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Għażiż qarrej,
Fil-laqgħa ta’ Ottubru 2017 tal-Kumitat ta’ Kuntatt tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (SAIs) tal-Unjoni Ewropea,
ippreseduta u ospitata mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri fil-Lussemburgu, il-Kapijiet tas-SAIs iddiskutew il-kontribut li
s-SAIs jistgħu jagħtu għall-bini mill-ġdid tal-fiduċja taċ-ċittadini tal-UE fl-istituzzjonijiet nazzjonali u f’dawk tal-UE.
Huma qiesu wkoll prodotti tal-awditjar ġodda u kif jistgħu jagħmlu r-riżultati tax-xogħol tas-SAIs disponibbli b’mod
aktar wiesa’ għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea.
Dan il-kompendju tal-awditjar huwa wieħed minn dawn it-tipi l-ġodda ta’ prodott li jinħareġ mill-Kumitat ta’
Kuntatt. Huwa jikkomplementa l-pubblikazzjonijiet l-oħra tal-Kumitat billi joħloq sensibilizzazzjoni dwar ix-xogħol
tal-awditjar reċenti li jkun sar mis-SAIs tal-Unjoni Ewropea.
Din l-ewwel edizzjoni tiffoka fuq l-impjieg taż-żgħażagħ u fuq l-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol. Hija
kwistjoni li tinsab fuq nett tal-aġendi kemm tal-biċċa l-kbira mill-Istati Membri tal-UE kif ukoll tal-Istituzzjonijiet
Ewropej. Livelli għolja ta’ impjieg huma mira ewlenija tal-Istrateġija Ewropa 2020 tal-Unjoni Ewropea, u l-Istati
Membri jinvestu ammonti sinifikanti ta’ fondi pubbliċi biex jindirizzaw il-qgħad fost iż-żgħażagħ u biex joħolqu
l-impjiegi. Ta’ spiss, dawn l-investimenti jirċievu appoġġ permezz ta’ finanzjament mill-UE biex tingħata spinta
lill-impatt tal-proġetti nazzjonali, fatt li ħarabx l-attenzjoni tas-SAIs tal-UE, li l-għan tagħhom huwa li jiżguraw li
dawn il-fondi jkunu qed jintużaw b’mod effettiv.
Il-kompendju tal-awditjar joffri introduzzjoni ġenerali għall-impjieg taż-żgħażagħ u għar-rwol tal-UE u tal-Istati
Membri f’dan il-qasam ta’ politika, u jipprovdi wkoll ħarsa ġenerali lejn xogħol tal-awditjar magħżul, li s-SAIs tal-UE
ilhom iwettqu mill-2010, inkluż sommarju tax-xogħol tagħhom. Għal aktar informazzjoni dwar dawn l-awditi, jekk
jogħġbok ikkuntattja lis-SAIs ikkonċernati.
Nisperaw li dan il-kompendju tal-awditjar ikun sors utli ta’ informazzjoni għalik.

Ivan Klešić
President tal-Uffiċċju tal-Awditjar tal-Istat tal-Kroazja
President tal-Kumitat ta’ Kuntatt

Klaus-Heiner Lehne
President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Mexxej tal-proġett
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Eżitu: Bidla li tirriżulta minn intervent, normalment fir-rigward tal-objettivi tiegħu (eż. trainees li jkunu sabu
impjieg). L-eżiti jistgħu jkunu mistennija jew mhux mistennija, pożittivi jew negattivi.
Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS): Mekkaniżmu ta’ appoġġ għall-investiment ibbażat fuq
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u implimentat permezz ta’ ftehim bejn il-Bank Ewropew talInvestiment u l-Kummissjoni Ewropea għall-mobilizzazzjoni tal-finanzjament għal proġetti strateġiċi madwar l-UE.
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR): Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għandu l-għan li
jirrinforza l-koeżjoni ekonomika u soċjali fi ħdan l-Unjoni Ewropea billi jirrimedja l-iżbilanċi reġjonali prinċipali
permezz ta’ appoġġ finanzjarju għall-ħolqien ta’ infrastruttura u ta’ investiment għall-ħolqien ta’ xogħol produttiv,
prinċipalment għan-negozji.
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.
Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE jew Fondi SIE): 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, li nġiebu flimkien taħt regoli komuni għall-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020
(ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 - ir-”Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni”). L-għan kumplessiv tagħhom
huwa li jnaqqsu l-iżbilanċi reġjonali madwar l-UE.
Garanzija għaż-Żgħażagħ: impenn mill-Istati Membri kollha tal-UE biex jiġi żgurat li ż-żgħażagħ kollha taħt l-età
ta’ 25 sena jirċievu offerta ta’ xogħol (impjieg) ta’ kwalità tajba, edukazzjoni kontinwa, apprendistat jew taħriġ fi
żmien erba’ xhur minn meta jsiru qiegħda jew minn meta jwaqqfu l-edukazzjoni formali.. Hija bbażata fuq
ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill adottata f’April 2013 wara proposta mill-Kummissjoni Ewropea.
Impatt: F’valutazzjoni tal-prestazzjoni, il-konsegwenzi soċjoekonomiċi aktar fit-tul li jistgħu jiġu osservati f’ċertu
żmien wara l-ikkompletar ta’ proġett jew ta’ programm.
Kumitat tal-Impjiegi (EMCO): Il-kumitat konsultattiv prinċipali, tal-Kunsill, għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali filqasam tal-impjieg.
Mobbiltà tal-ħaddiema: Id-dritt taċ-ċittadini kollha tal-UE għall-moviment liberu tal-ħaddiema, kif iddefinit
fl-Artikolu 45 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE. Dan jinkludi d-drittijiet tal-moviment u tar-residenza għallħaddiema, id-drittijiet tad-dħul u tar-residenza għall-membri tal-familja, u d-dritt tax-xogħol fi Stat Membru ieħor
kif ukoll ta’ trattament li jkun ugwali għal dak taċ-ċittadini ta’ dak l-Istat Membru. F’xi pajjiżi japplikaw
restrizzjonijiet għaċ-ċittadini tal-Istati Membri l-ġodda.
NEET: Persuni li huma barra mill-impjieg, l-edukazzjoni jew it-taħriġ. Dan il-grupp jinkludi l-persuni qiegħda
u l-persuni inattivi.
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Programm operazzjonali: Programm, approvat mill-Kummissjoni Ewropea, ta’ investimenti ffinanzjati mill-UE
u mwettqa minn Stat Membru. Huwa jieħu l-forma ta’ ġabra koerenti ta’ prijoritajiet li jinkludu miżuri li skonthom
għandu jsir il-kofinanzjament ta’ proġetti għad-durata tal-qafas finanzjarju pluriennali ta’ seba’ snin.
Il-proporzjon ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ huwa l-perċentwal taż-żgħażagħ qiegħda meta mqabbel malpopolazzjoni totali ta’ dak il-grupp ta’ età (mhux biss il-persuni attivi, iżda wkoll dawk inattivi, bħall-istudenti).
Ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ hija l-perċentwal tal-persuni qiegħda fil-grupp ta’ età ta’ bejn il-15 u l-24 sena
meta mqabbel mal-forza tax-xogħol totali (kemm il-persuni impjegati kif ukoll dawk qiegħda) f’dak il-grupp ta’ età.
Rata tal-impjieg fost iż-żgħażagħ: Ir-rata tal-impjieg hija indikatur essenzjali għall-monitoraġġ tas-sitwazzjoni
tas-suq tax-xogħol. Għall-grupp ta’ età ta’ bejn il-15 u d-29 sena, din hija kkalkulata bħala l-proporzjon ta’ persuni
fl-età ta’ bejn il-15 u d-29 sena li huma impjegati fil-popolazzjoni totali ta’ dan il-grupp.
Riżultat: F’valutazzjoni tal-prestazzjoni, dan huwa l-effett immedjat li jista’ jitkejjel ta’ proġett jew ta’ programm.
Żgħażagħ: Għall-finijiet tal-Impjieg/qgħad fost iż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ huma ddefiniti bħala dawk fl-età ta’ bejn
il-15 u l-25 sena, jew, f’xi Stati Membri, ta’ bejn il-15 u d-29 sena.
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ADEM:

Aġenzija għall-Iżvilupp tal-Impjieg fil-Lussemburgu

CAT:

Kuntratti awżiljarji temporanji

DfE:

Dipartiment tal-Edukazzjoni fir-Renju Unit

EMCO:

Kumitat tal-Impjiegi

EMMI:

Ministeru tar-Riżorsi Umani fl-Ungerija

EPSR:

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

ETV:

Edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali

FEŻR:

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali

FSE:

Fond Soċjali Ewropew

GCTS:

Sistema ta’ Stħarriġ dwar is-Sitwazzjoni Professjonali tal-Gradwati

IEFP:

Awtorità nazzjonali prinċipali dwar l-impjieg u t-taħriġ fil-Portugall (Instituto do Emprego e Formação
Profissional)

ISSAI:

Standards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar

JER:

Rapport Konġunt dwar l-Impjieg

MA:

Awtorità Maniġerjali

MMK:

Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni

MTEESS:

Ministeru tax-Xogħol, l-Impjieg u l-Ekonomija Soċjali u Solidali

NAO:

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (ir-Renju Unit, Malta)

NEET:

Barra mill-Edukazzjoni, Impjieg jew Taħriġ

p.p.:

Punt perċentwali

PI:

Prijoritajiet ta’ Investiment

PNR:

Programm Nazzjonali ta’ Riforma

Abbrevjazzjonijiet

QEA:

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri

SAI:

Istituzzjoni Suprema tal-Awditjar

SAT:

Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir

SEI:

Strateġija Ewropea dwar l-Impjiegi

STEM:

Xjenza, Teknoloġija, Inġinerija u Matematika (komponenti tas-suq tax-xogħol)

TFUE:

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

TUE:

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

UE:

Unjoni Ewropea

YEI:

