jipprevedu
arranġamenti speċifiċi ta' monitoraġġ u evalwazzjoni 30 minbarra r-rapport annwali standard
ta' implimentazzjoni li jrid jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni għal kull programm operazzjonali
taħt l-FSE 31.
140. Għall-ħames Stati Membri li żorna, aħna rrieżaminajna r-rapporti annwali ta'
implimentazzjoni biex nivvalutaw il-progress li sar mill-2013 'il hawn. L-analiżi tagħna ma
tkoprix il-Kroazja billi l-ftehim dwar l-għotja tal-YEI ġie ffirmat biss f'Novembru 2015, u limplimentazzjoni bdiet biss fit-tieni nofs tal-2015. Barra minn hekk, ir-rapport annwali ta'
30

L-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.

31

L-Artikoli 50(1) u 50(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.
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implimentazzjoni għal Spanja għall-2015 ma pprovdiex ċifri aġġornati, u reġà rrapporta ċ-ċifri
tal-2014 32.
141. Sa tmiem l-2015, ivarja l-punt sa fejn l-Istati Membri kienu laħqu l-miri tal-outputs talYEI: fi Franza (Nord-Pas-de-Calais), il-miri inizjali tal-outputs, jiġifieri l-għadd ta' parteċipanti,
kienu diġà nstebqu (111 %), filwaqt li fl-Italja, kien intlaħaq biss madwar 23 % tal-mira inizjali
(ara l-Figura 14.1).

32

Ir-Rapport Annwali ta' Implimentazzjoni għall-2015 għal Spanja ma pprovdiex aġġornamenti taċċifri li kienu diġà ġew ipprovduti bħala parti mill-ewwel rapport annwali ta' implimentazzjoni, li
kienu stimi. Dan kien dovut għad-deċiżjoni tal-awtoritajiet nazzjonali li ma jirrappurtawx iċ-ċifri
għal operazzjonijiet li kienu għadhom ma ntgħażlux formalment jew li ġew implimentati
parzjalment biss.
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Figura 14 - Xi nkiseb bil-fondi tal-YEI/tal-FSE sa tmiem l-20151
14.1 - % tal-mira għall-output totali tal-YEI li ntla ħaq
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14.2- % ta' parte ċipanti li kkompletaw l-intervent
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Id-data għal Spanja tirreferi biss għall-2014.

Sors: Ir-Rapport Annwali ta' Implimentazzjoni għall-2015.

142. Barra minn hekk, is-sehem ta' parteċipanti li kkompletaw l-iskema ta' Garanzija għażŻgħażagħ iffinanzjata mill-YEI/mill-FSE jvarja fost l-Istati Membri: b'mod partikolari, aħna
nosservaw li inqas minn terz tal-parteċipanti kkompletaw l-intervent fil-każ tal-programm
operazzjonali Franċiż taħt il-YEI/l-FSE u fil-każ tal-assi tal-YEI/tal-FSE tal-programm
operazzjonali Portugiż taħt l-FSE. Dan iqajjem tħassib rigward l-effettività tal-miżuri talGaranzija għaż-Żgħażagħ li huma ffinanzjati mill-YEI/mill-FSE (ara l-Figura 14.2).
143. L-informazzjoni rrappurtata mill-Istati Membri turi wkoll li l-grupp tan-NEETs mhux attivi
kien dak li bbenefika l-inqas. Pereżempju, fil-Portugall, ebda wieħed mill-parteċipanti ma
kien mill-grupp mhux attiv. Barra minn hekk, 1 % biss mill-parteċipanti fil-ħames Stati
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Membri li żorna kellhom diżabbiltà, 8 % kienu immigranti (li 95 % minnhom kienu fi Franza) u
22 % kienu ġejjin minn unità domestika qiegħda (il-Portugall irrappreżenta 50 % minn dawn).
Sar użu limitat mill-finanzjament taħt il-YEI/taħt l-FSE sa tmiem l-2015
144. Il-livelli ta' nfiq irrappurtati fir-rapporti annwali ta' implimentazzjoni għall-2015 juru li lPortugall biss ippreżenta talba għall-ħlas li kienet ekwivalenti għal 47 % tal-baġit totali talYEI/tal-FSE matul is-sena. Minbarra Spanja, li ma ddikjarat ebda ammont g ħall-infiq
impenjat, l-Istati Membri li kien fadal impenjaw bejn 24 % (l-Italja) u 85 % (Franza – NordPas-de-Calais) mill-baġit kumplessiv (ara l-Figura 15).
Figura 15 - Perċentwal ta' nfiq impenjat fi tmiem l-2015
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Sors: Ir-Rapport Annwali ta' Implimentazzjoni għall-2015.

145. Dan juri li l-finanzjament addizzjonali mill-UE li sar disponibbli permezz tal-YEI/tal-FSE
ma ntużax għalkollox mill-Istati Membri biex jipprovdi appoġġ addizzjonali għan-NEETs, birriskju li l-prefinanzjament addizzjonali jista' jkollu ji ġi rrimborżat lill-Kummissjoni (ara lparagrafi 135 sa 138). Fid-dawl ta' dan, ħafna mill-Istati Membri semmew li huma kienu
għadhom ma għamlux l-arranġamenti amministrattivi rilevanti biex jiċċertifikaw l-infiq
imġarrab (jiġifieri kienu għadhom ma nnominawx l-awtoritajiet maniġerjali u l-awtoritajiet
maniġerjali u l-awtoritajiet taċ-ċertifikazzjoni). Problema komuni f'dan ir-rigward kienet ittwaqqif ta' sistema tal-IT li hija kapaċi tiżgura li l-infiq ikun traċċabli.
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Id-dewmien fl-implimentazzjoni llimita l-valur tal-ewwel evalwazzjonijiet tal-miżuri ta'
appoġġ taħt il-YEI/taħt l-FSE
146. Jenħtieġ li l-Istati Membri jwettqu evalwazzjoni biex jivvalutaw l-effettività, l-effiċjenza u
l-impatt tal-appoġġ taħt il-YEI/l-FSE mill-inqas darbtejn matul il-perjodu ta' programmazzjoni.
L-ewwel evalwazzjoni kellha tiġi kkompletata sal-31 ta' Diċembru 2015 33 u t-tieni waħda sal31 ta' Diċembru 2018.
147. L-analiżi tagħna wriet li billi l-programmi kienu għadhom fl-istadji bikrin tagħhom, ebda
wieħed mir-rapporti ta' evalwazzjoni ppreżentati mill-Istati Membri ma vvaluta l-effiċjenza,
il-kosteffettività jew l-impatt tal-miżuri ffinanzjati mill-YEI. Limitazzjonijiet fis-sistemi ta'
monitoraġġ u n-nuqqas ta' data affidabbli wkoll kellhom impatt fuq il-kwalità ta' dawn levalwazzjonijiet. B'mod partikolari Spanja, il-Kroazja u l-Portugall irrappurtaw li esperjenzaw
diffikultajiet fl-implimentazzjoni tas-sistema tal-IT li tintuża għall-ġestjoni tad-database ta'
informazzjoni.
148. Ibbażat fuq dan ta' hawn fuq, aħna nqisu li, għalkemm ir-regolament ippreveda l-ewwel
evalwazzjonijiet sal-31 ta' Diċembru 2015, id-dewmien fl-implimentazzjoni llimita l-utilità
tagħhom.
Diffikultajiet fl-implimentazzjoni kkonfermati mill-każijiet individwali li ġew ikkampjunati
direttament
149. Aħna eżaminajna wkoll il-każijiet individwali għal kampjun ta' 175 parteċipant fil-miżuri
ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ li kienu ġew ikkofinanzjati mill-YEI/mill-FSE. F'kull Stat Membru
ntgħażlu 35 persuna b'mod aleatorju, għajr fi Franza, fejn 20 parteċipant intgħażlu millprogramm operazzjonali nazzjonali u 15 oħra mill-programm operazzjonali ta' Nord-Pas-deCalais.
150. Meta daħlu fl-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ, 78 % tal-parteċipanti magħżula kollha
kienu qiegħda, 14 % ma kinux attivi u 8 % ma kinux jissodisfaw il-kriterji biex jitqiesu bħala

33

L-Artikolu 19(6) tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013.
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NEETs (ara l-Figura 16.1). Barra minn hekk, 11 % tal-parteċipanti kienu bdew il-miżura qabel
tnediet il-Garanzija għaż-Żgħażagħ jew inkella kienu barra mill-grupp ta' età stipulat filprogramm operazzjonali 34, b'hekk kienu ineliġibbli għall-kofinanzjament.
Figura 16 - Karatteristiċi tal-parteċipanti tal-YEI fil-kampjun
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151. Mill-parteċipanti, 54 % kienu kkonċentrati fil-faxxa ta' età ta' bejn it-22 sena u l-25 sena
(ara l-Figura 16.2). Barra minn hekk, 80 % kellhom edukazzjoni sekondarja jew ogħla, b'aktar
minn 30 % li kellhom edukazzjoni terzjarja (ara l-Figura 16.3). Dawn in-numri jikkonfermaw li
l-persuni li bbenefikaw l-aktar mill-YEI kienu dawk l-aktar kwalifikati u li kellhom edukazzjoni
aħjar.
152. Mill-175 persuna koperti minn dan ir-rieżami, 25 persuna kienu telqu mill-Garanzija
għaż-Żgħażagħ mingħajr ma rċevew offerta ta' impjieg, traineeship, edukazzjoni jew

34

Ir-regoli ta' eliġibbiltà ta' Spanja jirrikjedu reġistrazzjoni minn qabel fid-database tal-Garanzija
għaż-Żgħażagħ - Sistema nacional de Garantía Juvenil. Barra minn hekk, għalkemm Spanja talbet
lill-Kummissjoni jekk setgħetx iżżid l-età għall-benefiċjarji tal-programm operazzjonali tal-YEI fit3.12.2015, instab li xi parteċipanti kellhom aktar minn 25 sena qabel dik id-data.
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apprendistat. Il-150 li kien fadal tabilħaqq irċevew offerta, u t-traineeships waħidhom
irrappreżentaw 45 % tal-offerti (ara l-Figura 17). Fl-24 każ fejn ma ġiet riċevuta ebda offerta,
dan kien jew minħabba li l-benefiċjarji telqu kmieni mill-iskema, jew minħabba li l-miżura ta'
akkumpanjament skadiet mingħajr ma wasslet għal offerta. Dan kien il-każ fi Franza, fejn xi
fornituri tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ waqfu jipprovdu appoġġ lin-NEETs wara erba' xhur
minħabba f'interpretazzjoni ħażina ta' kif għandha tiġi applikata r-regola tal-erba' xhur.
Figura 17 - Tipi ta' offerta
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Sors: Il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri dwar l-individwi.

153. Fl-Italja, għandu jiġi nnutat li fil-każijiet kollha fil-kampjun fejn persuni aċċettaw offerta
ta' traineeship (disa' persuni), kien hemm dewmien sinifikanti fil-pagamenti (mill-inqas
xahrejn). L-Italja rrikonoxxiet li d-dewmien fil-pagament kien problema rikorrenti b'mod
ġenerali għat-traineeships, u mhux għall-kampjun biss. Fil-fatt, id-dewmien medju biex jiġi
riċevut pagamenti kien ta' 64 jum.
154. Il-perjodu latenti bejn ir-reġistrazzjoni għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-aċċettazzjoni
tal-offerta kien, bejn wieħed u ieħor, 112-il jum (jiġifieri inqas minn erba' xhur). Madankollu,
f'27 % mill-każijiet, iż-żmien bejn ir-reġistrazzjoni u l-aċċettazzjoni qabeż l-erba' xhur, u f'7 %
tal-każijiet, sena.
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155. Ibbażat fuq il-kriterji tal-Istati Membri dwar x'jikkostitwixxi offerta ta' kwalità tajba, lofferti pprovduti lill-parteċipanti tqiesu bħala ta' kwalità tajba f'91 % tal-każijiet. Madankollu,
instabu spariġġi bejn il-profili tal-parteċipanti u l-offerti (ara l-Kaxxa 10).
Kaxxa 10 - Eżempji ta' spariġġi bejn il-profili individwali u l-offerti
Persuna b'lawrja universitarja fl-inġinerija ċivili u bi tliet snin ta' esperjenza professjonali bħala
għalliem tal-matematika rċeviet offerta ta' traineeship ta' sena fi skola tal-lingwi, fejn l-objettiv tattaħriġ kien li din tiżviluppa l-ħiliet tagħha bħala għalliem u titgħallem kif taġixxi fil-klassi. Wara disa'
xhur, il-parteċipant ħalla t-traineeship biex safa mingħajr xogħol.
Persuna b'lawrja universitarja fir-relazzjonijiet industrijali rċeviet offerta ta' xogħol ta' ġimagħtejn
bħala ħaddiem fis-settur tal-bini, filwaqt li l-fajl tagħha ma kienx jirreferi għal xi esperjenza
preċedenti f'dan il-qasam, u lanqas għal xi interess partikolari fix-xogħol f'dan il-qasam.
Persuna b'lawrja ta' Master fil-psikoloġija legali u forensika rċeviet offerta ta' taħriġ filkummerċjalizzazzjoni u l-ġestjoni mingħajr ma wriet ebda interess partikolari f'dan il-qasam.