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ
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Il-Kumitat ta’ Kuntatt u x-xogħol
tiegħu
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Il-Kumitat ta’ Kuntatt huwa assemblea awtonoma, indipendenti, u mhux politiku, tal-kapijiet talIstituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (SAIs) tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE), flimkien mal-Qorti
Ewropea tal-Awdituri (QEA). Dan jipprovdi forum biex jiġu diskussi u indirizzati kwistjonijiet ta’ interess
komuni relatati mal-UE.
F’dan il-kuntest, il-Kumitat ta’ Kuntatt jimpenja ruħu li jistimola djalogu u kooperazzjoni fl-awditjar
u fl-attivitajiet relatati mal-awditjar. Huwa jistabbilixxi u jippromwovi pożizzjonijiet komuni dwar kwistjonijiet
emerġenti dwar l-awditjar u l-obbligu ta’ rendikont u jagħti appoġġ lill-membri tiegħu, lis-SAIs tal-Pajjiżi
Kandidati tal-UE u lil dawk tal-Pajjiżi Kandidati Potenzjali.
Billi jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-membri tiegħu, il-Kumitat ta’ Kuntatt jikkontribwixxi għall-awditjar
estern effettiv u għall-obbligu ta’ rendikont fl-UE, u jgħin biex tittejjeb il-ġestjoni finanzjarja tal-UE kif ukoll
il-governanza tajba għall-benefiċċju taċ-ċittadini tagħha.
Il-Kumitat ta’ Kuntatt ġie stabbilit fl-1960. Il-Presidenza tiegħu ddur fost is-SAIs fuq bażi annwali. Huwa ma
għandux sede jew segretarjat formali, u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri tipprovdi appoġġ amministrattiv.
Informazzjoni dwar il-Kumitat ta’ Kuntatt hija disponibbli fuq www.contactcommittee.eu.
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Is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol, affettwata b’mod drammatiku mill-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika
u finanzjarja li bdiet fl-2008, hija sfida ewlenija għall-Unjoni Ewropea u għall-Istati Membri tagħha. Minkejja
t-tnaqqis fil-qgħad fost iż-żgħażagħ fil-biċċa l-kbira mill-Istati Membri wara li l-qgħad laħaq il-quċċata tiegħu
fl-2013, dan jibqa’ ta’ tħassib serju: fl-2016, 4.2 miljun żagħżugħ u żagħżugħa Ewropej ma setgħux isibu xogħol
u l-proporzjon tagħhom li qed jiffaċċjaw qgħad fit-tul jibqa’ għoli.
L-indirizzar tal-impjieg taż-żgħażagħ huwa prinċipalment kompitu li għandu jitwettaq mill-gvernijiet nazzjonali
u dawk reġjonali. Imma l-Unjoni Ewropea tagħti appoġġ u, jekk meħtieġ, tikkomplementa l-isforzi tagħhom biex
jiġġieldu l-qgħad.
In-numru dejjem jikber ta’ programmi u ta’ fondi pubbliċi investiti għall-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ,
ġiegħel lil ħafna Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-Istati Membri tal-UE jinkludu awditu ta’ dan is-suġġett
fil-programmi ta’ ħidma tagħhom.
Dan il-kompendju tal-awditjar jiftaħ b’ħarsa ġenerali, inkluża spjegazzjoni tal-evoluzzjoni storika tal-iżvilupp talpolitika tal-impjieg fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa segwit minn deskrizzjoni ta’ xi wħud mill-kwistjonijiet prinċipali
fil-qgħad fost iż-żgħażagħ.
It-tieni parti ta’ dan il-kompendju tal-awditjar tiġbor fil-qosor ir-riżultati ta’ awditi magħżula li twettqu minn 13-il SAI
tal-Istati Membri (il-Belġju, il-Bulgarija, il-Ġermanja, Franza, l-Ungerija, l-Italja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta,
il-Polonja, il-Portugall, is-Slovakkja, u r-Renju Unit) u mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri matul dawn l-aħħar 4 snin.
Dawn l-awditi magħżula indirizzaw aspetti importanti ta’ kwistjonijiet relatati mal-prestazzjoni, billi ffukaw fuq
l-effiċjenza, l-effettività, u/jew l-ekonomija tal-politiki, tal-programmi u tal-proġetti ta’ impjieg implimentati.
It-tielet parti ta’ dan il-kompendju tal-awditjar fiha skedi informattivi dettaljati għal awditi magħżula li twettqu
mit-13-il SAI tal-Istati Membri u mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
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Bażi ġuridika u evoluzzjoni storika

1.

L-UE tikkondividi kompetenzi fil-qasam tal-impjieg u l-politika soċjali mal-Istati Membri. L-azzjonijiet
tal-UE jinkludu l-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-politiki nazzjonali, l-iskambju tal-aħjar prattiki, u l-leġiżlar filqasam tad-drittijiet tal-ħaddiema u f’dak tal-koordinazzjoni tal-arranġamenti relatati mas-sigurtà soċjali. Illeġiżlazzjoni prinċipali dwar il-politika tal-impjieg fl-UE evolviet maż-żmien; il-kapitolu li jmiss jippreżenta l-passi
prinċipali f’din l-evoluzzjoni.

Il-bażi ġuridika għall-Politiki tal-impjieg tal-UE

2.

Il-bażi ġuridika għall-Politika tal-impjieg fil-livell tal-UE hija l-Artikolu 3.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni
Ewropea (TUE): “L-Unjoni għandha tistabbilixxi suq intern... Hija għandha taħdem għall-iżvilupp sostenibbli talEwropa mibni fuq tkabbir ekonomiku bilanċjat u stabbiltà tal-prezzijiet, ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva
ħafna, intiża li twassal għal livell massimu ta’ impjieg u progress soċjali...”

3.

Barra minn hekk, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jiddikjara1 li “l-Istati Membri
u l-Unjoni għandhom,..., jaħdmu lejn żvilupp ta’ strateġija kkoordinata għall-impjieg u partikolarment sabiex
il-ħaddiema jkunu kwalifikati, imħarrġa u flessibbli u sabiex is-suq tax-xogħol jirrispondi għat-tibdil ekonomiku
...L-Istati Membri, permezz tal-politika tagħhom għall-impjieg, għandhom jikkontribwixxu sabiex jitwettqu
l-objettivi...”

4.

Barra minn hekk, l-UE għandha2 “tikkontribwixxi lejn livell għoli ta’ impjieg billi tinkoraġġixxi
kooperazzjoni bejn Stati Membri u billi ssostni u, jekk meħtieġ, tikkomplementa l-azzjoni tagħhom.” Bl-istess mod,
“il-promozzjoni tal-impjieg” hija objettiv komuni tal-UE u tal-Istati Membri tagħha fil-qasam soċjali u f’dak
tal-impjieg3.

5.

L-Artikoli ta’ hawn fuq fit-Trattati huma r-riżultat ta’ proċess twil ta’ żvilupp li beda bit-Trattat ta’ Ruma
(1957). It-Trattat ta’ Maastricht (1992) introduċa Ftehim dwar il-Politika Soċjali u Protokoll Soċjali (il-Kapitolu Soċjali4)
anness għat-Trattat. Il-Ftehim afferma mill-ġdid il-prinċipji li kienu ġew iddikjarati ftit snin qabel fil-Karta
Komunitarja tad-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema (1989) 5 . Madankollu kien biss bit-Trattat ta’ Amsterdam
(1997) li l-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjieg u protezzjoni soċjali ġiet uffiċjalment introdotta bħala wieħed
mill-kompiti li ġew ikkonferiti lill-Komunità Ewropea. Il-Figura 1 li jmiss turi l-iżvilupp prinċipali tal-leġiżlazzjoni
u tal-politika tal-impjieg, b’mod partikolari l-inizjattiva favur l-impjieg taż-żgħażagħ, mill-1957 ’il quddiem.

1
2
3
4
5

L-Artikoli 145 u 146 tat-TFUE
L-Artikolu 147 tat-TFUE
L-Artikolu 151 tat-TFUE
Il-Protokoll Nru 14 dwar il-Politika Soċjali.
Il-Karta rrikonoxxiet bħala drittijiet soċjali fundamentali tal-ħaddiema: il-moviment liberu; l-impjieg u r-rimunerazzjoni; it-titjib tal-kundizzjonijiet
tal-ħajja u tax-xogħol; il-protezzjoni soċjali; il-libertà tal-assoċjazzjoni u n-negozjar kollettiv; it-taħriġ vokazzjonali; it-trattament indaqs għall-irġiel
u n-nisa; l-informazzjoni u l-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni għall-ħaddiema; il-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol;
il-protezzjoni tat-tfal u tal-adoloxxenti; id-drittijiet tal-anzjani; id-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà.
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Figura 1 - Leġiżlazzjoni prinċipali u Inizjattivi ta’ politika fil-qasam tal-Impjieg (1957-2017) (il-QEA)
Leġiżlazzjoni u Inizjattivi ta’ politika (dwar iż-Żgħażagħ)
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It-Trattat ta’ Amsterdam (1997) u l-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi

6.

Bit-Trattat ta’ Amsterdam (1997) intlaħaq stadju kruċjali dwar l-involviment mill-UE fil-qasam tal-impjieg
u l-politika soċjali. Inżdied Titolu ġdid dwar l-Impjieg 6 għat-Trattat, biex b’hekk fost l-objettivi tal-UE ġie inkluż
l-objettiv tal-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjieg u li jippermetti lill-UE tadotta linji gwida u tagħmel
rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri, f’qafas ta’ “strateġija kkoordinata”7, jiġifieri l-Istrateġija Ewropea dwar
l-Impjiegi (SEI)8, abbażi ta’ Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni (MMK). Din kienet ukoll l-ewwel darba li l-ġlieda kontra
l-esklużjoni soċjali ssemmiet b’mod espliċitu fit-Trattati.

7.

Dan l-approċċ il-ġdid ta’ MMK kien jinvolvi l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri fuq il-bażi ta’ linji
gwida u miri komuni ta’ politika ssettjati fil-livell tal-UE, u li dawn jissarrfu f’politiki nazzjonali u reġjonali. Biex jiġi
kkomplementat il-MMK, ġie stabbilit proċess perjodiku ta’ monitoraġġ, evalwazzjoni u evalwazzjoni bejn il-pari
bħala appoġġ għall-apprendiment reċiproku9. It-Trattat kien jinkludi wkoll dispożizzjoni għat-twaqqif tal-Kumitat
tal-Impjiegi (EMCO)10, kumitat bi status ta’ natura konsultattiva sabiex jippromwovi l-koordinazzjoni bejn l-Istati
Membri dwar il-politiki tal-impjieg u tas-suq tax-xogħol.

L-Istrateġija ta’ Lisbona (2000) u l-linji gwida integrati dwar l-impjieg

8.

L-Istrateġija ta’ Lisbona, li tniedet f’Marzu 2000, tirrappreżenta pass ieħor ‘il quddiem fir-rikonoxximent
tar-rilevanza tal-kwistjonijiet relatati mal-impjieg u dawk soċjali għat-tkabbir u l-kompetittività tal-UE, u flestensjoni tal-MMK għal oqsma oħra ta’ politika. L-Istrateġija ta’ Lisbona appellat biex, sal-2010, ikun hemm aktar
impjiegi u impjiegi aħjar kif ukoll koeżjoni soċjali akbar. L-istrumenti prinċipali għall-ilħuq ta’ dan il-għan kienu
jinvolvu l-estensjoni tal-MMK għal firxa wiesgħa ta’ oqsma ta’ politika – li jinkludu wkoll il-pensjonijiet, is-saħħa
u l-kura – magħrufa bħala “l-MMK soċjali”; u permezz ta’ rwol imsaħħaħ ta’ tmexxija u koordinazzjoni għall-Kunsill
Ewropew.

9.

L-Istrateġija ta’ Lisbona reġgħet tniedet fl-2005 wara reviżjoni ta’ nofs it-terminu b’fokus fuq it-twettiq ta’
tkabbir (ekonomiku) aktar qawwi u li jibqa’ u t-tkattir u t-titjib tal-impjiegi11. Ġiet stabbilita struttura ta’ governanza
ġdida bbażata fuq approċċ ta’ sħubija bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE. Fid-dawl tar-reviżjoni ta’ nofs
it-terminu li twettqet fl-2005 rigward l-Istrateġija ta’ Lisbona, il-linji gwida dwar l-impjieg adottati bħala parti
mill-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi (SEI) ġew inkorporati fil-linji gwida integrati għat-tkabbir u l-impjiegi.

6
7
8
9
10
11

It-TITOLU VIII fil-verżjoni konsolidata tat-Trattat (l-eks Titolu Via).
Il-Parlament Ewropew (2015), Il-Politika Soċjali u tal-Impjiegi: il-Prinċipji Ġenerali, Skedi Informattivi dwar l-Unjoni Ewropea
L-Artikoli 145-150 tat-TFUE
Il-Parlament Ewropew (2016), Mainstreaming Employment and Social Indicators into Macroeconomic Surveillance.
L-Artikolu 150 tat-TFUE.
KUMM (2005) 24, Naħdmu Flimkien għat-Tkabbir Ekonomiku u għall-Impjiegi: Bidu ġdid għall-Istrateġija ta’ Lisbona.
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It-Trattat ta’ Lisbona (2007) u l-Istrateġija Ewropa 2020 (2010): il-mira dwar l-impjieg

10.

Fl-2007, it-Trattat ta’ Lisbona introduċa bidliet rilevanti oħra fl-objettivi soċjali tal-UE u dawk dwar
l-impjieg. “Klawżola soċjali orizzontali” ġdida enfasizzat li “fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politika
u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni għandha tieħu kont tal-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjieg,
mal-garanzija ta’ protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma’ livell għoli ta’ edukazzjoni,
taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem”12.

11.

Tliet snin wara, fl-2010, l-impjieg sar waħda mill-ħames miri ewlenin tal-Istrateġija Ewropa 2020 –
l-istrateġija globali tal-UE għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli, u inklużiv. Il-mira ewlenija għandha l-għan li żżid
ir-rata tal-impjieg totali għall-persuni fl-età ta’ bejn l-20 u s-64 sena għal 75 % sal-2020. Dan l-objettiv huwa
akkumpanjat minn, u marbut ma’ żewġ miri ewlenin oħra:
οο L-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar; bil-għan li mill-inqas 20 miljun persuna jinħarġu mir-riskju
ta’ faqar jew esklużjoni soċjali;
οο L-edukazzjoni; biex jitnaqqas il-proporzjon tal-persuni li jitilqu kmieni mill-iskola għal 10 %, u jiżdied
il-perċentwal ta' dawk fl-età ta' bejn it-30 u l-34 sena li jikkompletaw l-edukazzjoni terzjarja jew
ekwivalenti għal mill-inqas 40 %.

12.

Mill-2010 ’l hawn, il-miri ewlenin dwar l-impjieg u dawk soċjali tal-Istrateġija Ewropa 2020 servew bħala
għanijiet għat-twettiq ta’ valutazzjonijiet komparattivi tas-SEI. Is-SEI tiġi implimentata permezz tal-proċess tasSemestru Ewropew, li jipprovdi qafas għall-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-progress f’politiki makroekonomiċi,
fiskali, tal-impjieg u soċjali f’ċikli annwali rikorrenti, billi jippromwovi koordinazzjoni tal-politika mill-qrib fost l-Istati
Membri tal-UE u l-Istituzzjonijiet tal-UE. B’mod partikolari, l-implimentazzjoni tas-SEI- b’appoġġ mix-xogħol talKumitat tal-Impjiegi (EMCO) – tista’ tiġi ripartita f’dawn l-erba’ stadji li ġejjin fis-Semestru Ewropew:
οο Il-linji gwida dwar l-impjieg huma prijoritajiet u miri komuni għall-politiki tal-impjieg proposti
mill-Kummissjoni Ewropea, maqbula mill-gvernijiet nazzjonali u adottati mill-Kunsill tal-UE. Il-linji
gwida dwar l-impjieg ġew adottati l-ewwel mal-linji gwida ġenerali tal-politika ekonomika f'pakkett
integrat ta' linji gwida fl-2005, u riformati fl-2010 fid-dawl tal-Istrateġija Ewropa 2020.
οο Il-Kummissjoni Ewropea toħroġ Rapport konġunt dwar l-impjiegi (JER) ibbażat fuq (a) ilvalutazzjoni tas-sitwazzjoni tal-impjieg fl-Ewropa, (b) l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida dwar
l-Impjieg u (c) valutazzjoni tat-Tabella ta' valutazzjoni tal-indikaturi ewlenin tal-impjiegi u dawk
soċjali. Dan jiġi ppubblikat mill-Kummissjoni Ewropea u adottat mill-Kunsill tal-UE. Issa, il-JER huwa
parti mill-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (SAT).
οο Il-Programmi Nazzjonali ta' Riforma (PNR) jiġu ppreżentati mill-gvernijiet nazzjonali u analizzati
mill-Kummissjoni Ewropea għall-konformità ma’ Ewropa 2020. Il-PNR huma bbażati fuq il-linji gwida,
u jservu wkoll bħala referenza għar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi.
οο Abbażi tal-valutazzjoni tal-PNR, il-Kummissjoni Ewropea tippubblika serje ta' Rapporti dwar ilpajjiżi, li janalizzaw il-politiki soċjoekonomiċi tal-Istati Membri, u mbagħad toħroġ
Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż13 .

12
13

L-Artikolu 9 tat-TFUE
Ara http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=mt.
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13.

L-istrateġija Ewropa 2020 ipproponiet ukoll il-ħolqien ta’ seba’ inizjattivi emblematiċi. Tlieta minnhom
jaqgħu fl-oqsma tal-impjieg u l-affarijiet soċjali:
οο L-Aġenda għall-Ħiliet Ġodda u l-Impjiegi għandha l-għan li tagħti ħajja ġdida lill-politika ta'
flessigurtà biex is-suq tax-xogħol jiffunzjona aħjar, tgħin lil persuni jiżviluppaw il-ħiliet ta' għada
u ttejjeb il-kwalità tal-impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol;
οο Żgħażagħ Attivi tikkontribwixxi għal edukazzjoni u taħriġ aħjar, tgħin liż-żgħażagħ jistudjaw lil hinn
minn pajjiżhom u tagħmilha aktar faċli biex isibu l-impjiegi; u
οο Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali tgħin biex jixterrdu l-aħjar prattiki
u tagħmel disponibbli finanzjament biex jiġu appoġġati l-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra
d-diskriminazzjoni.

14.

Fl-2012 il-Kummissjoni Ewropea adottat Pakkett dwar l-Impjiegi14, ġabra ta’ dokumenti ta’ politika li
jeżaminaw kif il-politiki tal-impjieg tal-UE jiltaqgħu ma’ numru ta’ oqsma oħra ta’ politika b’appoġġ għat-tkabbir
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Dan identifika s-setturi tal-impjiegi tal-UE li kellhom l-akbar potenzjal tat-tkabbir
u l-aktar modi effettivi għall-pajjiżi tal-UE biex joħolqu aktar impjiegi. Huwa ppropona miżuri ta’ appoġġ għallħolqien tal-impjiegi, ta’ restawr tad-dinamika tas-swieq tax-xogħol, ta’ titjib tal-governanza tal-UE. Il-Pakkett dwar
l-Impjiegi kien jinkludi wkoll Pakkett dwar l-Impjiegi taż-Żgħażagħ.

15.

Fl-2014, il-Kummissjoni l-ġdida mmexxija minn Juncker stipulat 10 prijoritajiet ta’ politika li jkunu
jservu bħala l-mandat politiku għat-terminu ta’ 5 snin tal-Kummissjoni Ewropea. L-ewwel prijorità tal-linji gwida
politiċi hija “Spinta ġdida lill-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment” u tinkludi wkoll it-tnedija ta’ Pjan ta’
Investiment għall-Ewropa15.

16.

Reċentement, fl-okkażjoni tas-Summit Soċjali f’Novembru 2017, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill
u l-Kummissjoni Ewropea b’mod konġunt iddikjaraw l-impenn tagħhom għall-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali
(EPSR)16, li tħabbar għall-ewwel darba mill-President Juncker fid-Diskors tiegħu tal-2015 dwar l-Istat tal-Unjoni u ġie
ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea f’April 2017. L-EPSR jistipula 20 prinċipju u dritt ewlenin strutturati madwar
3 kategoriji: opportunitajiet indaqs u aċċess għas-suq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, u protezzjoni
u inklużjoni soċjali. Il-Pilastru Soċjali huwa akkumpanjat minn “tabella ta’ valutazzjoni soċjali” biex timmonitorja
l-progress.

14
15
16

COM (2012) 173 final.
Ara https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_mt.
COM (2017) 250.
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Politiki u miżuri tal-UE dwar l-Impjieg taż-Żgħażagħ

17.

Il-mandat tal-UE fil-qasam tal-impjieg taż-żgħażagħ u l-marġni ta’ manuvrar tagħha huma l-istess bħal
dawk deskritti hawn fuq għall-adulti. Madankollu, dawn huma kkomplementati minn Strateġija tal-UE għażŻgħażagħ li hija aktar ġenerali. L-UE tappoġġa l-impjieg, l-impjegabbiltà u l-inklużjoni soċjali taż-żgħażagħ, b’mod
speċjali taħt l-aġenda tagħha għall-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment, l-istrateġija Ewropa 2020 u permezz tal-fondi
tal-UE bħalma huma l-Erasmus+, il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ17.

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ (2010)

18.

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ, li ntlaħaq qbil dwarha bejn il-Ministri tal-UE, tippreżenta qafas
għall-kooperazzjoni skont l-Artikoli 6 u 165 tat-TFUE, li jkopri s-snin 2010-2018. Għandha żewġ objettivi prinċipali:
οο il-ħolqien ta' aktar opportunitajiet indaqs għaż-żgħażagħ kollha fl-edukazzjoni u fis-suq tax-xogħol;
οο li tħeġġeġ liż-żgħażagħ biex jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà18.

19.

Il-politika tal-UE dwar iż-żgħażagħ tagħmel enfasi partikolari fuq żieda fl-inklużjoni soċjali taż-żgħażagħ
kollha, parteċipazzjoni akbar fil-ħajja demokratika u ċivika, u tranżizzjoni aktar faċli għall-ħajja adulta, b’enfasi
partikolari fuq l-integrazzjoni fid-dinja tax-xogħol19. L-objettivi jintlaħqu permezz ta’ approċċ doppju li jinkludi:
οο Inizjattivi speċifiċi dwar iż-żgħażagħ, immirati lejn iż-żgħażagħ għat-tħeġġiġ tat-tagħlim
(apprendiment) mhux formali, il-parteċipazzjoni, l-attivitajiet volontarji, il-ħidma maż-żgħażagħ,
il-mobbiltà u l-informazzjoni; u
οο Inizjattivi ta’ "integrazzjoni" transsettorjali biex jiġi żgurat li kwistjonijiet relatati maż-żgħażagħ
jittieħdu inkunsiderazzjoni matul il-formulazzjoni, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta’ politiki
u azzjonijiet f'oqsma oħra li jkollhom impatt sinifikanti fuq iż-żgħażagħ, bħall-edukazzjoni, l-impjieg
jew is-saħħa u l-benesseri.

20.

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ tipproponi inizjattivi fi tmien oqsma, inkluż l-impjieg
u l-intraprenditorija. L-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà prinċipali għall-politiki tagħhom dwar l-impjieg,
l-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, iżda l-Unjoni Ewropea għandha rwol biex tappoġġa l-isforzi tal-Istati Membri
u ilha tagħmel dan għal ħafna snin20. L-Istrateġija tiġi implimentata mill-Istati Membri tal-UE bl-appoġġ talKummissjoni Ewropea.

17
18
19
20

Ara http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=mt
Ara https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
Il-Kummissjoni Ewropea (2015), EU Youth Report 2015.
COM (2016) 640 final.
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L-Inizjattiva Emblematika “Żgħażagħ Attivi” (2010)

21.

Bħala parti mill-istrateġija Ewropa 2020 għal “tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv”, l-inizjattiva
emblematika “Żgħażagħ Attivi” tippreżenta pakkett komprensiv ta’ miżuri dwar l-edukazzjoni u l-impjieg għażżgħażagħ, inklużi l-Inizjattiva għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ 21 (2011) u L-ewwel impjieg EURES tiegħek 22.
L-għanijiet globali tal-inizjattiva emblematika huma li ttejjeb il-livelli ta’ edukazzjoni taż-żgħażagħ u l-impjegabbiltà
tagħhom, li tnaqqas il-qgħad fost iż-żgħażagħ u li żżid ir-rata tal-impjieg fost iż-żgħażagħ.

22.

L-Inizjattiva għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ, adottata mill-Kummissjoni Ewropea fl-2011, hija
speċifikament immirata lejn żgħażagħ li huma barra mill-impjieg, l-edukazzjoni jew it-taħriġ, u għandha l-għan li
tikkombina l-azzjoni konkreta meħuda mill-Istati Membri u l-UE mal-prijoritajiet identifikati fi:
οο l-istrateġija Ewropa 2020;
οο il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-UE ta' Ġunju 2011 dwar l-impjieg taż-żgħażagħ23; u
οο ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-UE dwar linji politiċi sabiex jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskejjel24.

23.

L-ewwel impjieg EURES tiegħek hija “skema ta’ mobbiltà mmirata”. Dawn l-iskemi għandhom l-għan ta’
mili ta’ postijiet tax-xogħol battala f’ċertu settur, okkupazzjoni, pajjiż jew grupp ta’ pajjiżi, jew ta’ appoġġ għal
gruppi partikolari ta’ ħaddiema b’tendenza li jkunu mobbli, bħaż-żgħażagħ. L-iskema, implimentata mis-servizzi
nazzjonali tal-impjieg, hija miftuħa għall-kandidati żgħażagħ (sal-età ta’ 35 sena) u għall-impjegaturi fil-pajjiżi talEU-28, in-Norveġja u l-Iżlanda, u għandha l-għan li ssibilhom impjieg, traineeship jew apprendistat fi Stat Membru
ieħor.