156. Fi żmien ir-rieżami, 62 % tal-parteċipanti kienu kkompletaw il-miżura, 23 % kienu
għadhom fil-miżura u 15 % kienu abbandunaw il-miżura li rċevew (madwar żewġ terzi
minnhom fil-Kroazja) (ara l-Figura 18.1).
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Figura 18 - Rata ta' ksib tal-miżuri u status attwali tal-parteċipanti
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Sors: Il-QEA, ibbażat fuq informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri dwar l-individwi.

157. Is-sostenibbiltà tal-integrazzjoni tal-parteċipanti fis-suq tax-xogħol għadha sfida. Kien
hemm 38 % tal-parteċipanti li kienu impjegati jew li kienu qed jattendu miżuri ta'
edukazzjoni, iżda 19 % tal-parteċipanti kienu rritornaw għall-istatus ta' NEET. Minbarra dan,
għal 27 % tal-parteċipanti (l-aktar fi Spanja, Franza u l-Italja), is-sitwazzjoni mhijiex magħrufa
(ara l-Figura 18.2).
158. L-offerti ta' impjieg u ta' traineeship kellhom rati a ħjar għall-integrazzjoni talparteċipanti fis-suq tax-xogħol (ara l-Figura 18.3). Dan jista' jiġi parzjalment spjegat bil-fatt li
l-parteċipanti f'dawn il-miżuri kienu jinsabu inqas maqtugħin mis-suq tax-xogħol, kellhom logħla livelli ta' edukazzjoni u kellhom aktar snin ta' esperjenza professjonali. L-apprendistati
wrew l-aħjar riżultati f'termini ta' prevenzjoni tar-ritorn ta' xi persuni għall-istatus ta' NEET.
Dan huwa marbut mat-tul tal-apprendistati, li jistgħu jdumu minn sena sa tliet snin.
KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET
159. Aħna nikkonkludu li, filwaqt li s-seba' Stati Membri kienu għamlu progress flimplimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u li kienu nkisbu xi riżultati, is-sitwazzjoni
attwali, aktar minn tliet snin wara l-adozzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, mhijiex tajba
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daqs kemm kien mistenni inizjalment mat-tnedija tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, li għandha lgħan li tipprovdi offerta ta' kwalità tajba lin-NEETs kollha fi żmien erba' xhur. Barra minn
hekk, il-kontribut tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ għall-ilħuq tal-objettivi talGaranzija għaż-Żgħażagħ fil-ħames Stati Membri li żorna kien limitat ħafna fiż-żmien meta
sar l-awditu.
Valutazzjoni tal-progress tal-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
160. Abbażi ta' dak li kien mistenni mir-rekwiżiti tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill li
tipproponi l-Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-valutazzjoni tagħna hija li ebda wieħed mill-Istati
Membri kien għadu ma żgura li n-NEETs kollha kellhom l-opportunità li jaċċettaw offerta fi
żmien erba' xhur, li tkun tgħinhom jintegraw fis-suq tax-xogħol b'mod sostenibbli. Billi lGaranzija għaż-Żgħażagħ hija bbażata fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill, jiġifieri "liġi mhux
vinkolanti", l-implimentazzjoni tagħha tiddependi mir-rieda tajba tal-Istati Membri.
161. Fir-rigward tal-progress li sar fl-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tan-NEETs, aħna sibna li
s-sehem ta' NEETs irreġistrati sa tmiem l-2015 ma kienx wera żieda kbira u, barra minn hekk,
kien diffiċli li jiġi vvalutat il-kontribut tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ (ara l-paragrafi 36 sa 42).
162. Għall-istess perjodu, il-livell ta' każijiet ta' ħruġ pożittiv mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ
kien ivarja fl-Istati Membri li żorna, fejn l-impjieg kien l-aktar tip komuni ta' ħruġ. Għall-2014,
l-għadd ta' każijiet ta' ħruġ pożittiv kien ikopri biss madwar nofs ir-reġistrazzjonijiet totali,
iżda dan żdied għal 62 % fl-2015 (ara l-paragrafi 43 sa 50).
163. Barra minn hekk, 70 % tal-każijiet ta' ħruġ pożittiv irrispettaw id-data ta' skadenza ta'
erba' xhur fl-2014. Madankollu, is-sitwazzjoni marret għall-agħar għal erbgħa mill-Istati
Membri li żorna fl-2015, fatt li naqqas il-medja kumplessiva għal 59 % (ara l-paragrafi 51
sa 52).
164. Rigward is-sostenibbiltà tal-każijiet ta' ħruġ pożittiv, aħna analizzajna l-informazzjoni
disponibbli għall-parteċipanti 6 xhur, 12-il xahar u 18-il xahar wara li telqu mill-Garanzija
għaż-Żgħażagħ. Aħna sibna li l-livell ta' sostenibbiltà ddeterjorat progressivament minn
6 xhur għal 12-il xahar għal 18-il xahar (ara l-paragrafi 53 sa 59).
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Rakkomandazzjoni 1
Għal inizjattivi futuri fil-qasam tal-impjieg, 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 l-iskemi.
Data ta' skadenza għall-implimentazzjoni: kull meta inizjattiva ġdida tiġi proposta.
Analiżi tal-fatturi li għandhom impatt fuq ir-riżultati tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
Strateġiji inadegwati tal-Istati Membri biex jintlaħqu n-NEETs kollha
165. L-Istati Membri ma ħolqux strateġiji adegwati bi stadji importanti u objettivi ċari biex
jintlaħqu n-NEETs kollha. Fil-fatt, xi Stati Membri ma kellhomx fil-mira liż-żgħażagħ kollha, kif
mitlub mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, iżda sottopopolazzjoni biss. Minbarra dan, f'xi
każijiet il-piż tqiegħed fuq in-NEETs biex ikunu proattivi fil-parteċipazzjoni tagħhom fliskema. Għalhekk, huwa meħtieġ aktar sforz biex jiġu appoġġati dawk iż-żgħażagħ li huma laktar maqtugħin mis-suq tax-xogħol, konklużjoni li waslet għaliha wkoll il-Kummissjoni filkomunikazzjoni tagħha35 (ara l-paragrafi 61 sa 67).
166. Il-partijiet interessati rilevanti jistgħu jkunu atturi ewlenin fl-ilħuq ta' dawk li huma laktar maqtugħin mis-suq tax-xogħol. Filwaqt li huma kienu involuti, sa ċertu punt, fl-Istati
Membri kollha li żorna, hemm ħtieġa għal definizzjoni ċara ta' kif dawn għandhom ikunu
involuti u kif jistgħu jikkontribwixxu għall-proċess bl-aktar mod effiċjenti u effettiv (ara lparagrafi 68 sa 70).
167. Il-popolazzjoni tan-NEETs mhux attivi (li huma dawk l-aktar maqtugħin mis-suq taxxogħol), baqgħet stabbli f'ammont ta' madwar 2 miljun persuna fl-Istati Membri li żorna,
bejn l-2013 u tmiem Marzu 2016, filwaqt li l-popolazzjoni ta' NEETs qiegħda kienet naqset
minn 2.7 miljun għal 2.3 miljun persuna (ara l-paragrafi 71 sa 72).

35

COM(2016) 646 final.
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Rakkomandazzjoni 2
Jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu strateġiji xierqa ta' sensibilizzazzjoni biex jidentifikaw
il-popolazzjoni tan-NEETs kollha kemm hi, bl-objettiv li jirreġistrawhom. Jenħtieg li dawn listrateġiji jistipulaw objettivi annwali li jkunu konkreti u li jistgħu jitkejlu, u jenħtieġ li
jidentifikaw l-isfidi prinċipali u l-pjanijiet ta' azzjoni xierqa biex jegħlbuhom. Jenħtieġ li lKummissjoni tappoġġa lill-Istati Membri f'dan ir-rigward.
Data ta' skadenza għall-implimentazzjoni: nofs l-2018.
Ebda valutazzjoni tal-ispiża u tal-finanzjament disponibbli mill-Istati Membri
168. Filwaqt li l-politika dwar l-impjieg hija primarjament il-kompetenza tal-Istati Membri,
ebda wieħed mis-seba' Stati Membri li żorna ma seta' jipprovdi stima tal-ispiża addizzjonali
mistennija biex tiġi pprovduta offerta lin-NEETs kollha fi ħdan erba' xhur. Minbarra dan, ilYGIPs tagħhom ippreżentaw sensiela ta' miżuri li għandhom jiġu offerti lin-NEETs abbażi talfinanzjament taħt is-SIE għall-2014-2020, notevolment mill-YEI u mill-FSE (ara l-paragrafi 73
sa 75).
169. Meta mqabbel mal-ispejjeż stmati għall-implimentazzjoni ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ
fil-livell tal-UE, skont riċerka reċenti li saret mill-ILO u mill-Eurofund, il-livell ta' finanzjament
taħt il-YEI/taħt l-FSE disponibbli għall-2014-2020 ikun jindirizza biss proporzjon żgħir millammont meħtieġ. Għalhekk, mhuwiex possibbli li jiġu indirizzati ż-żgħażagħ kollha li jisfaw
qiegħda jew li jtemmu l-edukazzjoni formali, kif kien mistenni mir-Rakkomandazzjoni talKunsill, bir-riżorsi disponibbli mill-baġit tal-UE biss (ara l-paragrafi 76 sa 78).
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Rakkomandazzjoni 3
Jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu stampa ġenerali kompleta tal-ispiża ta'
implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ għall-popolazzjoni tan-NEETs kollha kemm hi.
Ibbażat fuq din l-istima, jenħtieġ li huma jipprijoritizzaw il-miżuri relatati li għandhom jiġu
implimentati skont il-finanzjament disponibbli.
Fejn l-Istati Membri jitolbu appoġġ mill-Kummissjoni, jenħtieġ li din tappoġġahom f'dan ilproċess.
Data ta' skadenza għall-implimentazzjoni: nofs l-2018.
Diffikultajiet bl-integrazzjoni sostenibbli tan-NEETs
170. Skont il-valutazzjoni tagħna, ma twettqitx analiżi komprensiva tal-popolazzjoni tanNEETs. Madankollu, l-Istati Membri kollha li żorna indirizzaw l-ispariġġi fil-ħiliet fi studji
differenti, iżda l-konklużjonijiet tagħhom ma ttiħdux inkunsiderazzjoni biżżejjed waqt ittfassil tat-tipi u l-għadd ta' offerti li kellhom jiġu inklużi fil-YGIPs (ara l-paragrafi 81 sa 83).
171. L-Istati Membri kollha qiesu definizzjoni ta' xi tkun offerta ta' kwalità tajba, u filwaqt li
dan il-kunċett ivarja, tabilħaqq jeżistu xi kriterji komuni. Fi tliet Stati Membri, id-definizzjoni
hija ppreżentata f'termini pjuttost ġenerali fil-YGIPs tagħhom u hija assoċjata direttament
mal-integrazzjoni sostenibbli fis-suq tax-xogħol. Filwaqt li dan huwa żvilupp tajjeb, fih innifsu
ma jiggarantix eżitu pożittiv tal-parteċipazzjoni fil-Garanzija għaż-Żgħażagħ, billi tkabbir
ekonomiku suffiċjenti huwa prerekwiżit għall-integrazzjoni sostenibbli tan-NEETs fis-suq taxxogħol (ara l-paragrafi 89 sa 91).
172. Aħna ġbidna l-attenzjoni għal din il-problema fit-taqsima tar-riżultati hawn fuq meta
wrejna li l-proporzjon ta' każijiet ta' ħruġ pożittiv naqas aktar ma għadda żmien wara li lparteċipanti telqu mill-iskema (wara 6 xhur, 12-il xahar u 18-il xahar rispettivament).
Valutazzjoni adegwata tal-ħiliet u tfassil xieraq ta' profili fid-dawl tad-domanda fis-suq taxxogħol huma kruċjali għal sostenibbiltà aħjar (ara l-paragrafi 84 sa 88).