21
22
23
24

COM (2011) 933 final.
See http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=mt.
il-Konklużjonijiet tal-Kunsill 11838/11 tal-20 ta’ Ġunju 2011 dwar il-Promozzjoni tal-impjiegi taż-żgħażagħ.
ĠU C 191(2011).
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Il-Pakkett dwar l-Impjiegi taż-Żgħażagħ u l-Grupp ta’ Azzjoni taż-Żgħażagħ (2012)

24.

F’Diċembru 2012, il-Kunsill tal-UE ta rakkomandazzjonijiet speċifiċi lill-biċċa l-kbira mill-Istati Membri
tal-UE dwar kif il-qgħad fost iż-żgħażagħ għandu jiġi miġġieled. Fl-istess sena, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet
Pakkett dwar l-Impjiegi taż-Żgħażagħ, sensiela ta’ miżuri biex jgħinu lill-Istati Membri jindirizzaw b’mod speċifiku
l-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-esklużjoni soċjali fid-dawl ta’ livell għoli ta’ qgħad persistenti fost iż-żgħażagħ. Dawn
il-miżuri ħadu l-forma ta’:
οο Garanzija għaż-Żgħażagħ (April 2013); impenn mill-Istati Membri kollha biex jiġi żgurat li ż-żgħażagħ
kollha taħt l-età ta' 25 sena jirċievu:

••
••

offerta ta' xogħol (impjieg) ta' kwalità tajba;
edukazzjoni kontinwa;
apprendistat;
jew taħriġ (traineeship)

fi żmien 4 xhur minn meta jsiru qiegħda jew minn meta jitilqu mill-edukazzjoni formali. Hija bbażata fuq
ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill adottata f'April 2013 wara proposta mill-Kummissjoni Ewropea.
οο Alleanza Ewropea għall-Apprendistati (Lulju 2013), li tlaqqa' flimkien lill-awtoritajiet pubbliċi,
lin-negozji, lis-sħab soċjali u l-fornituri ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (ETV), kif ukoll lirrappreżentanti taż-żgħażagħ, u lil atturi ewlenin oħra għall-promozzjoni ta’ skemi u inizjattivi ta'
apprendistat fl-Ewropa kollha. L-għan komuni huwa t-tisħiħ tal-kwalità, tal-forniment u talimpressjoni mogħtija mill-apprendistati fl-Ewropa. Aktar reċentement, il-mobbiltà tal-apprendistati
tfaċċat ukoll bħala suġġett importanti.
οο Qafas ta' Kwalità għat-Traineeships (Marzu 2014), Rakkomandazzjoni tal-Kunsill li tipproponi linji
gwida għat-traineeships barra mill-edukazzjoni formali, biex jiġu pprovduti kemm kontenut ta'
apprendiment ta' kwalità għolja kif ukoll kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti.

25.

Ukoll fl-2012, il-Kummissjoni Ewropea, flimkien mat-tmien Stati Membri bl-ogħla livelli ta’ qgħad fost
iż-żgħażagħ f’dak iż-żmien, waqqfu Timijiet ta’ Azzjoni għaż-Żgħażagħ25 li jikkonsistu f’esperti nazzjonali kif ukoll
f’uffiċjali tal-UE għall-identifikazzjoni ta’ miżuri biex isir użu mill-finanzjament tal-UE (inkluż il-finanzjament millFSE) li kien għadu disponibbli taħt il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, sabiex jiġu appoġġati opportunitajiet
ta’ xogħol għaż-żgħażagħ f’negozji żgħar u ta’ daqs medju.

25

Ara r-Rapport Speċjali Nru 3/2015 tal-QEA: Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE: ittieħdu l-ewwel passi iżda hemm riskji fil-ġejjieni
għall-implimentazzjoni.
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Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (2013)

26.

L-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) tipprovdi appoġġ finanzjarju għall-implimentazzjoni talPakkett dwar l-Impjiegi taż-Żgħażagħ, u b’mod partikolari l-Garanzija għaż-Żgħażagħ. Il-YEI hija komplementari
għal azzjonijiet oħra mwettqa f’livell nazzjonali, b’mod partikolari bl-appoġġ tal-FSE. Il-miżuri tal-YEI huma
intenzjonati li jkunu mmirati direttament lejn iż-żgħażagħ. Din tappoġġa b’mod esklużiv liż-żgħażagħ li huma Barra
mill-Edukazzjoni, Impjieg jew Taħriġ (NEETs), inklużi ż-żgħażagħ qiegħda fit-tul jew dawk li mhumiex irreġistrati
bħala li qed ifittxu impjieg f’reġjuni b’rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ ta’ aktar minn 25 %.

27.

Il-baġit totali tal-YEI (għall-Istati Membri eliġibbli kollha tal-UE) huwa ta’ EUR 6.4 biljun għallperjodu 2014-20 (EUR 3.2 biljun ġejjin minn linja tal-baġit iddedikata għall-Impjieg taż-Żgħażagħ, ikkomplementati
b’EUR 3.2 biljun oħra mill-FSE). Il-kontribuzzjoni mill-FSE tiġi supplimentata bir-riżorsi finanzjarji proprji tal-Istati
Membri eliġibbli. Fl-14 ta’ Settembru 2016, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet żieda fil-baġit tal-YEI26. Għal din
il-fini, huwa mistenni li EUR 1.2 biljun addizzjonali jiġu pprovduti għall-inizjattiva matul il-perjodu 2017-2020, li
minnhom EUR 233 miljun huma inklużi fl-abbozz ta’ baġit għall-201827 u EUR 500 miljun f’baġit emendatorju
għall-201728.

Żviluppi Reċenti (2013-2017)

28.

Fl-2013 ukoll, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat Komunikazzjoni29 li tistabbilixxi passi li jridu jittieħdu
mingħajr dewmien biex iż-żgħażagħ jerġgħu jibdew jaħdmu, jitgħallmu jew jitħarrġu. Għandha l-għan li taċċellera
l-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, tagħti spinta lill-investiment fiż-żgħażagħ permezz tal-FSE, tforni
l-YEI minn qabel, tagħti appoġġ għall-mobbiltà tal-ħaddiema fl-UE permezz tal-EURES30, u tiżviluppa għodod fillivell tal-UE biex jgħinu lill-pajjiżi u lid-ditti tal-UE jirreklutaw iż-żgħażagħ.

29.

Fis-7 ta’ Diċembru 2016 fil-Komunikazzjoni tagħha31 Ninvestu fiż-Żgħażagħ tal-Ewropa, il-Kummissjoni
Ewropea pproponiet sforz imġedded għall-appoġġ liż-żgħażagħ fil-forma tal-Pakkett taż-Żgħażagħ, li jipproponi
tliet linji ta’ azzjoni:
οο opportunitajiet aħjar sabiex ikun hemm aċċess għall-impjieg;
οο opportunitajiet aħjar permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ;
οο opportunitajiet aħjar għas-solidarjetà, il-mobbiltà għat-tagħlim (għall-apprendiment)
u l-parteċipazzjoni.

26
27
28
29
30

31

COM (2016) 603 final.
Ara http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm#draft_budget01.
COM (2017) 222.
COM (2013) 447
L-EURES huwa Portal tal-UE dwar il-Mobbiltà fix-Xogħol. L-iskop tiegħu huwa li jipprovdi informazzjoni, pariri u servizzi ta’ reklutaġġ/kollokament
(tqabbil tal-impjiegi) għall-benefiċċju tal-ħaddiema u tal-impjegaturi kif ukoll ta’ kwalunkwe ċittadin li jixtieq jibbenefika mill-prinċipju talmoviment liberu tal-persuni. Ara https://ec.europa.eu/eures/public/mt/homepage
COM (2016) 940 final.
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30.

Bħala parti minn dan il-pakkett, il-Kummissjoni Ewropea niedet il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà32
u ppreżentat Komunikazzjoni oħra dwar it-titjib u l-immodernizzar tal-edukazzjoni33.

Żgħażagħ: statistika dwar is-suq tax-xogħol (2008-2016)

31.

Is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol, affettwata b’mod drammatiku mill-konsegwenzi tal-kriżi
ekonomika li bdiet fl-2008, hija sfida ewlenija għall-Unjoni Ewropea. Il-kriżi tat daqqa ta’ ħarta kbira liż-żgħażagħ.
Żiedet id-diskrepanza bejn dawk b’aktar opportunitajiet u dawk b’inqas. Xi żgħażagħ qegħdin dejjem aktar jiġu
esklużi mill-ħajja soċjali u ċivika, u dan iqegħidhom f’riskju ta’ diżimpenn, marġinalizzazzjoni jew saħansitra
radikalizzazzjoni34.

32.

Bosta żgħażagħ isibuha diffiċli biex isibu impjiegi ta’ kwalità, u dan ixekkilhom ferm fi triqthom lejn
l-indipendenza. Minkejja t-tnaqqis fil-qgħad fost iż-żgħażagħ fil-biċċa l-kbira mill-Istati Membri wara li l-qgħad
laħaq il-quċċata tiegħu fl-2013, dan jibqa’ ta’ tħassib serju: fl-2016, 4.2 miljun żagħżugħ u żagħżugħa Ewropej ma
setgħux isibu xogħol u l-proporzjon tagħhom li qed jiffaċċjaw qgħad fit-tul jibqa’ għoli.

Rata tal-Qgħad fost iż-żgħażagħ

33.

Ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ tiġi kkalkulata bħala frazzjoni taż-żgħażagħ qiegħda fuq il-popolazzjoni
attiva żagħżugħa (ara l-Figura 2).

Figura 2: Ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ spjegata (QEA)

Rata tal-Qgħad fost iż-Żgħażagħ: Popolazzjoni Qiegħda/Attiva (Persuni impjegati + Persuni qiegħda)
Persuni impjegati

Persuni qiegħda

Attivi (Forza tax-Xogħol)
Popolazzjoni taż-Żgħażagħ

32
33
34

COM (2016) 942 final.
COM (2016) 941 final.
Il-Kummissjoni Ewropea (2015), EU Youth Report 2015.

Inattivi
Inattivi
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34.

Ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ35 (fl-età ta’ bejn il-15 u l-24 sena) kienet ta’ 18.7 % fl-2016, 4.9 punti
perċentwali (p.p.) taħt il-livell massimu li ntlaħaq fl-2013 (23.6 %, ara l-Figura 3). Is-sitwazzjoni tidher li kienet qed
titjieb mill-2013 ’il hawn, is-sena meta r-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ laħqet l-ogħla livell tagħha fl-EU28 u filbiċċa l-kbira mill-Istati Membri tal-UE.

Figura 3 - Qgħad fost iż-żgħażagħ fl-EU 28 (15-24), 2008-2016 (Sors l-Eurostat yth_empl_100)
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35.

Minkejja dawn is-sinjali ta’ titjib, ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ tkompli tkun partikolarment għolja.
Barra minn hekk, il-qgħad fost iż-żgħażagħ għadu aktar mid-doppju tar-rata tal-qgħad kumplessiva, li kienet 7.5 %
għall-EU28 fl-2016.

36.

L-akbar titjib bejn l-2013 u l-2016, f’punti perċentwali, ġie rreġistrat fil-Kroazja (-18.7 p.p.), fl-Ungerija
(-13.7 p.p.) u fis-Slovakkja (-11.5 p.p.). Fl-2016 ukoll, il-Greċja kompliet tkun l-Istat Membru bl-ogħla rata tal-qgħad
fost iż-żgħażagħ (47.3 %), minkejja tnaqqis ta’ 11-il p.p. mill-ogħla livell tagħha ta’ 58.3 % fl-2013. Spanja (44.4 %)
u l-Italja (37.8 %) huma, wara l-Greċja, l-Istati Membri bl-ogħla rati tal-qgħad fost iż-żgħażagħ.

37.

F’numri assoluti, fil-livell tal-UE kien hemm 1.4 miljun żagħżugħ inqas li kienu qiegħda fl-2016 milli kien
hemm fl-2013 (tnaqqis minn 5.6 miljun għal 4.2 miljun36).

35

36

Ir-rata tal-qgħad għal grupp ta’ età partikolari tikkorrispondi għall-persuni qiegħda f’dak il-grupp ta’ età bħala perċentwal tal-forza tax-xogħol
totali (kemm il-persuni impjegati kif ukoll dawk qiegħda). Id-definizzjoni mogħtija mill-Eurostat, skont il-linji gwida tal-ILO, ta’ persuna qiegħda
hija ta’ xi ħadd fl-età ta’ bejn il-15 u l-74 sena (jew is-16 u l-74 sena fi Spanja, l-Italja, ir-Renju Unit, l-Iżlanda u n-Norveġja) li huwa a) mingħajr xogħol
matul il-ġimgħa ta’ referenza; b) jista’ jibda jaħdem fi żmien il-ġimagħtejn ta’ wara (jew li diġà sab impjieg biex jibda fi żmien it-tliet xhur li jmiss), u
c) li b’mod attiv fittex impjieg f’xi żmien matul l-erba’ ġimgħat preċedenti.
Sors l-Eurostat, kodiċi [une_rt_a].
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Rata tal-Qgħad fost iż-żgħażagħ skont il-Livell ta’ edukazzjoni

38.

Il-livell edukattiv milħuq huwa fattur importanti fil-ħajja tax-xogħol futura taż-żgħażagħ. Il-Figura 4 turi li
aktar ma jkun għoli l-livell edukattiv milħuq, aktar tkun baxxa r-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ li tiġi rreġistrata.
Il-livell tal-qgħad fost iż-żgħażagħ b’livell baxx ta’ edukazzjoni (26.5 %) huwa għoli d-doppju ta’ dak fost dawk
b’edukazzjoni terzjarja (13.8 %). Differenza simili (10 p.p.) tista’ tiġi identifikata wkoll għal żgħażagħ b’livell ta’
edukazzjoni sekondarja għolja.

Figura 4 - EU28 Qgħad fost iż-Żgħażagħ skont il-Livell edukattiv, 2008-2016 (Sors l-Eurostat,
yth_empl_090)
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39.

Minn perspettiva komparattiva, għat-tliet gruppi kollha l-bidliet mill-2013 sal-2016 juru titjib (-5 p.p.).
Madankollu, għal-livelli edukattivia kollha milħuqa, ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-2016 għadha ogħla minn dik
irreġistrata fl-2008. Dan ifisser li l-qgħad fost iż-żgħażagħ għadu ma rritornax għal-livelli ta’ qabel il-kriżi. Barra minn
hekk, id-data tindika li ż-żgħażagħ b’edukazzjoni terzjarja wkoll iltaqgħu ma’ diffikultà dejjem akbar biex isibu
impjiegi matul il-kriżi ekonomika. Aktar minn hekk, il-kriżi ekonomika ħolqot sfida sinifikanti għall-gradwati
żgħażagħ f’ħafna pajjiżi, għaliex ta’ spiss isibu ruħhom kwalifikati żżejjed għall-opportunitajiet li jkunu disponibbli
fis-suq tax-xogħol37.

37

L-Eurofound, Żgħażagħ u NEETs fl-Ewropa: L-Ewwel Sejbiet. Il-Lussemburgu: L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.
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Qgħad fit-Tul fost iż-żgħażagħ
Figura 5 - Rata tal-qgħad fit-tul fost iż-Żgħażagħ fl-EU 28, 2008-2016 (Sors l-Eurostat, yth_empl_120)
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40.

Is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ qiegħda ssir aktar ikkumplikata jekk iqattgħu żmien twil mingħajr ma jkunu
jistgħu jsibu impjieg. Perjodi tal-qgħad fit-tul 38 għandhom konsegwenzi sinifikanti għall-futur tax-xogħol tażżgħażagħ: iktar ma persuna żagħżugħa ddum f’sitwazzjoni ta’ qgħad, aktar isir diffiċli d-dħul tagħha fis-suq
tax-xogħol.

41.

Sa mill-bidu tal-kriżi finanzjarja u ekonomika fl-2008, ir-rata tal-qgħad fit-tul fost iż-żgħażagħ (12-il xahar
jew aktar) fl-EU28 żdiedet b’1.9 p.p. (minn 3.5 % fl-2008 għal 5.4 % fl-2016). L-ogħla valur ġie rreġistrat fl-2013 (8 %).
Minn dak iż-żmien ’il hawn tfaċċat xejra pożittiva (-2.6 p.p.), iżda r-rata tal-qgħad fit-tul fost iż-żgħażagħ għadha
ferm ogħla mil-livell ta’ qabel il-kriżi (il-Figura 5).

42.

Fil-livell tal-Istati Membri, il-Greċja (25.1 %) u l-Italja (19.4 %) huma ż-żewġ Stati Membri bl-ogħla rata
tal-qgħad fit-tul fost iż-żgħażagħ fl-2016. Huma wkoll iż-żewġ Stati Membri li rreġistraw l-akbar żidiet mill-2008
’l hawn, bi 17.3 p.p. għall-Greċja u 11.3 p.p. għall-Italja fl-2013. It-tliet pajjiżi l-oħra b’rata tal-qgħad fit-tul fost iżżgħażagħ li kienet aktar minn 20 % fl-2013 (Spanja, il-Kroazja u s-Slovakkja) urew titjib notevoli fl-2016.

38

Ir-rata tal-qgħad fit-tul hija l-proporzjon tal-persuni li jkunu ilhom qiegħda għal 12-il xahar jew aktar, bi tqabbil man-numru totali ta’ persuni
qiegħda fis-suq tax-xogħol.
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Żgħażagħ Qiegħda bħala perċentwal tal-popolazzjoni totali taż-żgħażagħ (Proporzjon
ta’ Qgħad fost iż-Żgħażagħ)

43.

Hemm numru kbir ta’ żgħażagħ li mhumiex parti mill-popolazzjoni attiva, li hija r-referenza li tintuża
għall-kalkolu tal-qgħad fost iż-żgħażagħ (ara l-Figura 6). Huwa minnu li ħafna żgħażagħ għadhom qed jistudjaw full
time u mhumiex qed jaħdmu jew ifittxu impjieg. Il-Proporzjon ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ jieħu inkunsiderazzjoni
wkoll dan il-proporzjon tal-popolazzjoni taż-żgħażagħ, u juri l-proporzjon ta’ żgħażagħ qiegħda bi tqabbil malpopolazzjoni totali taż-żgħażagħ (dawk impjegati, qiegħda u inattivi)39.

Figura 6 - Il-Proporzjon ta’ Qgħad fost iż-Żgħażagħ spjegat

Proporzjon tal-Qgħad fost iż-Żgħażagħ: Popolazzjoni Qiegħda/taż-Żgħażagħ
Persuni impjegati

Persuni qiegħda

Inattivi

Attivi (Forza tax-Xogħol)

Inattivi

Popolazzjoni taż-Żgħażagħ

Figura 7 - Proporzjon ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ fl-EU28, 2008-2016 (Sors l-Eurostat yth_empl_140)
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Għal spjegazzjoni addizzjonali, ara l-Eurostat, Statistika dwar il-qgħad: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Unemployment_statistics
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44.

Il-proporzjon ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ fl-2016 kien 7.8 %, 0.9 p.p. ogħla milli kien fl-2008 (6.9 %), iżda
2.1 p.p. taħt il-livell massimu li kien intlaħaq fl-2013 (9.9 %, ara l-Figura 7). Fil-livell tal-Istati Membri, l-analiżi tiżvela
kemm is-sitwazzjoni tvarja b’mod wiesa’ fl-Ewropa minn pajjiż għal ieħor.

45.

Spanja (14.7 %), il-Greċja (11.7 %) u l-Kroazja (11.6 %) huma l-Istati Membri li rreġistraw l-ogħla proporzjon
ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ fl-2016. B’kollox, 14-il Stat Membru kellhom żieda fil-proporzjon ta’ qgħad fost iżżgħażagħ ta’ mill-inqas punt perċentwali wieħed bejn l-2008 u l-2016. Għall-kuntrarju ta’ dan, matul l-istess perjodu
r-Renju Unit (-1.7 p.p.) u l-Ġermanja (-2.0 p.p) it-tnejn irreġistraw tnaqqis.

46.

Tqabbil bejn ir-rati tal-qgħad u l-proporzjon ta’ qgħad jindika sitwazzjoni diffiċli ħafna għaż-żgħażagħ
fil-Greċja, fi Spanja, fl-Italja, u f’Ċipru. F’dawn il-pajjiżi, iż-żgħażagħ mingħajr impjieg jikkostitwixxu proporzjon
relattivament għoli kemm tal-forza tax-xogħol kollha kemm hi kif ukoll tal-popolazzjoni fl-età ta’ bejn il-15
u l-24 sena.

Rata ta’ NEETs

47.

Minbarra l-grupp ta’ żgħażagħ qiegħda (jiġifieri dawk li jistgħu jibdew jaħdmu u li b’mod attiv qed ifittxu
impjieg), hemm grupp ieħor kbir u importanti ta’ żgħażagħ li huma anqas motivati biex ikunu proattivi u, għalhekk,
isibu diffikultà saħansitra akbar biex jidħlu fis-suq tax-xogħol. Dawn huma żgħażagħ mhux attivi li huma barra
mill-edukazzjoni jew mit-taħriġ, u jissejħu NEETs inattivi. Meħudin flimkien, iż-żewġ gruppi (NEETs”qiegħda” u”mhux
attivi”) ta’ żgħażagħ li għandhom bejn il-15-il sena u l-24 sena jiffurmaw popolazzjoni distinta msejħa”NEETs”.40.
Ir-rata ta’ NEETs tkejjel il-perċentwal ta’ żgħażagħ barra mill-impjieg, l-edukazzjoni jew it-taħriġ fuq il-popolazzjoni
totali taż-żgħażagħ, b’mod simili għall-proporzjon ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ.

48.

Id-differenza prinċipali mir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ hija li r-rata ta’ NEETs tieħu inkunsiderazzjoni
wkoll il-kategorija kbira ta’ żgħażagħ “mhux attivi”. Għal din ir-raġuni, ir-rata ta’ NEETs tkun aktar baxxa mir-rata
tal-qgħad fost iż-żgħażagħ f’termini perċentwali, filwaqt li f’numri assoluti l-popolazzjoni ta’ NEETs tkun ogħla minn
dik li tinsab qiegħda.

40

Ara r-Rapport Speċjali Nru 5/2017 tal-QEA: Il-qgħad fost iż-żgħażagħ – il-politiki tal-UE għamlu differenza? Valutazzjoni tal-Garanzija għażŻgħażagħ u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ.
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Figura 8 - Rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ vs Rata ta’ NEETs
Rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ:

Rata ta’ NEETs:

Popolazzjoni qiegħda

Popolazzjoni ta’ NEETs

Persuni qiegħda, li qed
jitħarrġu
Persuni impjegati

NEETs qiegħda

Persuni qiegħda, li
qed jitħarrġu

Popolazzjoni attiva taż-żgħażagħ

NEETs qiegħda

NEETs qiegħda

Persuni impjegati

Persuni qiegħda, li
qed jitħarrġu

NEETs inattivi

NEETs qiegħda

NEETs inattivi

Inattivi fl-Edukazzjoni/
f’Taħriġ

Popolazzjoni taż-Żgħażagħ

Sors: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

49.

Bejn l-2008 u l-2013, fil-livell tal-EU28 ir-rata ta’ NEETs żdiedet bi 2.1 p.p. għal 13.0 %. Imbagħad din naqset
b’1.5 p.p. għal 11.5 % fl-2016. Is-sitwazzjoni hija varjabbli fil-livell tal-Istati Membri. Kif jidher fil-Figura 9, fl-2016 kien
hemm 10 Stati Membri li rreġistraw rata ta’ NEETs li kienet ogħla mill-medja tal-EU28. L-Italja (19.9 %), il-Bulgarija
(18.2 %) u r-Rumanija (17.4 %) kienu l-Istati Membri bl-ogħla rati ta’ NEETs fl-2016.