70

Rakkomandazzjoni 4
Jenħtieġ li l-Kummissjoni, flimkien mal-EMCO, tiżviluppa u tipproponi standards għall-kriterji
ta' kwalità għall-offerti li għandhom isiru taħt il-Garanzija għaż-Żgħażagħ.
Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-offerti jitqiesu bħala ta' kwalità tajba biss jekk ikunu
jaqblu mal-profil tal-parteċipant u mad-domanda fis-suq tax-xogħol, u jekk iwasslu għal
integrazzjoni sostenibbli fis-suq tax-xogħol.
Data ta' skadenza għall-implimentazzjoni: nofs l-2018.
Kwalità ħażina tad-data
173. L-Istati Membri kollha li żorna kellhom biss informazzjoni limitata dwar it-tip ta'
assistenza li n-NEETs kienu rċevew qabel it-tnedija tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, dwar lgħadd ta' offerti/servizzi pprovduti u dwar l-ispejjeż relatati. Aħna nnutajna wkoll bosta
inkonsistenzi u problemi bl-affidabbiltà fid-data rrappurtata mill-Istati Membri lill-EMCO;
dawn affettwaw il-kumparabbiltà. Ġew innutati xi problemi, inkluża l-kompletezza tad-data,
fl-Istati Membri li kellhom aktar minn fornitur wie ħed tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ iżda ebda
sistema unika ta' rappurtar armonizzata (ara l-paragrafi 92 sa 98).
Rakkomandazzjoni 5
Jenħtieġ li l-Kummissjoni tidentifika u xxerred il-prattika tajba fil-monitoraġġ u r-rappurtar,
ibbażat fuq l-istampa ġenerali tagħha tas-sistemi eżistenti madwar l-Istati Membri.
Jenħtieġ li l-Istati Membri jtejbu s-sistemi ta' monitoraġġ u rappurtar tagħhom sabiex
jipprovdu data ta' kwalità tajba b'mod regolari, u b'hekk jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' politiki,
dwar iż-żgħażagħ, li jkunu bbażati aktar fuq l-evidenza. B'mod partikolari jenħtieġ li jtejbu lkapaċità li jsegwu lill-parteċipanti li jitilqu mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ sabiex inaqqsu
kemm jista' jkun l-għadd ta' każijiet ta' ħruġ mhux magħruf.
Data ta' skadenza għall-implimentazzjoni: nofs l-2018.
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Valutazzjoni tal-kontribut tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
174. Billi l-finanzjament taħt il-YEI jissupplimenta l-finanzjament disponibbli taħt l-FSE u
jikkostitwixxi parti importanti mir-riżorsi li hemm disponibbli għall-implimentazzjoni talGaranzija għaż-Żgħażagħ, aħna vvalutajna kif dan ikkontribwixxa għall-implimentazzjoni
ġenerali tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Aħna nikkonkludu li l-kontribut tal-YEI fil-ħames Stati
Membri li żorna sa issa kien limitat ħafna, minħabba f'nuqqasijiet fit-tfassil tal-programmi
operazzjonali rigward il-YEI, kwistjonijiet li jirrigwardaw il-kejl tar-riżultati tal-YEI u l-fatt li lprefinanzjament addizzjonali li kien disponibbli ntuża parzjalment biss.
Nuqqasijiet fit-tfassil tal-programmi operazzjonali rigward il-YEI
175. Ebda wieħed mill-ħames Stati Membri li żorna ma għamel valutazzjoni globali talkaratteristiċi tal-popolazzjoni tan-NEETs, u ma twettqitx valutazzjoniji xierqa tad-diskrepanzi
mill-awtoritajiet nazzjonali. L-għadd kumplessiv ta' NEETs li jibbenefikaw mill-finanzjament
taħt il-YEI ġie stabbilit fuq il-bażi tal-ammont li għandu jiġu allokat, mingħajr ebda
valutazzjoni tat-tip ta' offerta u l-ispiża unitarja tagħha. Għalkemm ġew ikkonsultati, xi
partijiet interessati rilevanti lmentaw dwar it-trasparenza tal-proċedura u qiesu li kien hemm
nuqqas ta' konsultazzjoni dovuta (ara l-paragrafi 102 sa 111).
Rakkomandazzjoni 6
Jenħtieġ li l-Kummissjoni, permezz tal-proċess ta' approvazzjoni tagħha għall-emendi filprogrammi operazzjonali, b'mod partikolari fid-dawl taż-żieda sinifikanti imminenti filfinanzjament taħt il-YEI, tiżgura li l-Istati Membri jwettqu valutazzjoni globali tal-karatteristiċi
tal-popolazzjoni tan-NEETs sabiex jiżguraw li l-miżuri tal-YEI li jiġu inklużi fil-programmi
operazzjonali se jindirizzaw il-ħtiġijiet taż-żgħażagħ b'mod adegwat.
Data ta' skadenza għall-implimentazzjoni: emendar tal-programmi operazzjonali wara ż-żieda
fl-allokazzjoni tal-baġit għall-YEI.
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Riskju li l-YEI/l-FSE jissostitwixxi l-finanzjament nazzjonali
176. L-Istati Membri li żorna ma kinux f'pożizzjoni li jikkonfermaw jekk il-fondi tal-YEI/tal-FSE
jkunux jiġġeneraw żieda netta fin-nefqa pubblika allokata għan-NEETs. Għalhekk, hemm
riskju li r-riżorsi tal-YEI/tal-FSE ma jirriżultawx f'żieda netta fil-finanzjament disponibbli għanNEETs u li dawn jissostitwixxu, mill-inqas parzjalment, l-infiq li preċedentement kien jiġi
ffinanzjat mill-baġits nazzjonali. Il-valutazzjoni li wettaqna tal-programmi operazzjonali/assi
taħt il-YEI/l-FSE wriet li l-maġġoranza tal-miżuri li kellhom jirċievu l-finanzjament taħt il-YEI
kienu diġà jeżistu, fatt li jżid dan ir-riskju (ara l-paragrafi 112 sa 116).
Il-kwalità tad-data u l-gwida tal-Kummissjoni dwar il-ġbir tad-data jaffettwaw il-kejl tarriżultati tal-YEI
177. Aħna nikkonkludu li l-affidabbiltà tax-xenarji bażi u tal-miri ssettjati għall-indikaturi tarriżultati tal-YEI ma setgħetx tiġi vvalutata fl-Istati Membri kollha li żorna, minħabba l-fatt li
jew id-data sottostanti ta' sostenn ma kinitx disponibbli jew inkella ma tqisitx ta' kwalità
suffiċjenti meta ġiet ipprovduta (ara l-paragrafi 119 sa 126).
178. Minbarra dan, l-interpretazzjoni tal-Kummissjoni fil-gwida tagħha dwar il-ġbir tad-data
twassal għal sitwazzjonijiet fejn id-data li tintuża għar-rappurtar tal-indikaturi tar-riżultati ma
tkunx tirrifletti b'mod preċiż l-impatt tal-miżuri kkofinanzjati mill-YEI u jkollha t-tendenza li
tiddikjara r-riżultati b'mod eċċessiv (ara l-paragrafi 127 sa 134).
Rakkomandazzjoni 7
Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrevedi l-gwida tagħha dwar il-ġbir tad-data biex timminimizza rriskju ta' dikjarazzjoni eċċessiva tar-riżultati. B'mod partikolari:
-

Jenħtieġ li l-indikaturi tar-riżultati tal-YEI jirrappurtaw biss dwar is-sitwazzjoni talparteċipanti tal-YEI li jkunu kkompletaw il-miżura, u jivvalutaw is-sitwazzjoni tagħhom
wara erba' ġimgħat u wara sitt xhur minn meta jkunu kkompletawha.

-

Fil-każ ta' miżuri ta' taħriġ li huma mmirati lejn iċ-ċertifikazzjoni, jenħtieġ li l-kisba
tagħhom ma terġax tingħadd bħala kisba wara erba' ġimgħat u wara sitt xhur minn meta
jkunu ġew ikkompletati.
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Jenħtieġ li l-Istati Membri jirrevedu l-linji bażi u l-miri tagħhom kif meħtieġ.
Data ta' skadenza għall-implimentazzjoni: Settembru 2017, fil-ħin biex l-Istati Membri jkunu
jistgħu jirriflettuha fir-rapport annwali ta' implimentazzjoni tagħhom għall-2017.
Il-prefinanzjament għall-programmi operazzjonali taħt il-YEI/taħt l-FSE ma ntużax
kompletament
179. Kemm il-Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri stmaw b'mod insuffiċjenti ż-żmien
meħtieġ biex l-arranġamenti amministrattivi meħtieġa jsiru fuq il-post, biex il-fondi tal-YEI
jibdew jintnefqu u jiġu kklejmjati, bir-riżultat li l-Istati Membri użaw il-prefinanzjament
addizzjonali parzjalment biss. Fi tmiem l-2015, il-Portugall biss kien ippreżenta talba għallħlas lill-Kummissjoni. Spanja ntalbet tirrimborża EUR 273.6 miljun (ara l-paragrafi 135
sa 138).
Ir-riżultati rrappurtati mhumiex tajbin daqs kemm mistenni għall-miżuri appoġġati taħt ilYEI/taħt l-FSE
180. Abbażi ta' rieżami tar-riżultati rrappurtati fir-rapporti annwali ta' implimentazzjoni talIstati Membri li żorna, aħna osservajna livelli differenti ta' lħuq tal-miri tal-output tal-YEI, kif
ukoll fil-perċentwal ta' parteċipanti li kkompletaw l-intervent. Aħna osservajna wkoll li lgrupp tan-NEETs mhux attivi bbenefika l-inqas mill-appoġġ ipprovdut u li kien sar użu limitat
mill-finanzjament taħt il-YEI/taħt l-FSE sa tmiem l-2015 (ara l-paragrafi 138 sa 142).
181. Filwaqt li r-regolament ippreveda għall-ewwel evalwazzjonijiet tal-YEI sal31 ta' Diċembru 2015, id-dewmien fl-implimentazzjoni llimita l-utilità tagħhom (ara lparagrafi 144 sa 148).
Diffikultajiet fl-implimentazzjoni kkonfermati mill-każijiet individwali li ġew ikkampjunati
direttament
182. Ir-riżultati tal-kampjun żvelaw li l-persuni li bbenefikaw l-aktar mill-miżuri kkofinanzjati
mill-YEI kienu dawk li setgħu jintlaħqu l-aktar faċilment, filwaqt li l-aktar gruppi żvantaġġati
ma kinux irrappreżentati biżżejjed. Inqabdu problemi rigward l-eliġibbiltà tal-parteċipanti, u
s-sostenibbiltà tal-integrazzjoni tal-parteċipanti fis-suq tax-xogħol ippreżentat sfida. Kien
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hemm nuqqasijiet ulterjuri fit-tfassil ta' profili ta' parteċipanti individwali u fil-pariġġar talofferti riċevuti (ara l-paragrafi 149 sa 158).

Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla II, immexxija mis-Sinjura Iliana IVANOVA, Membru talQorti tal-Awdituri, fil-Lussemburgu fil-laqgħa tagħha tat-8 ta' Marzu 2017.
Għall-Qorti tal-Awdituri

Klaus-Heiner LEHNE
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Kummenti speċifiċi:
L-Irlanda:
• Każijiet ta' ħruġ favur apprendistati ġew inklużi taħt edukazzjoni.
Spanja:
• Il-grupp fil-mira kien ta' persuni li għandhom bejn il-15-il sena u l-24 sena, u ġie estiż
biex jinkludi persuni li għandhom bejn il-25 sena u d-29 sena fl-2015.
• Il-każijiet ta' ħruġ kollha huma rrappurtati bħala li huma ssussidjati. Mhuwiex ċar jekk/kif
jingħaddu l-offerti tas-suq miftuħ. Għal din ir-raġuni, id-data użata għal Spanja hija ddata mibgħuta mill-PES, billi dawn jinkorporaw ukoll offerti mhux issussidjati.
• Data ta' segwitu wara 6 xhur, 2014, li tikkonċerna sitwazzjonijiet differenti, ikkompletata
għal persuni impjegati u persuni qiegħda biss.
Franza:
• Franza pprovdiet data għal żewġ fornituri, il-Pôle Emploi u l-Missions Locales.
• Billi hemm ir-riskju ta' għadd doppju, is-settijiet ta' data ma ġewx aggregati u t-tabelli li
juru r-riżultati dal-ġbir tad-data jinkludu biss data għall-fornitur li jkopri l-akbar
popolazzjoni taż-żgħażagħ (Pôle Emploi).
Il-Kroazja:
• Każijiet ta' ħruġ favur apprendistati ġew inklużi taħt edukazzjoni.
L-Italja:
• Il-każijiet ta' dħul fl-Italja għall-2014 ikopru l-perjodu minn Mejju 2014 sa
Diċembru 2014, u għalhekk proporzjon sinifikanti tal-parteċipanti ma kellhomx iċ-ċans li
jilħqu l-erba' xhur.
Il-Portugall:
• Każijiet ta' ħruġ minħabba qgħad jinkludu lill-parteċipanti f'taħriġ fuq terminu qasir
(minn 25 sa 300 siegħa).

TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦAR-RAPPORT SPEĊJALI TAL-QORTI
EWROPEA TAL-AWDITURI
“IL-QGĦAD FOST IŻ-ŻGĦAŻAGĦ — IL-POLITIKI TAL-UE GĦAMLU DIFFERENZA?
VALUTAZZJONI TAL-GARANZIJA GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ U TAL-INIZJATTIVA FAVUR
L-IMPJIEG TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ”
SOMMARJU EŻEKUTTIV
Dwar dan ir-rapport
Il-Kummissjoni tqis li r-riżultati attwali tal-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
jissodisfaw l-aspettattivi inizjali.
Filwaqt li l-Kummissjoni tagħraf li għad hemm bżonn ta’ sforzi addizzjonali sabiex jintlaħqu żżgħażagħ kollha, sabiex l-offerti ta’ kwalità jaslu f’waqthom, il-Kummissjoni tenfasizza li lGaranzija għaż-Żgħażagħ tat riżultati pożittivi. B’mod partikolari, kif ġie enfasizzat filKomunikazzjoni tal-Kummissjoni (COM/2016/646) “Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva
favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ wara tliet snin”, hija tat spinta qawwija lir-riformi strutturali u għallinnovazzjoni tal-politika, oqsma li huma ’l barra mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-rapport.
Ara t-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi minn VI sa VIII:
Il-Kummissjoni tqis li r-riżultati attwali tal-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
jissodisfaw l-aspettattivi inizjali. Il-Kummissjoni tosserva li l-konklużjonijiet tal-Qorti huma
bbażati fuq valutazzjoni tal-aspetti stabbiliti fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-verifika. IlKomunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ Ottubru 2016 (COM/2016/646) “Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ
u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ wara tliet snin” tindika l-ewwel riżultati pożittivi u
elementi kruċjali oħra, bħall-impetu tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ fuq ir-riformi strutturali u linnovazzjoni tal-politika. Dan ġie rikonoxxut mill-Kunsill Ewropew li fil-15 ta’ Diċembru 2016
talab li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ titkompla u laqa’ b’sodisfazzjon iż-żieda fl-appoġġ għallInizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ. Barra minn hekk, il-Kunsill tal-EPSCO tat-8 ta’ Diċembru
2016 ikkonferma l-ewwel riżultati pożittivi miksuba permezz ta’ miżuri u ta’ riformi li ġew
implimentati sa issa.
Fil-Komunikazzjoni tagħha ta’ Ottubru, il-Kummissjoni tagħraf li l-iskemi ta’ Garanzija għażŻgħażagħ għadhom ma laħqux liż-żgħażagħ kollha li jkunu bla impjieg jew li telqu l-iskola, u
tidentifika għadd ta’ oqsma ewlenin li jeħtieġu titjib, inkluż involviment aħjar ma’ żgħażagħ NEET
li mhumiex irreġistrati u b’livell baxx ta' kwalifiki.
Il-Kummissjoni tqis li l-YEI tat kontribut sostanzjali għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ f’dawn l-Istati
Membri. Għalkemm kien hemm dewmien f’xi Stati Membri, l-implimentazzjoni mxiet ’il quddiem
b’mod stabbli fl-2016. F’Lulju 2016, 1,4 miljun persuna pparteċipaw f’miżura appoġġata mill-YEI
fl-20 Stat Membru eliġibbli. Sal-aħħar ta’ Novembru 2016 din iċ-ċifra żdiedet għal 1,6 miljun ruħ.
Il-YEI hija meqjusa minn dawn l-Istati Membri kollha bħala mekkaniżmu jew xprun fundamentali
li permezz tiegħu l-Garanzija għaż-Żgħażagħ tista’ titħaddem. F’xi każijiet, qed tintuża biex jiġu
appoġġati l-biċċa l-kbira tal-miżuri jew il-miżuri kollha ppjanati permezz tal-iskemi għall-Garanzija
għaż-Żgħażagħ, pereżempju fi Spanja 80 % tal-azzjonijiet kollha marbutin mal-Garanzija għażŻgħażagħ huma ffinanzjati permezz tal-YEI. Fl-Italja l-YEI saret l-ixprun ta’ riforma kbira, u
wasslet għat-twaqqif ta’ servizzi ġodda favur l-impjieg taż-żgħażagħ.
Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (COM/2016/646) “Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva
favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, tliet snin wara” tenfasizza dawn ir-riżultati.
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Għalkemm għadu kmieni wisq biex jiġu vvalutati r-riżultati – peress li l-operazzjonijiet għadhom
għaddejjin u ħafna minn dawn iż-żgħażagħ għadhom qed jiġu appoġġati – nistgħu diġà ngħidu li lYEI laħqet wieħed mill-ewwel objettivi tagħha – li tpoġġi l-impjiegi taż-żgħażagħ fil-qalba taddeċiżjonijiet politiċi fl-Istati Membri.
IX.
L-ewwel punt: Il-Kummissjoni tqis li r-rakkomandazzjoni hija indirizzata primarjament lill-Istati
Membri.
Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni sa fejn għandha x’taqsam mal-Kummissjoni, u
biħsiebha tistabbilixxi azzjonijiet xierqa meta inizjattivi ġodda jiġu proposti.
Filwaqt li tagħraf bis-sħiħ l-importanza li jiġu ġestiti l-aspettattivi u li jiġu ffissati miri realistiċi, ilKummissjoni madankollu tixtieq tenfasizza l-importanza li jiġi stabbilit għan politiku ambizzjuż li
jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ momentum politiku għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ.
It-tieni punt: Il-Kummissjoni tqis li r-rakkomandazzjoni hija indirizzata primarjament lill-Istati
Membri.
Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni sa fejn għandha x’taqsam mal-Kummissjoni, u
biħsiebha tistabbilixxi azzjonijiet xierqa meta inizjattivi ġodda jiġu proposti.
Waqt li l-Kummissjoni qiegħda fil-proċess tat-tħejjija tal-YGIPs tal-Istati Membri, hija talbithom
biex jidentifikaw u janalizzaw l-isfidi strutturali ewlenin u n-nuqqasijiet speċifiċi rilevanti għassitwazzjoni nazzjonali tagħhom, u biex jiddeskrivu skeda ta’ żmien indikattiva għallimplimentazzjoni gradwali tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, jekk tkun prevista.
X.
L-ewwel punt: Il-Kummissjoni tosserva li r-rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.
Il-Kummissjoni diġà qed tappoġġa lill-Istati Membri biex jistabbilixxu l-istrateġiji ta’
komunikazzjoni tagħhom billi toffri appoġġ finanzjarju u pariri dwar il-politika fil-forma ta’
assistenza teknika, ta’ tisħiħ tal-kapaċitajiet u ta’ tagħlim reċiproku.
It-tieni punt: Il-Kummissjoni tosserva li r-rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.
Il-Kummissjoni tabilħaqq lesta li tikkunsidra perspettiva aħjar tal-ispiża stmata tal-miżuri kollha
ppjanati sabiex timplimentata l-Garanzija għaż-Żgħażagħ, u kull meta possibbli u fuq talba tal-Istati
Membri, se tappoġġahom f’dan il-proċess. Madankollu, il-modalitajiet għal dan l-appoġġ ma
jistgħux jiġu definiti f’dan l-istadju.
It-tielet punt: Il-Kummissjoni tosserva li r-rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.
Ir-raba’ punt: Il-Kummissjoni tosserva li din ir-rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.
XI.
L-ewwel punt: Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni sa fejn għandha x’taqsam malKummissjoni u se tesplora l-possibilità li tiddiskuti standards għall-kriterji ta’ kwalità fil-kuntest ta’
ħidma fuq il-monitoraġġ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ fl-EMCO.
It-tieni punt: Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni u tqisha parzjalment implimentata.
Il-Kummissjoni diġà qed tikkoopera mill-qrib mal-Istati Membri f’dan il-qasam, b’mod partikolari
permezz tal-ħidma fil-Grupp tal-Indikaturi tal-EMCO, tal-appoġġ offrut lill-Istati Membri li
jirrappurtaw id-dejta fil-Qafas tal-Indikaturi, u tal-appoġġ immirat tal-ILO mogħti lil tliet Stati
Membri bħala parti mill-azzjoni tal-KE-ILO dwar l-impjieg taż-żgħażagħ.
It-tielet punt: Il-Kummissjoni ma taċċettax din ir-rakkomandazzjoni.
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Ir-regolamenti ma jistipulawx rekwiżit speċifiku għal valutazzjoni ddettaljata tal-karatteristiċi ta’
sottogruppi differenti ta’ żgħażagħ appoġġati mill-YEI fil-Programm Operazzjonali.
Madankollu, il-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri f’fora differenti biex tappoġġahom
f’attivitajiet li jilħqu liż-żgħażagħ mhux attivi. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni se tkompli
tipprovdi gwida lill-Istati Membri għat-tfassil ta’ miżuri li huma mfassla għall-ħtiġijiet ta’ gruppi
differenti tal-popolazzjoni fil-mira tal-YEI.
Ir-raba’ punt: Il-Kummissjoni ma taċċettax din ir-rakkomandazzjoni.
Jekk tiġi kkalkulata biss is-sitwazzjoni tal-parteċipanti tal-YEI li temmew l-operazzjoni, hemm irriskju potenzjali li r-riżultati ma jiġux irrappurtati kollha. Barra minn hekk, ir-reviżjoni ssuġġerita
mill-Qorti tkun tinvolvi bidla fil-mod ta’ kif jittieħed kalkolu filwaqt li l-indikaturi komuni tarriżultati huma obbligatorji għall-Istati Membri kollha u ġew miftiehma magħhom.
Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-metodoloġija tal-għadd adottata għall-YEI hija msejsa fuq ilkonvenzjonijiet użati għall-indikaturi tal-FSE, b’mod partikolari l-għadd ta’ ħruġ b’suċċess milliskema, indipendentement minn kemm tlestew operazzjonijiet. Barra minn hekk, kull bidla bħal din
tar-regoli fis-seħħ tpoġġi piż sinifikanti fuq l-Istati Membri u tfixkel il-komparabbiltà tad-dejta
rrappurtata qabel il-bidla fil-konvenzjoni.
Hija meħtieġa evalwazzjoni sabiex jiġi konkluż jekk ir-riżultati ta’ parteċipant humiex attribwibbli
direttament għall-intervent tal-YEI (jew tal-FSE), u dan fis-sistema ta’ monitoraġġ mhuwiex
possibbli.
Il-Kummissjoni se tissokta bl-isforzi tagħha sabiex jiġu ċċarati aktar il-kwistjonijiet ta’ monitoraġġ,
billi tkompli tipprovdi gwida u billi titlob ir-reazzjonijiet tal-Istati Membri f’diversi fora eżistenti
rilevanti.
OSSERVAZZJONIJIET
40. Din il-proċedura ġiet magħżula sabiex jinħoloq reġistru nazzjonali affidabbli għall-Garanzija
għaż-Żgħażagħ.
48. Il-proġetti Slovakki fl-ambitu tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ huma mmirati primarjament lejn iżżgħażagħ qiegħda għal terminu ta’ żmien twil. Ir-rata ta’ suċċess f’dawn il-każijiet tal-gruppi li
jsibuha aktar diffiċli biex isibu xogħol hija b’mod ġenerali aktar baxxa minħabba li huma aktar
suxxettibbli li jabbandunaw il-programm.
52. Il-Kummissjoni tikkunsidra dan ir-riżultat partikolarment pożittiv, meta tqis il-livell għoli
stabbilit mill-Qafas tal-Indikaturi: il-ħruġ minn skema ta’ garanzija għaż-żgħażagħ iseħħ meta
tittieħed l-offerta u mhux meta tiġi aċċettata.
Tweġiba Komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafu 63 u l-Kaxxa 2
Għalkemm l-indikatur tan-NEET huwa importanti ħafna għat-tfassil tal-politika u huwa l-aqwa
indikatur disponibbli għall-monitoraġġ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, stampa ċara tal-eteroġeneità
tan-NEETs hija importanti sabiex ikun hemm fehim aħjar tal-karatteristiċi u tal-ħtiġijiet tad-diversi
sottogruppi. Dan jippermetti lill-Istati Membri biex jidentifikaw l-inizjattivi u l-miżuri l-aktar
meħtieġa b’urġenza biex iż-żgħażagħ jerġgħu jiġu integrati b’mod effettiv fis-suq tax-xogħol jew fledukazzjoni, fl-ispirtu ta’ implimentazzjoni gradwali tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Sa mill-2017, u
fl-ispirtu tal-implimentazzjoni gradwali prevista fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, l-Italja qiegħda
taħdem sabiex tespandi l-popolazzjoni fil-mira.
64. Fi Spanja, id-Digriet Amministrattiv tat-23 ta’ Diċembru 2016 jistipula li ż-żgħażagħ li
jirreġistraw jew jirreġistraw mill-ġdid bħala diżokkupati fis-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi, jiġu
rreġistrati awtomatikament fis-sistema nazzjonali tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.
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75.
L-ewwel inċiż: Il-Kummissjoni tixtieq li jkollha stampa ġenerali aħjar tal-ispiża stmata tal-miżuri
kollha ppjanati sabiex tiġi implimentata l-Garanzija għaż-Żgħażagħ f’kull Stat Membru, iżda hija
wkoll konxja li xi stimi tal-ispejjeż tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ huma suġġetti għal
kundizzjonijiet, peress li għal ħafna Stati Membri l-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
teħtieġ ukoll riformi strutturali profondi fit-taħriġ, fit-tiftix għal xogħol u fis-sistemi edukattivi
sabiex jitjiebu drastikament it-tranżizzjonijiet mill-iskola għax-xogħol u l-impjegabbiltà tażżgħażagħ.
Huwa għalhekk li r-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ jistgħu
jvarjaw ħafna minn Stat Membru għall-ieħor, u għalkemm hemm disponibbli appoġġ finanzjarju
sinifikanti tal-UE, huwa kruċjali l-investiment f’riżorsi nazzjonali biex jiġu appoġġati ż-żgħażagħ
NEET u biex jiġu implimentati r-riformi meħtieġa. Dawn għandhom jingħataw prijorità fil-baġits
nazzjonali.
Ara t-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 77 u 78:
Fil-qafas tal-allokazzjoni tal-FSE / tal-YEI, l-ammont ta’ EUR 12,5-il biljun imsemmija mill-Qorti
ma jirrappreżentax l-ammont totali ta’ finanzjament pprogrammat għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ,
peress li l-Istati Membri allokaw riżorsi taħt prijoritajiet oħra ta’ investiment għal miżuri li
jimplimentaw il-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Madwar EUR 11-il biljun huma allokati għal miżuri
bħall-modernizzazzjoni tas-servizzi tal-impjiegi u għal miżuri għall-ħaddiema indipendenti li b’mod
indirett jappoġġjaw ukoll l-impjieg taż-żgħażagħ, u madwar EUR 27 biljun huma allokati għallobjettiv tematiku 10 (l-edukazzjoni) li jibbenefikaw minnu b’mod partikolari ż-żgħażagħ.
78. Kif intqal hawn fuq, l-ammont ta’ riżorsi disponibbli mill-FSE / l-YEI sabiex tiġi indirizzata rrakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ hija ogħla minn 12,5-il biljun euro.
Il-Kummissjoni pprovdiet ukoll gwida għall-Istati Membri u ħeġġithom jallokaw aktar riżorsi millFSE u mill-baġits nazzjonali tagħhom sabiex jindirizzaw il-qgħad fost iż-żgħażagħ1.
85. Fi Franza, filwaqt li huwa minnu li l-Pôle Emploi u l-Missions locales għandhom proċeduri
differenti, dan huwa ġġustifikat mill-fatt li din tal-aħħar tittratta grupp speċifiku fil-mira - iżżgħażagħ bl-aktar kwalifiki baxxi. Fl-istess ħin, monitoraġġ komuni taż-żewġ sistemi li se jibda
mill-2017, bl-isem ta’ Trajam, se jippermetti li tittieħed ħarsa ġenerali taż-żewġ sistemi kif ukoll
biex jittieħdu l-indikaturi ta’ segwitu li se jtejjbu l-monitoraġġ.
Qed tkun żviluppata l-kondiviżjoni ta’ għodod komuni ta’ dijanjosi bejn l-edukazzjoni (PSAD) u loperaturi tal-impjiegi (ML).
95. L-eżerċizzju tal-ġbir tad-dejta tal-2015 ra titjib ċar rigward il-kompilazzjoni u l-kwalità taddejta meta mqabblin ma’ tal-2014. Għadd ta’ pajjiżi għamlu sforzi sostanzjali sabiex jaġġustaw ilmetodi użati biex jiġbru u / jew jikkompilaw id-dejta ta’ monitoraġġ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
tagħhom sabiex itejbu l-koerenza mal-ispeċifikazzjonijiet tal-Qafas tal-Indikaturi. Id-dejta
kwalitattiva fuq il-karatteristiċi tal-offerti wkoll tjiebet. Dawn l-isforzi jgħinu biex il-komparabbiltà
tad-dejta bejn il-pajjiżi titjieb, anke jekk għad hemm xi kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jittieħdu
inkonsiderazzjoni meta jiġu interpretati r-riżultati.
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L-oqsma ewlenin li jistgħu jitjiebu huma l-kompilazzjoni tad-dejta ta’ segwitu (li għadha mhux
disponibbli għal tmien pajjiżi) u t-tnaqqis fl-għadd ta’ destinazzjonijiet mhux magħrufa u tassitwazzjonijiet sussegwenti kemm fid-dejta dwar il-ħruġ u dik ta’ segwitu.
97. Il-Kummissjoni tosserva li l-kompletezza tas-sistema ta’ monitoraġġ Franċiża hija limitata millfatt li bis-saħħa tal-liġi “Informatique et Libertés” tal-1978, ma hemmx mod faċli biex tiġi
identifikata persuna fis-sistema kollha (l-ebda numru amministrattiv personali), li jimplika riskju ta’
għadd doppju. Din hija r-raġuni l-għaliex ġie deċiż li l-ġbir tad-dejta jkun limitat għaż-żewġ
fornituri ewlenin tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi biss - il-Pôle Emploi u l-Missions Locales.
Ara t-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 102 u 103:
Tajjeb li jiġi nnutat li l-Artikolu 16 tar-Regolament dwar il-FSE jistipula li l-YEI għandu jkollha filmira ż-żgħażagħ taħt il-25 sena jew taħt it-30 sena li ma għandhomx impjieg, ħallew l-edukazzjoni
jew it-taħriġ, mingħajr ma tkun meħtieġa valutazzjoni ddettaljata tal-karatteristiċi tas-sottogruppi
differenti ta’ żgħażagħ. Fil-kuntest ta’ ġestjoni kondiviża, huwa f’idejn l-Istati Membri biex
jidentifikaw il-grupp fil-mira tal-YEI. L-Istati Membri ddeċidew li jikkonċentraw ir-riżorsi tal-YEI
fuq gruppi fil-mira speċifiċi u li jużaw l-FSE għal miżuri oħra mmirati lejn il-gruppi taż-żgħażagħ laktar diffiċli u ebsin biex jintlaħqu.
Intużaw bosta mezzi mill-Kummissjoni sabiex tiġi eżaminata l-popolazzjoni fil-mira tal-YEI matul
id-diskussjonijiet mal-Istati Membri dwar il-programmi. L-ewwel, il-Kummissjoni bbażat ruħha fuq
evalwazzjoni ex ante, li kienet parti mill-Programmi Operazzjonali kollha (kif stabbilit fl-Artikoli
26(4) u 55 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (CPR - Common Provisions
Regulation)). Barra minn hekk, fil-każ tal-YEI, l-Istati Membri kellhom jikkonformaw ma’
kondizzjonalità ex ante li obbligathom li jkollhom fis-seħħ qafas ta’ politika strateġika għallpromozzjoni tal-impjiegi għaż-żgħażagħ.
It-tieni, il-Kummissjoni talbet lill-Istati Membri biex jinkludu fil-Programmi Operazzjonali
tagħhom deskrizzjoni tal-gruppi ewlenin taż-żgħażagħ fil-mira tal-YEI abbażi tal-valutazzjoni
tagħhom, b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mal-grupp tal-età, minkejja l-fatt li ma hemm
l-ebda wieħed speċifiku.
Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni pprovdiet ukoll gwida lill-Istati Membri dwar kif jidentifikaw ilpopolazzjoni fil-mira tal-YEI2.
Tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 104 sa 106:
Ir-regolamenti ma jobbligawx lill-Istati Membri biex jidentifikaw id-diversi sottogruppi talpopolazzjoni fil-mira tal-YEI. Madankollu, il-miżuri appoġġati mill-YEI fi Franza għandhom filmira b’mod ċar liż-żgħażagħ b'livell baxx ta' ħiliet li huma ferm ’il bogħod mis-suq tax-xogħol, b’xi
40 % tal-baġit totali ffukat esklużivament fuq dan il-grupp. Fil-fatt, skont ir-rapport ta’
Implimentazzjoni Annwali tal-2015, 45,9 % tal-parteċipanti kellhom livell ta’ kwalifika inferjuri
għall-edukazzjoni sekondarja ogħla.
108. Skont l-Artikolu 4(4) tas-CPR, l-Istati Membri jippreparaw u jimplimentaw programmi fillivell territorjali adegwat skont il-qafas istituzzjonali, ġuridiku u finanzjarju tagħhom. Għaldaqstant,
dan jirriżulta mill-organizzazzjoni istituzzjonali speċifika tal-Istat Membru.
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Fi Spanja hemm katalgu komuni ta’ offerti definit fil-liġi ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ fil-livell
nazzjonali u kull reġjun li għandu l-kompetenza li jwettaq il-politiki attivi tas-suq tax-xogħol
għandu d-dritt li jagħżel dawk li huma l-aktar xierqa għas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali firreġjun.
111. Skont l-Artikolu 4(4) tas-CPR, l-Istati Membri jippreparaw il-Ftehim ta' Sħubija u lprogrammi operazzjonali skont il-qafas istituzzjonali u ġuridiku tagħhom. Dawn il-proċeduri
għandhom ikunu trasparenti u jiżguraw il-konsultazzjoni u l-involviment dovuti tas-sħab rilevanti,
b’konformità wkoll mad-dispożizzjonijiet stipulati fil-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropew dwar isSħubija (l-Artikolu 5 u l-Artikolu 26 tas-CPR). Dawn ir-Regolamenti jeħtieġu l-involviment u lkonsultazzjoni tas-sħab rilevanti. Għaldaqstant, il-programm operazzjonali jenħtieġ li jipprovdi
informazzjoni dwar l-azzjonijiet meħuda biex jiġu involuti s-sħab fit-tħejjija tal-programm
operazzjonali.
Fil-Portugall, rigward it-tħejjija tal-parti tal-YEI fil-Programm Operazzjonali, il-kooperazzjoni / ilvalidazzjoni li diġà saru għall-YGIP tqiesu bħala validi. Il-proċeduri ta’ konsultazzjoni għall-PO
twettqu.
113. L-Artikolu 95 tas-CPR ma jobbligax lill-Istati Membri biex iżidu n-nefqa pubblika għal ċerti
tipi ta’ miżuri jew ta’ gruppi fil-mira. Li huwa meħtieġ huwa li l-Istati Membri jżommu ċertu livell
ta’ nefqa strutturali pubblika jew ekwivalenti. Skont l-Artikolu 95(4) u l-Anness X il-konformità
mal-addizzjonalità hija vverifikata, meta applikabbli, fil-livell reġjonali jew saħansitra nazzjonali
biss, u mhux skont it-tip ta’ miżura jew il-grupp fil-mira.
Ara t-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 115 u 116:
L-Artikolu 95 u l-Anness X tas-CPR ma jimponux li hemm żieda netta ta’ persuni koperti minn
miżuri li qabel kienu ffinanzjati mill-baġit nazzjonali. Dak li hu meħtieġ mir-Regolamenti huwa li lfondi jintużaw għal miżuri li jikkontribwixxu għal objettivi speċifiċi u għal prijoritajiet ta’
investiment identifikati fil-programmi operazzjonali.
119. Minbarra r-rekwiżit deskritt mill-Qorti, il-Kummissjoni għamlet disponibbli għall-Istati
Membri żewġ dokumenti ta’ kuntest marbutin mal-iffissar tal-miri u mal-aġġustament tal-miri
għall-FSE, ferm qabel id-diskussjonijiet tal-2013. Barra minn hekk, il-Kummissjoni talbet
dokument metodoloġiku mill-Istati Membri jekk l-informazzjoni li tappoġġa x-xenarju ta' referenza
ma setgħetx tinstab fl-evalwazzjoni ex ante. Il-Kummissjoni tqis li dawn id-dispożizzjonijiet
ikkunsidrati flimkien, kienu biżżejjed.
120. L-approċċ segwit mill-Istati Membri fl-istipular tax-xenarju ta' referenza huwa koerenti malgwida pprovduta, u jagħmel użu mid-dejta statistika rilevanti.
121. Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 119.
122. Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 119.
123. Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 119.
L-istima tax-xenarju ta' referenza għall-indikaturi qieset il-politika / il-miżuri mgħoddija li kienu
kkunsidrati bħala objettivi u / jew gruppi fil-mira. Madankollu, din kienet l-ewwel darba li
metodoloġija bħal din tqiegħdet fil-prattika u li l-miżuri ffinanzjati dwar l-impjiegi u t-taħriġ kienu
jinkludu żgħażagħ NEET mhux attivi bħala wieħed mill-gruppi fil-mira. Dan għamilha diffiċli biex
jiġu stabbiliti x-xenarju ta' referenza u l-projezzjoni tar-riżultati. L-ostaklu ewlieni tal-eżerċizzju
għall-Portugall kien in-nuqqas ta’ dejta storika dwar iż-żgħażagħ NEET mhux attivi.
Kaxxa 8 — Identifikati d-dgħufijiet fl-istruttura tal-valuri bażi fil-Portugall
Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 119.
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124. Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 119.
125. Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafi 119 u 120, b’mod partikolari fir-rigward talħtieġa li jittieħdu inkonsiderazzjoni l-kundizzjonijiet makroekonomiċi u l-livell ta’ ambizzjoni fliffissar tal-miri.
Fi Franza, ir-rati mistennija ta’ suċċess jirriflettu l-fatt li l-biċċa l-kbira tal-iskemi implimentati
huma mmirati lejn żgħażagħ b'livell baxx ta' ħiliet li huma ferm ’l bogħod mis-suq tax-xogħol u
jirriflettu kemm l-esperjenza tal-passat u r-rata stmata ta’ identifikazzjoni ta’ żgħażagħ NEET.
Tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi minn 128 sa 134:
Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-metodoloġija adottata għall-YEI hija msejsa fuq ilkonvenzjonijiet użati għall-indikaturi tal-FSE, b’mod partikolari l-għadd ta’ ħruġ b’suċċess milliskema, inkluż il-ħruġ qabel iż-żmien. Il-Kummissjoni kienet qed tipprovdi gwida3 lill-Istati
Membri dwar kif għandhom ikejlu l-indikaturi komuni tar-riżultati, b’mod partikolari billi jitolbu li
l-ħruġ b’suċċess mill-iskema għandu jiġi magħdud darba biss f’każ li parteċipant jirrepeti l-istess
operazzjoni. Għaldaqstant il-Kummissjoni tikkunsidra li r-riskju huwa limitat. Barra minn hekk, lAwtoritajiet ta’ Ġestjoni huma obbligati jevalwaw mill-inqas darbtejn l-effikaċja, l-effiċjenza u limpatt tal-YEI matul il-ħajja tal-programm, inkluż is-sostenibbiltà tar-riżultati.
138. Il-Kummissjoni pproponiet li żżid il-prefinanzjament permezz tal-YEI, biex tgħin lil ċerti Stati
Membri li minħabba nuqqas ta’ finanzjament kienu qed isibuha diffiċli biex iniedu jew ikomplu lmiżuri. L-aħħar rappurtar mill-Istati Membri juri li l-prefinanzjament addizzjonali kellu impatt
pożittiv fil-prattika. Anki jekk xi Stati Membri ma setgħux jiddikjaraw nefqa suffiċjenti sabiex
jiżguraw il-prefinanzjament addizzjonali, għenet biex tingħata spinta lill-implimentazzjoni. Ta’ min
jinnota, barra minn hekk, li l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri rnexxielhom jiksbu l-prefinanzjament
addizzjonali.
142. Fi Franza, ir-raġuni l-għaliex għadd relattivament kbir ta’ parteċipanti ma jlestux il-proċess
hija li proporzjon sinifikanti effettivament jirnexxielu joħroġ mill-iskema b’riżultat pożittiv qabel
ma jispiċċaha. Tabilħaqq, ir-Rapport Annwali ta’ Implimentazzjoni tal-2015 jindika li 53 % talparteċipanti ħarġu b’suċċess mill-iskema kemm jekk qabel ma ntemet l-iskema (pereż. sabu
impjieg, li huwa l-aktar riżultat mixtieq) kif ukoll fi tmiemha.
143. Huwa f’idejn l-Istati Membri biex jidentifikaw il-grupp fil-mira tal-YEI. Peress li l-YEI
għandha ammont limitat ta’ riżorsi, l-Istati Membri ddeċidew li jikkonċentraw dawn ir-riżorsi fuq
ċertu gruppi fil-mira, u li jużaw l-FSE (jew il-baġit nazzjonali) għal oħrajn.
Il-Kummissjoni tikkunsidra bħala normali l-fatt li l-parteċipanti fil-Portugall ma kinux jappartjenu
għall-grupp ta’ żgħażagħ NEET mhux attivi għar-raġunijiet li ġejjin:
- fil-mument tal-awditu, il-miżuri tas-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi biss kienu ffinanzjati permezz
tal-YEI. Il-PES prinċipalment jaħdem mal-grupp ta’ żgħażagħ NEET diżokkupati ta’ żewġ tipi:
Appoġġ għall-Internships u għall-Impjiegi;
- il-Garanzija għaż-Żgħażagħ fil-Portugall bdiet billi vvalutat is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ NEET
kollha li kienu diġà rreġistrati fis-servizz pubbliku tal-impjiegi, u ġew immarkati għal intervent
prijoritarju;