50.

Minn perspettiva kumparattiva, l-Istati Membri li rreġistraw l-akbar żidiet bejn l-2008 u l-2016 kienu Ċipru
(+6.0 p.p.), ir-Rumanija (+5.8 p.p.) u l-Kroazja (+5.3 p.p.).
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Figura 9 - Rata ta’ NEETs fil-livell tal-Istati Membri, 2016 (Sors l-Eurostat, yth_empl_150)
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51.

Il-punt tal-bidla kien fl-2013: kważi l-Istati Membri kollha laħqu r-rata ta’ NEETs massima tagħhom fl-2013
u, wara, is-sitwazzjoni tagħhom bdiet titjieb bil-mod.

52.

Madankollu, fl-2016 tmien Stati Membri biss kellhom rata ta’ NEETs aktar baxxa minn dik li kellhom fl-2013
(il-Belġju, id-Danimarka, l-Irlanda, il-Latvja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, l-Iżvezja u r-Renju Unit).

Rata tal-impjieg fost iż-żgħażagħ

53.

Filwaqt li l-indikaturi li eżaminajna sa issa jipprovdu ħarsa ġenerali lejn il-popolazzjoni taż-żgħażagħ
qiegħda jew mhux attiva, l-indikatur tal-impjieg taż-żgħażagħ jgħinna nifhmu jekk il-perċentwal taż-żgħażagħ li
tassew għandhom impjieg huwiex qed jiżdied jew le. Ir-rata tal-impjieg fost iż-żgħażagħ tiġi kkalkulata bħala
l-perċentwal taż-żgħażagħ impjegati fuq il-popolazzjoni totali taż-żgħażagħ (ara l-Figura 10).
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Figura 10 - Ir-Rata tal-Impjieg fost iż-Żgħażagħ spjegata

Rata tal-Impjieg fost iż-Żgħażagħ: Popolazzjoni impjegata/taż-Żgħażagħ
Persuni impjegati

Persuni qiegħda

Attivi (Forza tax-Xogħol)

Inattivi
Inattivi

Popolazzjoni taż-Żgħażagħ

54.

Fil-livell tal-EU28, anke jekk sinjali ħfief ta’ titjib ilhom jiġu rreġistrati mill-2013, id-differenza bejn l-2008
u l-2016 għadha negattiva. Filwaqt li fl-2008 l-impjieg taż-żgħażagħ kien ta’ 37.3 %, fl-2016 kien aktar baxx bi 3.6 p.p.
(33.7 %, ara l-Figura 11).

Figura 11 - Ir-Rata tal-Impjieg fost iż-Żgħażagħ, 2008-2016 (Sors l-Eurostat, yth_empl_020)

38
37

37.3

36
35
34

33.7

33
32

32.1

31
30
29

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

PARTI I – Qasam tal-politika tal-impjieg

30

55.

Għal darba oħra, is-sitwazzjoni tvarja sinifikattivament fil-livell tal-Istati Membri: filwaqt li 9 Stati Membri
biss (id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Estonja, Malta, in-Netherlands, l-Awstrija, il-Finlandja, l-Iżvezja u r-Renju Unit)
kellhom rata tal-impjieg fost iż-żgħażagħ li kienet ogħla mill-medja tal-EU28, il-maġġoranza l-kbira (id-19-il Stat
Membru li jifdal) ippreżentaw rata taħt il-medja.

56.

F’erba’ Stati Membri (il-Bulgarija, il-Greċja, Spanja u l-Italja), ir-rata tal-impjieg fost iż-żgħażagħ hija fil-fatt
taħt l-20 %, li jfisser li żagħżugħ wieħed biss, jew inqas minn żagħżugħ wieħed minn kull ħamsa, huwa impjegat.

57.

Minn perspettiva komparattiva, fl-2016 kien hemm biss seba’ Stati Membri li kienu f’sitwazzjoni aħjar milli
kienu fl-2008, jiġifieri r-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, il-Polonja u l-Iżvezja.

58.

Is-sitwazzjoni ssir aktar ikkumplikata minħabba l-perċentwal għoli ta’ kuntratti temporanji41 fost ilħaddiema żgħażagħ f’bosta Stati Membri. Kuntratti temporanji huma pass importanti fit-tranżizzjoni milledukazzjoni għas-suq tax-xogħol. Madankollu, rati relattivament għolja ta’ impjieg temporanju fost iż-żgħażagħ
jistgħu jitqiesu wkoll bħala indikatur ta’ nuqqas ta’ sigurtà professjonali42.

59.

Fil-livell tal-EU28, l-impjegati temporanji żgħażagħ kienu jirrappreżentaw 43.8 % tan-numru totali ta’
impjegati. F’10 Stati Membri, il-proporzjon ta’ żgħażagħ b’xogħol temporanju kien saħansitra ogħla. Dan huwa l-każ
għall-Ġermanja, Spanja, Franza, l-Italja, il-Kroazja, in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovenja u l-Iżvezja.

41
42

Kuntratt temporanju huwa kuntratt b’terminu fiss li jintemm jekk jintlaħqu ċerti kriterji oġġettivi bħall-ikkompletar ta’ inkarigu jew ir-ritorn
tal-impjegat li jkun ġie temporanjament sostitwit (l-Eurostat).
Il-Kummissjoni Ewropea (2015), EU Youth Report 2015.
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Introduzzjoni

60.

Bix-xieraq, il-qgħad fost iż-żgħażagħ jinsab kważi fuq nett tal-aġenda tal-Kummissjoni Ewropea u ta’
ħafna gvernijiet tal-Istati Membri. L-attenzjoni mogħtija lill-qgħad fost iż-żgħażagħ tat impetu lil ħafna inizjattivi
fil-livell nazzjonali u dik tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-inizjattivi jinvolvu spettru ġenerali ta’ partijiet interessati
involuti fis-servizzi edukattivi u soċjali. Dan l-interess immobilizza wkoll ammont kbir ta’ finanzjament pubbliku
mmirat lejn titjib fl-opportunitajiet taż-żgħażagħ biex isibu impjieg. In-numru dejjem jikber ta’ programmi għallindirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, u l-fondi pubbliċi investiti f’din il-problema ġiegħel lis-SAIs jinkludu dawn
it-tipi ta’ miżuri fix-xogħol tagħhom.

61.

Din il-parti tal-kompendju tal-awditjar tiġbor fil-qosor ir-riżultati ta’ awditi magħżula li twettqu minn
13-il SAI tal-Istati Membri 43 u mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri matul dawn l-aħħar 4 snin. Il-QEA nfisha wettqet
l-awditu tagħha f’seba’ Stati Membri 44 . Il-kopertura ġeografika tal-awditi ppreżentati fil-kompendju tidher
fil-Figura 12.

Figura 12 - Xogħol tas-SAIs tal-Unjoni Ewropea rifless fil-kompendju
Xogħol tal-awditjar imwettaq mis-SAIs nazzjonali
u mill-QEA
Xogħol tal-awditjar imwettaq mis-SAIs nazzjonali
Xogħol tal-awditjar imwettaq mill-QEA
Xogħol tal-awditjar mhux rifless

43
44

Il-Belġju, il-Bulgarija, il-Ġermanja, Franza, l-Ungerija, l-Italja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovakkja, ir-Renju Unit
L-Irlanda, Spanja, Franza, il-Kroazja, l-Italja, il-Portugall u s-Slovakkja
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62.

L-awditi koperti f’dan il-kompendju indirizzaw il-kwistjonijiet relatati mal-prestazzjoni li jaffettwaw ilpolitiki u l-proġetti inkwistjoni, jew kienu jinkludu aspetti importanti tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni. Dan ifisser li
s-SAIs iffukaw fuq l-effiċjenza, l-effettività, u/jew l-ekonomija tal-politiki, tal-programmi u tal-proġetti implimentati.

Metodoloġija tal-awditjar

63.

Is-SAIs iwettqu l-awditi tagħhom skont l-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISAs) u l-istandards
rilevanti ta’ implimentazzjoni żviluppati fil-livell nazzjonali biex il-kwalità tax-xogħol tal-awditjar u tar-rapporti tiġi
żgurata.

64.

Il-metodoloġija u l-proċeduri tal-awditjar intgħażlu u ġew applikati individwalment biex jiġi żgurat li
l-kompitu tal-awditjar jitwettaq bl-aktar mod effettiv possibbli. Meta kien rilevanti, u kif meħtieġ mid-diviżjoni
tal-kompetenzi fl-Istati Membri, is-SAIs wettqu l-awditi tagħhom billi ħadmu flimkien mal-istituzzjonijiet reġjonali
tal-awditjar. Żewġ awditi koperti f’dan ir-rapport twettqu bħala parti minn awditu kkoordinat fil-livell internazzjonali
(ara l-kontributi li ngħataw mis-SAI Bulgara u dik Ungeriża).

65.

Meta kien rilevanti, l-awdituri analizzaw il-politiki tal-UE u l-applikazzjoni tal-qafas legali fl-Istati Membri
kollha, u eżaminaw l-evidenza li kienet speċifika għall-kuntest nazzjonali. Parti importanti mix-xogħol kienet
l-analiżi ta’ ġabriet kbar ta’data (l-Ungerija, il-Lussemburgu u s-Slovakkja). Barra minn hekk, is-SAIs skrutinizzaw
il-fondi li ġew allokati mill-baġits nazzjonali.

66.

Xi wħud mill-awditi kienu jinkludu analiżi internazzjonali. Pereżempju, is-SAI Franċiża analizzat
l-implimentazzjoni tal-għajnuna f’seba’ reġjuni u qabblithom ma’ nefqa simili fil-Ġermanja, fl-Iżvizzera, fidDanimarka, fin-Netherlands u fir-Renju Unit.

67.

L-analiżi tad-dokumenti kienet issupplimentata b’intervisti mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti kif ukoll
ma’ dawk reġjonali. L-awdituri intervistaw ukoll lil individwi li kienu bbenefikaw minn miżuri dwar l-impjieg. Ġew
organizzati stħarriġiet biex jinkiseb spettru usa’ ta’ opinjonijiet jew biex jintlaħaq numru akbar ta’ wiġġieba.
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Perjodu awditjat

68.

Ta’ spiss, l-effetti tal-miżuri strutturali u dawk tal-impatt tal-programmi jkunu diffiċli biex jiġu awditjati fi
stadju bikri. L-awditi koperti f’dan il-kompendju ffukaw fuq programmi pluriennali li kienu ġew implimentati bejn
l-2010 u l-2016, u tipikament kienu jkopru perjodu ta’ tliet snin.

69.

It-Tabella li ġejja tippreżenta ħarsa ġenerali lejn l-objettiv/il-fokus prinċipali tax-xogħol tal-awditjar tasSAIs. Xi wħud mill-awditi kienu jikkombinaw żewġ oqsma ta’ prijorità, jew aktar, minn dawn. Pereżempju,
l-evalwazzjoni tal-programmi għall-impjieg kienet ikkomplementata ta’ spiss b’valutazzjoni kemm tal-objettivi
tal-politika kif ukoll tas-sistema rilevanti ta’ monitoraġġ. Tlieta minn dawn l-awditi (Malta, il-Portugall u l-QEA) kienu
jinkludu skrutinju tal-FSE jew tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR). Dan minħabba li, ta’ spiss, il-fondi
strutturali intużaw biex jagħtu spinta lill-effetti tal-programmi nazzjonali.

70.