3

Il-Monitoraġġ u l-Evalwazzjoni tal-Fond ta' Koeżjoni Ewropew – tal-Fond Soċjali Ewropew – għall-Perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 –
Ġunju 2015 – l-Anness D – Gwida Prattika dwar il-ġbir u l-validazzjoni tad-dejta – Mejju 2016
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- id-dejta analizzata fl-Illustrazzjoni 5 turi li r-rata taż-żgħażagħ NEET hija aktar rappreżentattiva
fil-grupp ta’ dawk diżokkupati milli dawk li mhumiex attivi.
145. Il-fatt li ċerti Stati Membri ma rnexxilhomx jiżguraw prefinanzjament addizzjonali ma jfissirx
li l-implimentazzjoni tal-miżuri tagħhom permezz tal-YEI kellha bidu kajman. F’ħafna każijiet, lIstati Membri kellhom biżżejjed nefqa, iżda ma setgħux jitolbuha lura minħabba li ma kinux
jissodisfaw il-kundizzjoni meħtieġa biex jippreżentaw lill-Kummissjoni l-applikazzjonijiet għallħlas (jiġifieri kienu għadhom ma ħatrux l-awtoritajiet ta’ ġestjoni u ta’ ċertifikazzjoni).
147. L-evalwazzjonijiet tal-YEI rnexxielhom jisfruttaw kemm jista’ jkun l-informazzjoni u d-dejta
disponibbli.
Il-parti l-kbira tal-ewwel evalwazzjonijiet tal-YEI mressqa mill-Istati Membri lill-Kummissjoni
ffukaw fuq it-tfassil tal-miżuri adottati, ir-rilevanza tagħhom u l-implimentazzjoni taloperazzjonijiet.
148. Minħabba li n-nefqa kienet eliġibbli sa minn Settembru 2013, il-Kummissjoni tqis li r-riżultati
tal-evalwazzjoni kienu utli biex il-programmi jingħataw direzzjoni għall-bqija tal-perjodu.
153. Il-Kummissjoni qiegħda żżomm taħt monitoraġġ mill-qrib din il-kwistjoni. L-awtorità ta’
ġestjoni tal-programm YEI flimkien mar-reġjuni qed tipprova tfassal soluzzjonijiet ġodda għall-ħlas
ta’ traineeships lill-parteċipanti fil-qafas tal-programm sabiex jitnaqqas id-dewmien.
KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET
Ara t-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 159 u 160:
Il-Kummissjoni tqis li r-riżultati attwali tal-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ ma
jonqsux milli jissodisfaw l-aspettattivi inizjali, u l-Kummissjoni tosserva li l-konklużjonijiet talQorti huma bbażati fuq valutazzjoni tal-aspetti stabbiliti fl-ambitu tal-verifika. Il-Komunikazzjoni
tal-Kummissjoni ta’ Ottubru 2016 (COM/2016/646) “Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva
favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ wara tliet snin” tindika l-ewwel riżultati pożittivi u elementi kruċjali
oħra, bħall-impetu tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ fuq ir-riformi strutturali u l-innovazzjoni talpolitika. Dan ġie rikonoxxut mill-Kunsill Ewropew li fil-15 ta’ Diċembru 2016 talab li l-Garanzija
għaż-Żgħażagħ titkompla u laqa’ b’sodisfazzjon iż-żieda fl-appoġġ għall-Inizjattiva favur l-Impjieg
taż-Żgħażagħ. Barra minn hekk, il-Kunsill tal-EPSCO tat-8 ta’ Diċembru 2016 ikkonferma l-ewwel
riżultati pożittivi miksuba permezz ta’ miżuri u ta’ riformi li ġew implimentati sa issa.
Fil-Komunikazzjoni tagħha ta’ Ottubru, il-Kummissjoni tagħraf li l-iskemi ta’ Garanzija għażŻgħażagħ għadhom ma laħqux liż-żgħażagħ kollha li jkunu bla impjieg jew li telqu l-iskola, u
tidentifika għadd ta’ oqsma ewlenin li jeħtieġu titjib, inkluż involviment aħjar ma’ żgħażagħ NEET
li mhumiex irreġistrati u b’livell baxx ta' kwalifiki.
Il-Kummissjoni tqis li l-YEI tat kontribut sostanzjali għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ f’dawn l-Istati
Membri. Għalkemm kien hemm dewmien f’xi Stati Membri, l-implimentazzjoni mxiet ’il quddiem
b’mod stabbli fl-2016. F’Lulju 2016, 1,4 miljun persuna pparteċipaw f’miżura appoġġata mill-YEI
fl-20 Stat Membru eliġibbli. Sal-aħħar ta’ Novembru 2016 din iċ-ċifra żdiedet għal 1,6 miljun ruħ.
Il-YEI hija meqjusa minn dawn l-Istati Membri kollha bħala mekkaniżmu jew xprun fundamentali
li permezz tagħhom il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tista’ titħaddem. F’xi każijiet, qed tintuża biex jiġu
appoġġati l-biċċa l-kbira tal-miżuri jew il-miżuri kollha ppjanati permezz tal-iskemi għall-Garanzija
għaż-Żgħażagħ, pereżempju fi Spanja 80 % tal-azzjonijiet kollha marbutin mal-Garanzija għażŻgħażagħ huma ffinanzjati permezz tal-YEI. Fl-Italja l-YEI saret l-ixprun ta’ riforma kbira, u
wasslet għat-twaqqif ta’ servizzi ġodda favur l-impjieg taż-żgħażagħ.
Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (COM/2016/646) “Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva
favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, tliet snin wara” tenfasizza dawn ir-riżultati.
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Għalkemm għadu kmieni wisq biex jiġu vvalutati r-riżultati – peress li l-operazzjonijiet għadhom
għaddejjin u ħafna minn dawn iż-żgħażagħ għadhom qed jiġu appoġġati – nistgħu diġà ngħidu li lYEI laħqet wieħed mill-ewwel objettivi tagħha – li tpoġġi l-impjiegi taż-żgħażagħ fil-qalba taddeċiżjonijiet politiċi fl-Istati Membri.
161. Il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha ta’ Ottubru 2016 tagħraf li hemm bżonn ta’ sforz
akbar sabiex jiġu appoġġati dawk iż-żgħażagħ li huma l-aktar ’il bogħod mis-suq tax-xogħol.
Filwaqt li r-riżultati qed jibdew jidhru fil-prattika, l-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ għadhom
ma laħqux liż-żgħażagħ kollha li spiċċaw bla impjieg jew li telqu l-iskola, u liż-żgħażagħ fl-aktar
sitwazzjonijiet vulnerabbli, inklużi ż-żgħażagħ NEET b’livell baxx ta' kwalifiki u li mhumiex
irreġistrati, li bħala benefiċjarji mhumiex irrappreżentati biżżejjed.
Madankollu, kif indikat fil-Komunikazzjoni, bil-Garanzija għaż-Żgħażagħ l-enfasi daret fuq lintervent bikri u ż-żgħażagħ NEET li mhumiex irreġistrati, fuq in-nuqqasijiet li jeżistu fl-għoti tasservizzi u qed jiġi żgurat li l-ħidma ta’ kuntatt tingħata mill-ġdid attenzjoni. Għenet ukoll biex
jingħelbu ostakli f’oqsma tal-politika u biex jinbnew sħubijiet vijabbli bejn l-atturi ewlenin
responsabbli mill-ħidma ta’ kuntatt.
Iċ-ċifri li jikkorrispondu għall-ammont annwali medju ta’ żgħażagħ fil-fażi preparatorja talGaranzija għaż-Żgħażagħ matul l-2014 u l-2015 jirriflettu, għal xi Stati Membri, l-għażla leġittima
li jmorru għall-implimentazzjoni gradwali tal-iskemi tagħhom marbutin mal-Garanzija għażŻgħażagħ. Fuq terminu ta’ żmien medju biss, ladarba jkunu tlestew l-eżerċizzji addizzjonali tal-ġbir
tad-dejta, il-Kummissjoni tkun f’pożizzjoni li tivvaluta l-progress li sar fl-identifikazzjoni u firreġistrazzjoni taż-żgħażagħ NEET.
163. Il-Kummissjoni tikkunsidra dawn ir-riżultati partikolarment pożittivi, meta tqis il-livell għoli
stabbilit mill-Qafas tal-Indikaturi: il-ħruġ minn skema ta’ garanzija għaż-żgħażagħ iseħħ meta
tittieħed l-offerta u mhux meta tiġi aċċettata. Barra minn hekk, għall-UE kollha kemm hi, ilperċentwal ta’ ħruġ, f’waqtu u b’suċċess (fi żmien erba’ xhur tittieħed offerta), mill-Garanzija għażŻgħażagħ fl-2015 żdied apparagun tal-2014. Iż-żidiet huma wkoll irreġistrati fil-livell tal-UE filperċentwal tas-sitwazzjonijiet pożittivi sitt xhur wara l-ħruġ mill-iskema, u bħala proporzjon ta’
żgħażagħ NEET li jintlaħqu mill-Garanzija għaż-Żgħażagħ.
Rakkomandazzjoni 1
L-ewwel inċiż: Il-Kummissjoni tqis li r-rakkomandazzjoni hija indirizzata primarjament lill-Istati
Membri.
Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni sa fejn għandha x’taqsam mal-Kummissjoni, u
biħsiebha tistabbilixxi azzjonijiet xierqa meta inizjattivi ġodda jiġu proposti.
Filwaqt li tagħraf bis-sħiħ l-importanza li jiġu ġestiti l-aspettattivi u li jiġu ffissati miri realistiċi, ilKummissjoni madankollu tixtieq tenfasizza l-importanza li jiġi stabbilit għan politiku ambizzjuż li
jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ momentum politiku għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ.
It-tieni inċiż: Il-Kummissjoni tqis li r-rakkomandazzjoni hija indirizzata primarjament lill-Istati
Membri.
Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni sa fejn għandha x’taqsam mal-Kummissjoni, u
biħsiebha tistabbilixxi azzjonijiet xierqa meta inizjattivi ġodda jiġu proposti.
Waqt li l-Kummissjoni qiegħda fil-proċess tat-tħejjija tal-YGIPs tal-Istati Membri, hija talbithom
biex jidentifikaw u janalizzaw l-isfidi strutturali ewlenin u n-nuqqasijiet speċifiċi rilevanti għassitwazzjoni nazzjonali tagħhom, u biex jiddeskrivu skeda ta’ żmien indikattiva għallimplimentazzjoni gradwali tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, jekk tkun prevista.
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165. Il-Kummissjoni taqbel li huma meħtieġa aktar sforzi sabiex jiġu appoġġati ż-żgħażagħ li huma
l-aktar maqtugħa mis-suq tax-xogħol, iżda tixtieq tfakkar lill-Qorti li r-Rakkomandazzjoni talKunsill tippermetti l-implimentazzjoni gradwali tal-iskemi ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ u li ma
hemm l-ebda data speċifika fil-mira għall-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ għallpopolazzjoni NEET kollha.
Barra minn hekk, il-ħidma ta’ kuntatt kienet element importanti fl-approċċ tal-Istati Membri għallGaranzija għaż-Żgħażagħ. Bosta ħeġġew liż-żgħażagħ biex jirreġistraw ma’ fornituri u żewġ terzi
tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi involvew ruħhom f’ħidma ta’ kuntatt meta implimentaw ilGaranzija għaż-Żgħażagħ. Aktar sensibilizzazzjoni, aċċessibilità u firxa ta’ servizzi kienu
strumentali f’dan ir-rigward, permezz tal-iżvilupp mhux biss ta’ reġistrazzjoni onlajn u ta’ kampanji
mmirati, iżda wkoll permezz ta’ punti uniċi ta’ servizz, servizzi mobbli jew deċentralizzati u ħidma
proattiva ma’ firxa usa’ ta’ sħab.
Rakkomandazzjoni 2
Il-Kummissjoni tosserva li r-rakkomandazzjoni hija indirizzata primarjament lill-Istati Membri.
Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni sa fejn għandha x’taqsam mal-Kummissjoni u tosserva
li diġà qiegħda timplimentaha. Il-Kummissjoni diġà tabilħaqq qed tappoġġa lill-Istati Membri biex
jistabbilixxu l-istrateġiji ta’ komunikazzjoni tagħhom billi toffri appoġġ finanzjarju u pariri dwar ilpolitika fil-forma ta’ assistenza teknika, ta’ tisħiħ tal-kapaċitajiet u ta’ tagħlim reċiproku.
168. Ir-riżorsi meħtieġa biex tiġi implimentata l-Garanzija għaż-Żgħażagħ tista’ tvarja ħafna minn
Stat Membru għall-ieħor. F’ħafna Stati Membri r-riżorsi tal-UE x’aktarx li ma jkunux biżżejjed
sabiex jitlestew ir-riformi ambizzjużi meħtieġa biex jiġu implimentati l-garanziji għaż-żgħażagħ, u
għandhom jiġu miżjuda mill-baġits nazzjonali.
Il-Kummissjoni tixtieq madankollu li jkollha stampa ġenerali aħjar tal-ispiża stmata tal-miżuri
kollha ppjanati sabiex tiġi implimentata l-Garanzija għaż-Żgħażagħ f’kull Stat Membru, iżda hija
wkoll konxja li xi stimi tal-ispejjeż tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ huma suġġetti għal
kundizzjonijiet, peress li għal ħafna Stati Membri l-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
teħtieġ ukoll riformi strutturali profondi fit-taħriġ, fit-tiftix għal xogħol u fis-sistemi edukattivi
sabiex jitjiebu drastikament it-tranżizzjonijiet mill-iskola għax-xogħol u l-impjegabbiltà tażżgħażagħ.
169. Il-Kummissjoni dejjem enfasizzat li għalkemm hemm disponibbli appoġġ finanzjarju tal-UE
sinifikanti sabiex l-Istati Membri jiġu megħjuna, l-Istati Membri jridu jagħtu wkoll prijorità lillmiżuri għall-impjieg taż-żgħażagħ fil-baġits nazzjonali tagħhom.
Madankollu, il-Kummissjoni tagħraf li hemm bżonn li jiżdiedu r-riżorsi disponibbli fil-livell tal-UE
biex jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ. Għalhekk, il-Kummissjoni dan l-aħħar ipproponiet li
jiżdied l-ammont ta’ riżorsi permezz tal-YEI għall-2020-2017.
Rakkomandazzjoni 3
Il-Kummissjoni tosserva li r-rakkomandazzjoni hija indirizzata primarjament lill-Istati Membri.
Il-Kummissjoni tabilħaqq lesta li tikkunsidra perspettiva aħjar tal-ispiża stmata tal-miżuri kollha
ppjanati sabiex timplimentata l-Garanzija għaż-Żgħażagħ, u kull meta possibbli u fuq talba tal-Istati
Membri, se tappoġġahom f’dan il-proċess. Madankollu, il-modalitajiet għal dan l-appoġġ ma
jistgħux jiġu definiti f’dan l-istadju.
Rakkomandazzjoni 4
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Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni sa fejn għandha x’taqsam mal-Kummissjoni u se
tesplora l-possibilità li tiddiskuti standards għall-kriterji ta’ kwalità fil-kuntest ta’ ħidma fuq ilmonitoraġġ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ fl-EMCO.
Il-Kummissjoni tinnota li t-tieni parti tar-rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.
173. L-eżerċizzju tal-ġbir tad-dejta tal-2015 ra titjib ċar rigward il-kompilazzjoni u l-kwalità taddejta meta mqabblin ma’ tal-2014. Għadd ta’ pajjiżi għamlu sforzi sostanzjali sabiex jaġġustaw ilmetodi użati biex jiġbru u / jew jikkompilaw id-dejta ta’ monitoraġġ tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ
tagħhom sabiex itejbu l-koerenza mal-ispeċifikazzjonijiet tal-Qafas tal-Indikaturi. Id-dejta
kwalitattiva fuq il-karatteristiċi tal-offerti wkoll tjiebet. Dawn l-isforzi jgħinu biex il-komparabbiltà
tad-dejta bejn il-pajjiżi titjieb, anke jekk għad hemm xi kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jittieħdu
inkonsiderazzjoni meta jiġu interpretati r-riżultati.
L-oqsma ewlenin li jistgħu jitjiebu huma l-kompliazzjoni tad-dejta ta’ segwitu (li għadha mhux
disponibbli għal tmien pajjiżi) u t-tnaqqis fl-għadd ta’ destinazzjonijiet mhux magħrufa u tassitwazzjonijiet sussegwenti kemm fid-dejta dwar il-ħruġ u dik ta’ segwitu.
Il-Kunsill EPSCO stieden f’dan ir-rigward lill-Istati Membri biex ikomplu bl-isforzi ħalli jinkiseb
allinjament aħjar tad-dejta nazzjonali mal-Qafas ta’ Indikaturi komuni għall-Monitoraġġ talGaranzija għaż-Żgħażagħ, filwaqt li jitqiesu l-possibilitajiet u l-limitazzjonijiet attwali tad-dejta
nazzjonali.
Rakkomandazzjoni 5
Il-Kummissjoni taċċetta l-ewwel parti ta’ din ir-rakkomandazzjoni u tqisha parzjalment
implimentata kif spjegat hawn taħt. Il-Kummissjoni diġà qed tikkoopera mill-qrib mal-Istati
Membri f’dan il-qasam, b’mod partikolari permezz tal-ħidma fil-Grupp tal-Indikaturi tal-EMCO,
tal-appoġġ offrut lill-Istati Membri li jirrappurtaw id-dejta fil-Qafas tal-Indikaturi, u tal-appoġġ
immirat tal-ILO mogħti lil tliet Stati Membri bħala parti mill-azzjoni tal-KE-ILO dwar l-impjieg
taż-żgħażagħ.
Il-Kummissjoni tosserva li t-tieni parti ta’ din ir-rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati
Membri.
174. Il-Kummissjoni tqis li l-YEI tat kontribut sostanzjali għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ f’dawn lIstati Membri. Għalkemm kien hemm dewmien f’xi Stati Membri, l-implimentazzjoni mxiet ’il
quddiem b’mod stabbli fl-2016. Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 159. Fl-4 ta’
Ottubru, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni li tat rendikont dwar il-progress magħmul millIstati Membri fil-Garanzija għaż-Żgħażagħ u fil-YEI - COM (2016) 646, Il-Garanzija għażŻgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ. Waħda mill-konklużjonijiet ta’ din ilKomunikazzjoni hija li minkejja li kien hemm dewmien fit-twaqqif tal-istrutturi, il-YEI hija
meqjusa bħala l-mekkaniżmu ewlieni, fost l-20 Stat Membru eliġibbli, sabiex tiġi implimentata lGaranzija għaż-Żgħażagħ. F’xi każijiet tintuża biex jiġu appoġġati l-biċċa l-kbira tal-miżuri jew ilmiżuri kollha permezz tal-iskemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Dan ir-rapport juri wkoll li sa minn
tmiem l-2015 il-progress qiegħed jiżdied. Il-fatt li l-Istati Membri ma ppreżentawx l-ammont totali
ta’ prefinanzjament addizzjonali fl-applikazzjonijiet għall-ħlas ma jfissirx li ma użawhx
kompletament jew saħansitra aktar. Peress li l-Istati Membri setgħu jitolbu biss nofs ilprefinanzjament addizzjonali tal-Kontribuzzjoni tal-Unjoni (li jinkludi kemm l-allokazzjoni
speċifika għall-YEI kif ukoll il-kontribuzzjoni tal-FSE għall-YEI), huma setgħu ddeċidew li ma
jitolbux immedjatament in-nefqa (pereż. għal raġunijiet tat-teżor, għal raġunijiet marbutin malverifika tan-nefqa).
Fl-aħħar nett, huwa importanti li wieħed jinnota li f’dan l-istadju, ir-riżultati għandhom jiġu
interpretati b’kawtela u għandhom jitqiesu bħala preliminari. L-ewwel nett, peress li l12