Barra dan ta’ hawn fuq, żewġ awditi kienu jkopru proġetti speċifiċi li direttament joffru impjiegi fis-settur
pubbliku liż-żgħażagħ (l-Italja, il-Polonja). Dawn ħadu l-forma ta’ apprendistati fl-amministrazzjoni pubblika jew
fil-protezzjoni tal-wirt kulturali.
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Tabella - Ħarsa ġenerali lejn ix-xogħol tal-awditjar tas-SAIs Ewropej rifless f’dan il-kompendju tal-awditjar

Il-Belġju
Il-Bulgarija
Il-Ġermanja
Franza
L-Italja
Il-Litwanja
Il-Lussemburgu
L-Ungerija
Malta
Il-Polonja
Il-Portugall

Is-Slovakkja

Ir-Renju Unit
Il-Qorti Ewropea
tal-Awdituri

Allinjament tas-sistema tal-edukazzjoni
mas-suq tax-xogħol
Monitoraġġ tal-eżiti tal-karriera talgradwati universitarji u l-migrazzjoni
tagħhom
Appoġġ għaż-żgħażagħ b’nuqqas ta’ ħiliet
L-aċċess taż-żgħażagħ għall-impjieg – bini
ta’ perkorsi, adattament tal-appoġġ
mill-Istat
Awditu tal-proġett nazzjonali
“500 Żagħżugħ u Żagħżugħa għall-Kultura”
Nieħdu vantaġġ mill-possibbiltajiet ta’
taħriġ vokazzjonali
Rapporti Speċjali għall-2011 u l-2014 dwar
miżuri li jiġġieldu l-qgħad
Awditjar ikkoordinat tas-Sistema ta’
Stħarriġ dwar is-Sitwazzjoni Professjonali
tal-Gradwati
Kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali
għall-Istrateġija Ewropa 2020 fl-Oqsma
tal-Impjiegi u tal-Edukazzjoni
Traineeships u kollokamenti f’impjieg
għall-persuni qiegħda f’uffiċċji talamministrazzjoni pubblika
Awditu tal-Pjan Strateġiku li Jippromwovi
l-Impjegabbiltà taż-Żgħażagħ – “Impulso
Jovem”
Awditu dwar l-użu effiċjenti u effettiv
tar-riżorsi tal-baġit nazzjonali, allokati biex
il-gradwati ta’ universitajiet magħżula
jitħejjew għas-suċċess fis-suq tax-xogħol,
u dwar il-kisba ta’ indikaturi ekonomiċi
magħżula u indikaturi applikati fil-proċess
ta’ apprendiment u ta’ tagħlim
Twassil ta’ valur permezz tal-programm ta’
apprendistati
Il-qgħad fost iż-żgħażagħ – il-politiki
tal-UE għamlu differenza? Valutazzjoni
tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u talInizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

Fondi tal-UE

Proġetti ta’ impjieg dirett

Sistemi ta’ monitoraġġ

Appoġġ għat-tfittxija ta’
impjiegi

Titolu tal-awditu

Sistema tal-edukazzjoni

SAI

Implimentazzjoni
tal-politika tal-impjieg

Qasam prinċipali ta’ prijorità

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
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Implimentazzjoni tal-politiki tal-impjieg
Objettivi tal-awditjar

71.

Seba’ SAIs awditjaw l-implimentazzjoni ta’ politiki jew programmi tal-impjieg. Fil-biċċa l-kbira millkażijiet, huma normalment ivverifikaw jekk il-leġiżlazzjoni rilevanti kinitx effettiva u ppermettietx l-għoti ta’
appoġġ adegwat għal gruppi fil-mira ddefiniti b’mod preċiż. Huma vvalutaw ukoll il-funzjonament tas-sistemi
eżistenti ta’ ġestjoni, monitoraġġ u kontroll.

72.

Fi tliet każijiet is-SAIs eżaminaw jekk l-appoġġ mill-UE, li twassal permezz tal-programmi operazzjonali
tal-Istati Membri, tfassalx u ġiex implimentat b’mod effettiv u jekk ikkontribwiex għall-implimentazzjoni talgħanijiet strateġiċi tal-UE fil-qasam tal-impjieg u l-edukazzjoni (l-Istrateġija Ewropa 2020).

Osservazzjonijiet prinċipali tal-awditjar

73.

L-effettività u l-effiċjenza tal-programmi u tal-miżuri awditjati kienu jvarjaw sinifikattivament.
Kwistjonijiet li tqiesu problematiċi fi proġett wieħed ma qajmux tħassib f’awditi oħra.

74.

L-awdituri sabu li, kultant, l-iskemi fil-livell nazzjonali ma kinux jieħdu inkunsiderazzjoni l-ħtiġijiet reali
taż-żgħażagħ u lanqas l-esperjenza miksuba mill-operat ta’ skemi preċedenti. Għalhekk l-effiċjenza tal-appoġġ
mill-Istat liż-żgħażagħ li qed ifittxu impjieg kienet tvarja ħafna. Awditu minnhom wera li l-effetti ta’ approċċi
intensivi u fuq terminu qasir huma aħjar minn appoġġ fit-tul.

75.

Ħafna parteċipanti fis-suq tax-xogħol offrew appoġġ u soluzzjonijiet għaż-żgħażagħ, bir-riżultat li numru
kbir wisq ta’ skemi ġew stabbiliti. Kultant, miżuri ġodda kienu qed jikkompetu mal-alternattivi eżistenti u aktar
attraenti. Dan wassal għal sitwazzjonijiet fejn l-apprendisti appoġġati għal taħriġ fil-livell tad-dħul ibbenefikaw
minn numru akbar ta’ skemi ta’ appoġġ. Barra minn hekk, l-awtoritajiet responsabbli ma setgħux jispjegaw għaliex
dan il-livell ta’ duplikazzjoni ta’ appoġġ kien meħtieġ. Dan jiddimostra li l-aġenziji ta’ impjieg naqsu milli jeżaminaw
jekk il-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-appoġġ għat-taħriġ kinux ġew issodisfati fil-każijiet kollha. F’każ ieħor, l-awdituri
kkonkludew li jenħtieġ li l-finanzjament mogħti lill-aġenziji jkun ibbażat fuq il-kisbiet tagħhom u fuq in-natura
tal-gruppi fil-mira tagħhom.

76.

F’xi każijiet, il-ġestjoni, il-monitoraġġ u l-kontroll tal-programmi u tal-miżuri ma kinux sostnuti b’sistema
effiċjenti ta’ informazzjoni dwar il-ġestjoni. L-awdituri qajmu dubji wkoll dwar il-volum tal-fondi allokati mill-Istati
Membri għall-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet partikolari. Fl-aħħar nett, id-defiċjenzi fis-sistemi ta’ informazzjoni
dwar il-ġestjoni wasslu għall-implimentazzjoni ta’ miżuri li kienu parzjalment inkoerenti ma’ dawk previsti.
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Adattament tas-sistemi tal-edukazzjoni
Objettivi tal-awditjar

77.

Erba’ awditi analizzaw il-problema tal-qgħad fost iż-żgħażagħ mill-perspettiva tal-effettività tas-sistemi
tal-edukazzjoni. Notevolment, dan kien jinkludi l-allinjament tat-termini ta’ referenza, l-ippjanar, u l-kontenut talkurrikuli mal-ħtiġijiet reali tas-suq tax-xogħol.

78.

F’każ wieħed, l-awdituri eżaminaw jekk iċ-ċentri tat-taħriġ kinux jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol
u kinux qed jintużaw kif kien intenzjonat. F’każ ieħor, huma vverifikaw l-użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi - irrelazzjoni bejn in-numru ta’ studenti universitarji u l-għotjiet allokati mill-baġit nazzjonali. Din l-evalwazzjoni kienet
tinkludi l-kontribut tal-għotjiet għas-suċċess tal-gradwati fis-suq tax-xogħol.

Osservazzjonijiet prinċipali tal-awditjar

79.

Il-pjanijiet ta’ azzjoni żviluppati għall-edukazzjoni sekondarja kisbu riżultati limitati minħabba nuqqas ta’
kriterji żviluppati sew. B’riżultat ta’ dan, il-firxa ta’ korsijiet li kienu adattati b’suċċess għall-ħtiġijiet tas-suq baqgħu
limitati. L-awdituri sabu li xi standards ta’ kwalifiki u xi għodod edukattivi kienu inkonsistenti jew inkompatibbli.
Barra minn hekk, kien hemm ftit li xejn inċentiv biex dawn il-korsijiet jiġu pprovduti.

80.

Fil-Litwanja, l-awdituri sabu li minkejja l-investimenti għat-titjib tal-infrastruttura tat-taħriġ, f’nofs il-korpi
awditjati ma kienx żdied in-numru ta’ studenti meta mqabbel mas-sentejn preċedenti. Dan kien parzjalment
minħabba l-fatt li aktar minn nofs dawn iċ-ċentri ntużaw għal inqas minn ħames sigħat kuljum.

81.

L-awdituri fis-Slovakkja sabu li l-universitajiet kienu qed jipproduċu wisq gradwati li ma setgħux isibu
impjieg fl-oqsma tal-istudju tagħhom, u li kien hemm korrelazzjoni insuffiċjenti mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol.
Notevolment, dan kien japplika għas-sistema ta’ finanzjament tal-edukazzjoni għolja. Minflok ma l-finanzjament
tal-universitajiet ġie bbażat fuq is-suċċess tal-gradwati tagħhom fis-suq tax-xogħol, il-biċċa l-kbira mill-fondi ġew
allokati purament skont in-numru ta’ studenti rreġistrati.

82.

Madankollu, kien hemm ukoll sejbiet pożittivi. B’mod ġenerali, l-impjegaturi f’xi Stati Membri (il-Belġju,
ir-Renju Unit) kienu sodisfatti bil-kwalità tat-taħriġ orjentat lejn is-suq tax-xogħol. F’xi każijiet l-istudenti apprezzaw
ukoll il-kurrikuli – fi stħarriġ li twettaq fis-Slovakkja kważi l-gradwati kollha indikaw li kellhom stima qawwija talkwalità tal-edukazzjoni universitarja tagħhom, anke jekk biss nofshom kienu jerġgħu jagħżlu li jistudjaw l-istess
suġġett. Min-naħa l-oħra, l-apprendisti fir-Renju Unit kienu inqas pożittivi dwar il-kwalità tal-prestazzjonijiet.
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Tisħiħ tal-miżuri għat-tfittix ta’ impjiegi
Objettivi tal-awditjar

83.

Fil-ħames awditi li jivvalutaw il-kapaċità taċ-ċentri tal-impjiegi u ta’ proġetti simili li jiffaċilitaw ilkollokament f’impjieg (eż. il-programm ta’ apprendistat fir-Renju Unit), is-SAIs iffukaw fuq l-effettività u l-effiċjenza
tal-inizjattivi li ttieħdu għall-istimolu tal-impjieg taż-żgħażagħ.

84.

Ta’ spiss, dawn l-awditi kienu jkopru aktar kwistjonijiet, bħall-adegwatezza tal-oqfsa ta’ politika
u s-sistemi ta’ monitoraġġ rilevanti. Għalhekk ċerti osservazzjonijiet li saru f’partijiet oħra ta’ din l-analiżi huma
rilevanti wkoll għal din it-taqsima.

Osservazzjonijiet prinċipali tal-awditjar

85.

Kien diffiċli li jiġi vvalutat dak li nkiseb mill-awditi billi, ta’ spiss, ir-rabta bejn il-miżuri u l-impjegabbiltà
tal-parteċipanti kienet diffiċli biex tiġi stabbilita. L-effiċjenza tal-appoġġ mill-Istat liż-żgħażagħ li qed ifittxu impjieg
kienet tvarja ħafna. Pereżempju, l-awdituri fis-SAI tal-Lussemburgu sabu li d-data miġbura ma kinitx konklużiva, billi
ma kienx hemm indikazzjoni tal-impjegabbiltà tal-persuni li kienu qed ifittxu l-impjieg. L-awdituri Franċiżi ddikjaraw
li l-effiċjenza tal-appoġġ mill-Istat liż-żgħażagħ li qed ifittxu impjieg kienet tvarja ħafna u li l-partijiet reġjonali
interessati jridu jikkombinaw l-isforzi tagħhom biex jaħdmu flimkien b’mod aktar effettiv u jtejbu s-segwitu għażżgħażagħ qiegħda.