operazzjonijiet jistgħu jieħdu iktar minn sena jew minn tliet snin. It-tieni, għaliex bosta Stati
Membri jippreferu jagħtu rendikont dwar l-operazzjonijiet lesti biss (peress li din l-għażla, skont ilqafas legali applikabbli għall-YEI, tista’ ssir).
175. Il-Kummissjoni tosserva li r-Regolamenti ma jistipulawx rekwiżit speċifiku għall-valutazzjoni
ddettaljata tal-karatteristiċi ta’ sottogruppi differenti ta’ żgħażagħ appoġġati mill-YEI. IrRegolamenti jesiġu l-involviment u l-konsultazzjoni tas-sħab rilevanti, iżda ma jesiġux li l-proposti
kollha mis-sħab rilevanti jittieħdu inkonsiderazzjoni. Għaldaqstant, il-Programm Operazzjonali
jenħtieġ li jipprovdi informazzjoni dwar l-azzjonijiet meħuda biex jiġu involuti s-sħab fit-tħejjija
tal-programm operazzjonali.
176. Il-Kummissjoni tosserva li l-Artikolu 95 u l-Anness X tas-CPR ma jistipulawx li l-Istati
Membri ma jistgħux jużaw il-Fondi SIE biex jappoġġjaw miżuri li preċedentement kienu appoġġati
mill-baġit nazzjonali. Barra minn hekk, dawn id-dispożizzjonijiet ma jobbligawx lill-Istati Membri
biex iżidu n-nefqa pubblika għal ċerti tipi ta’ miżuri jew ta’ gruppi fil-mira.
L-għan tal-Artikolu 95 huwa biex jiġi evitat li l-Istati Membri jnaqqsu l-livell ta’ investiment
pubbliku tagħhom. Il-konformità mal-addizzjonalità hija vverifikata skont l-Artikolu 95(4) u lAnness X. Din il-verifika, fejn applikabbli, hija bbażata fuq il-livell ġenerali ta’ investiment
pubbliku fil-livell nazzjonali jew reġjonali, u mhux fuq it-tip ta’ miżuri ffinanzjati mill-Istat
Membru.
Rakkomandazzjoni 6
Il-Kummissjoni ma taċċettax din ir-rakkomandazzjoni.
Ir-regolamenti ma jistipulawx rekwiżit speċifiku għal valutazzjoni ddettaljata tal-karatteristiċi ta’
sottogruppi differenti ta’ żgħażagħ appoġġati mill-YEI fil-Programm Operazzjonali.
Madankollu, il-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri f’fora differenti biex tappoġġahom
f’attivitajiet li jilħqu liż-żgħażagħ mhux attivi. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni se tkompli
tipprovdi gwida lill-Istati Membri għat-tfassil ta’ miżuri li huma mfassla għall-ħtiġijiet ta’ gruppi
differenti tal-popolazzjoni fil-mira tal-YEI.
177. Il-Kummissjoni tqis li d-dispożizzjonijiet stabbiliti kienu biżżejjed.
B’mod partikolari, matul id-diskussjonijiet dwar il-programmi, xenarji bażi ġew ivvalutati millKummissjoni sabiex tiġi vverifikata s-sodezza tal-miri.
Meta l-informazzjoni ma nstabitx fl-evalwazzjoni ex ante, il-Kummissjoni normalment talbet għal
dokument dwar il-metodologija.
Il-Kummissjoni għamlet disponibbli għall-Istati Membri żewġ dokumenti ta’ kuntest marbutin maliffissar tal-miri u mal-aġġustament tal-miri għall-FSE, ferm qabel id-diskussjonijiet tal-2013. Jekk
ix-xenarju ta’ referenza ma setax jiġi sostnut b’evidenza, jew id-dejta storika kienet nieqsa, kien
meħtieġ pjan ta’ azzjoni fil-qafas tal-kondizzjonalità ġenerali ex ante 7.
178. Il-Kummissjoni tqis li l-indikaturi jikkalkulaw il-passi differenti li jwasslu għas-suq ta’
inklużjoni / tax-xogħol. F’każ li parteċipant jkun appoġġat minn żewġ interventi konsekuttivi, li
huma l-istess, it-tlestija ta’ intervent tal-YEI u l-offerta li tasallu jingħaddu darba biss, mal-ħruġ
tiegħu. F’każ li parteċipant huwa appoġġat minn żewġ operazzjonijiet differenti, u t-tnejn li huma
tlestew, il-parteċipazzjoni tingħadd għal darbtejn, li lesta l-intervent appoġġat mill-YEI u li millanqas darba rċieva offerta wara li telaq l-ewwel intervent.
Rakkomandazzjoni 7
Il-Kummissjoni ma taċċettax din ir-rakkomandazzjoni.

13

Jekk tiġi kkalkulata biss is-sitwazzjoni tal-parteċipanti tal-YEI li temmew l-operazzjoni, hemm irriskju potenzjali li r-riżultati ma jiġux irrappurtati kollha. Barra minn hekk, ir-reviżjoni ssuġġerita
mill-Qorti tkun tinvolvi bidla fil-mod ta’ kif jittieħed kalkolu filwaqt li l-indikaturi komuni tarriżultati huma obbligatorji għall-Istati Membri kollha u ġew miftiehma magħhom.
Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-metodoloġija tal-għadd adottata għall-YEI hija msejsa fuq ilkonvenzjonijiet użat għall-indikaturi tal-FSE, b’mod partikolari l-għadd ta’ ħruġ b’suċċess milliskema, indipendentement minn kemm tlestew operazzjonijiet. Barra minn hekk, kull bidla bħal din
tar-regoli fis-seħħ tpoġġi piż sinifikanti fuq l-Istati Membri u tfixkel il-komparabbiltà tad-dejta
rrappurtata qabel il-bidla fil-konvenzjoni.
Hija meħtieġa evalwazzjoni sabiex jiġi konkluż jekk ir-riżultati ta’ parteċipant humiex attribwibbli
direttament għall-intervent tal-YEI (jew tal-FSE), u dan fis-sistema ta’ monitoraġġ mhuwiex
possibbli.
Il-Kummissjoni se tissokta bl-isforzi tagħha sabiex jiġu ċċarati aktar il-kwistjonijiet ta’ monitoraġġ,
billi tkompli tipprovdi gwida u billi titlob ir-reazzjonijiet tal-Istati Membri f’diversi fora eżistenti
rilevanti.
179. Il-Kummissjoni tosserva li f’ħafna każijiet, l-Istati Membri kellhom biżżejjed nefqa, iżda ma
setgħux jitolbuha lura minħabba li ma kinux jissodisfaw il-kundizzjoni meħtieġa biex jippreżentaw
lill-Kummissjoni l-applikazzjonijiet għall-ħlas (jiġifieri kienu għadhom ma ħatrux l-awtoritajiet ta’
ġestjoni u ta’ ċertifikazzjoni).
Ara t-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 180 u 181:
F’dan l-istadju, ir-riżultati għandhom jiġu interpretati b’kawtela u għandhom jitqiesu bħala
preliminari. L-ewwel nett, peress li l-operazzjonijiet jistgħu jieħdu iktar minn sena jew sentejn. Ittieni, għaliex bosta Stati Membri jippreferu jagħtu rendikont dwar l-operazzjonijiet lesti biss (peress
li din l-għażla, skont il-qafas legali applikabbli għall-YEI, tista’ ssir). Lanqas ma huwa wkoll
possibbli li jinġibdu konklużjonijiet abbażi tan-nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni, peress li limplimentazzjoni finanzjarja ma tirriflettix l-implimentazzjoni fil-prattika.
181. Ir-Regolament esiġa b’mod espliċitu li l-ewwel evalwazzjoni tal-YEI titwettaq sa Diċembru
2015, fid-dawl ta’ eliġibbiltà tan-nefqa minn Settembru 2013 ’l hawn. Il-Kummissjoni tqis li rriżultati tal-evalwazzjoni kienu utli biex il-programmi jingħataw direzzjoni għall-bqija tal-perjodu.
182. Il-Kummissjoni taqbel li l-miżuri għandhom jiġu mfassla għall-ħtiġijiet taż-żgħażagħ u li ttfassil ta’ profili għall-parteċipanti huwa importanti ħafna. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni
pprovdiet gwida lill-Istati Membri dwar it-tfassil ta’ miżuri.
L-Artikolu 16 tar-Regolament dwar il-FSE jistabbilixxi li l-YEI għandu jkollha fil-mira liżżgħażagħ taħt il-25 sena jew taħt it-30 sena li ma għandhomx impjieg, ħallew l-edukazzjoni jew ittaħriġ. Ma jistabbilixxi l-ebda dispożizzjoni dwar gruppi speċifiċi li għandhom jiġu appoġġati.
Għalhekk, huwa f’idejn l-Istati Membri biex jidentifikaw il-grupp fil-mira tal-YEI, fil-limiti
stabbiliti fl-Artikolu 16 tar-Regolament dwar il-FSE u skont ir-realtà fl-Istat Membru. Peress li lYEI tipprovdi ammont limitat ta’ riżorsi, l-Istati Membri ddeċidew li jikkonċentraw ir-riżorsi talYEI fuq gruppi speċifiċi u li jużaw l-FSE għal miżuri oħra mmirati lejn il-gruppi taż-żgħażagħ laktar diffiċli u ebsin biex jintlaħqu. Ħafna mill-miżuri mmirati lejn dawn il-gruppi vulnerabbli
huma pprogrammati fil-prijorità ta’ investiment 9i.

14

Avveniment

Data

Adozzjoni tal-APM / Bidu tal-awditu

9.9.2015

L-abbozz tar-rapport jintbagħat uffiċjalment lill-Kummissjoni (jew
lil parti awditjata oħra)
Adozzjoni tar-rapport finali wara l-proċedura kontradittorja

26.1.2017

Ir-risposti uffiċjali tal-Kummissjoni (jew ta’ parti awditjata oħra)
riċevuti bil-lingwi kollha

31.3.2017

8.3.2017