86.

Awditu li twettaq fil-Portugall wera li l-miżuri ta’ ġestjoni u kontroll fil-pjan għat-titjib tal-impjegabbiltà
taż-żgħażagħ ma kinux appoġġati minn aggregazzjoni effiċjenti tad-data u minn sistema ta’ ġestjoni xierqa.
B’konsegwenza ta’ dan, l-implimentazzjoni kienet ‘il bogħod milli tilħaq l-objettivi mistennija minħabba dewmien
u minħabba kompetizzjoni ma’ programmi eżistenti ta’ internship oħrajn li kienu aktar attraenti.

87.

Fir-rigward ta’ programm ta’ apprendistat li ġie awditjat fir-Renju Unit, id-dipartiment responsabbli ma
kienx iddefinixxa kif se juża ż-żieda fin-numri tal-apprendistati biex iwassal titjib fil-produttività. Il-proċess taliżvilupp ta’ standards ġodda għat-taħriġ kien jirrikjedi ammont intensiv ta’ riżorsi għall-impjegaturi, u kien dam
aktar milli previst. Filwaqt li l-impjegaturi rrappurtaw livelli għolja ta’ sodisfazzjon bil-kwalità tat-taħriġ offrut
u l-benefiċċji esperjenzati, l-apprendisti taw perspettiva inqas ottimista dwar il-kwalità tal-prestazzjonijiet. Barra
minn hekk, l-Ispettorat tal-Edukazzjoni qies li madwar wieħed minn kull ħames fornituri kienu jeħtieġu li jtejbu
l-kwalità tat-taħriġ tagħhom.
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Sistemi ta’ monitoraġġ
Objettivi tal-awditjar

88.

Il-monitoraġġ u l-ġestjoni tal-ġbir tad-data huma essenzjali għall-proċessi deċiżjonali bbażati fuq
l-evidenza. Dan jippermetti li s-sitwazzjoni attwali ta’ kwalunkwe politika jew programm tiġi vvalutata b’mod
adegwat, u huwa indispensabbli għat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar titjib fil-futur.

89.

L-awditi tas-SAIs fil-Bulgarija u fl-Ungerija ffukaw fuq miżuri ta’ monitoraġġ li kienu maħsuba biex jagħtu
segwitu għall-karrieri tal-gradwati. Is-SAIs ivvalutaw kemm l-arranġamenti kienu effettivi biex jimmonitorjaw ilkarrieri u l-migrazzjoni tal-gradwati universitarji.

90.

L-awditi l-oħra vverifikaw jekk is-sistemi ta’ monitoraġġ fis-seħħ kinux ġew stabbiliti sew u kinux kapaċi
jipprovdu informazzjoni preċiża u affidabbli dwar il-ġestjoni. Il-monitoraġġ robust kien meqjus bħala mezz
indispensabbli biex tiġi stabbilita għodda ta’ appoġġ għad-deċiżjonijiet li tipprovdi feedback lill-istituzzjonijiet
edukattivi li joffru taħriġ imfassal apposta. Kienet meħtieġa wkoll informazzjoni soda biex tgħin liż-żgħażagħ
jorjentaw lilhom infushom fl-għażliet tal-karriera tagħhom.

Osservazzjonijiet prinċipali tal-awditjar

91.

L-istabbiliment ta’ sistema ta’ monitoraġġ robusta u affidabbli f’ambjent kumpless huwa kompitu
diffikultuż. F’xi każijiet is-sistemi ta’ monitoraġġ intużaw b’mod effettiv. Dan, min-naħa tiegħu, kien juri li
l-organizzazzjonijiet rilevanti wettqu l-kompiti tagħhom tajjeb, skont il-miri għall-istadji kollha tal-proġetti. Dawn
is-sistemi kienu jipprovdu appoġġ effettiv għall-proċess deċiżjonali billi, pereżempju, wasslu data li kienet relatata
man-natura tal-impjieg tal-gradwati. Bis-saħħa ta’ informazzjoni affidabbli, xi wħud mill-istituzzjonijiet edukattivi
involuti laħqu l-objettivi meħtieġa u marru lil hinn minnhom.

92.

Minkejja l-isforzi li saru mill-awtoritajiet kompetenti u l-kisbiet li rriżultaw, is-SAIs sabu wkoll każijiet li
rnexxew inqas, fejn il-miżuri mhux dejjem kienu effettivi. Dawn l-iżbalji u d-dgħufijiet jistgħu jiġu kkategorizzati kif
ġej:
οο tfassil żbaljat - il-proċeduri jew ir-responsabbiltajiet għall-ġbir, il-kollazzjoni, l-analiżi u l-valutazzjoni
tad-data dwar il-parteċipanti ma ġewx iddefiniti b'mod preċiż. Pereżempju, ma kienx ċar kemm kien
l-ammont ta’ finanzjament nazzjonali li l-Istati Membri kienu allokaw għal miżuri partikolari. Barra
minn hekk, iċ-ċifri ma kinux konklużivi billi ma kienx hemm indikazzjoni tal-impjegabbiltà tal-persuni
li kienu qed ifittxu impjieg;
οο użu mhux xieraq - il-ġestjoni, il-monitoraġġ u l-kontroll ta' ċerti miżuri ma kellhomx l-appoġġ ta’
sistema effiċjenti ta' aggregazzjoni ta' informazzjoni u dwar il-ġestjoni. B’konsegwenza ta’ dan, iddata ma ntużatx meta kien qed jiġi ddeterminat, pereżempju, in-numru ta' studenti li kellhom jiġu
aċċettati fil-korsijiet universitarji;
οο data skaduta jew irrelevanti - ix-xogħol biex jiġu stabbiliti l-indikaturi tal-prestazzjoni twettaq biss
fl-istadji inizjali. Kien hemm limiti fuq l-istħarriġ dwar ċerti kategoriji ta' gradwati. Id-data
frammentata u inkompleta affettwat b'mod negattiv il-kapaċità li jiġu aġġornati l-valutazzjonijiet
inizjali tal-miżuri dwar l-impjieg taż-żgħażagħ.
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Programmi li joffru impjieg dirett
Objettivi tal-awditjar

93.

Dan l-aħħar tip ta’ proġett awditjat kien jipprovdi impjiegi direttament liż-żgħażagħ. Proġett wieħed kien
joffri apprendistati fl-amministrazzjoni pubblika (fil-Polonja), u l-proġett l-ieħor kien jipprovdi impjiegi filpreżervazzjoni tal-wirt kulturali Taljan. Fiż-żewġ każijiet l-awdituri eżaminaw kif il-proġetti kienu ġew implimentati,
u x’riżultati kienu nkisbu.

Osservazzjonijiet prinċipali tal-awditjar

94.

Ir-reklutaġġ għall-apprendistati fil-Polonja ma kienx trasparenti – il-biċċa l-kbira mill-entitajiet pubbliċi
ma ppubblikawx informazzjoni dwar l-offerti ta’ impjieg u dwar il-proċeduri ta’ reklutaġġ fuq is-siti web tagħhom.
Barra minn hekk, xi wħud ma kinux imħejjija biex jakkomodaw numri akbar ta’ apprendisti, u xi kultant ilparteċipanti ngħataw il-kompiti l-aktar sempliċi, bħall-fotokopjar. Minbarra dan, is-sistema ta’ mentoraġġ mhux
dejjem iffunzjonat tajjeb – kien hemm każijiet fejn il-mentor kien responsabbli minn numru eċċessiv ta’ klijenti, li
kien ifisser li xi kultant il-mentoraġġ kien mingħajr sustanza reali.

95.

Il-proġett ta’ wirt kulturali ġie implimentat skont l-għanijiet tiegħu – li jipprovdi taħriġ liż-żgħażagħ
u jirrestawra l-wirt kulturali, ta’ spiss permezz tat-tnedija mill-ġdid ta’ inizjattivi abbandunati. L-awdituri kkritikaw
ukoll il-kumplessità tar-regoli u tal-proċeduri burokratiċi, in-nuqqas ta’ tagħmir jew it-tagħmir obsolet, in-nuqqas
fil-finanzjament u ż-żmien insuffiċjenti għall-ikkompletar ta’ kompiti kumplessi. F’xi każijiet kien hemm dawran
għoli ta’ apprendisti, li rriżulta f’żieda fil-piż tax-xogħol u f’nuqqas ta’ persunal.

96.

B’mod ġenerali, il-proġetti ntlaqgħu b’mod pożittiv u l-parteċipanti fiż-żewġ proġetti apprezzaw
l-opportunità li kienu ngħataw.

Pubbliċità

97.

Ir-rapporti kollha inklużi f’dan il-kompendju ġew ippubblikati fuq is-siti web rilevanti tas-SAIs. Biex jiżdied
ir-rispons tal-midja, il-pubblikazzjoni tar-rapporti kienet normalment ikkomplementata bi stqarrijiet għall-istampa.

98.

L-approċċ għall-komunikazzjoni ta’ xi SAIs jinkludi preżentazzjonijiet lill-partijiet interessati ewlenin, li
tipikament kienu parlamenti nazzjonali jew il-kumitati speċjalizzati tagħhom, kif ukoll korpi u aġenziji governattivi
rilevanti.

99.

Barra minn hekk, xi SAIs ippreżentaw ir-rapporti tagħhom f’konferenzi u seminars internazzjonali.
Normalment, dan kien japplika għal każijiet fejn il-fondi tal-UE kienu intużaw, jew l-awditu kien twettaq, bħala parti
minn kooperazzjoni internazzjonali.
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Segwitu tal-awditi

100.

Bħala prinċipju u prattika tajba, Is-SAIs kollha jagħtu segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tagħhom.
L-approċċ jiddependi mir-regoli interni ta’ kull SAI. Dan jista’ jieħu l-forma ta’ stħarriġ dwar dwar l-implimentazzjoni
ta’ kull rakkomandazzjoni, jew jitwettaq bħala parti minn kompitu tal-awditjar ieħor.

101.

Is-segwitu twettaq tipikament bejn sitt xhur u tliet snin wara l-iskadenza għall-implimentazzjoni tarrakkomandazzjonijiet, f’konformità mar-regoli interni tas-SAIs. Xi SAIs isegwu l-awditi tagħhom mingħajr ma
jimpenjaw lilhom infushom għal xi skeda ta’ żmien partikolari.

102.

Mir-rapporti inklużi f’dan il-kompendju, SAI waħda diġa kienet ikkompletat l-awditu ta’ segwitu, u SAI
oħra mhijiex qed tippjana li tagħmel aktar verifiki f’dan ir-rigward.
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Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri

IL-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

Ħarsa ġenerali

103.

Dan ir-rapport jeżamina l-progress li sar mill-Garanzija għaż‑Żgħażagħ tal‑UE, li ġiet stabbilita
b’rakkomandazzjoni tal-Kunsill biex jiġi żgurat li ż-żgħażagħ ta’ taħt il-25 sena jirċievu offerta ta’ impjieg,
edukazzjoni, apprendistat jew traineeship fi żmien erba’ xhur minn meta jtemmu l-iskola jew jisfaw qiegħda. Huwa
jevalwa wkoll l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI), li żiedet l-appoġġ finanzjarju għal dawk li l-aktar kienu
qed jitħabtu. L-awditu sab progress limitat u riżultati li ma laħqux għalkollox l-aspettattivi.

104.

Il-YEI għandha baġit approvat ta’ EUR 6.4 biljun, li huwa magħmul minn linja baġitarja speċifika u ġdida
tal-UE li tammonta għal EUR 3.2 biljun, li trid tiġi ppariġġata b’ammont ta’ EUR 3.2 biljun mill-allokazzjonijiet
nazzjonali taħt il-Fond Soċjali Ewropew (FSE).

Kif twettaq l-awditu

105.

Il-partijiet awditjati prinċipali kienu l-Kummissjoni Ewropea u l-korpi ta’ implimentazzjoni f’seba’ Stati
Membri: l-Irlanda, Spanja, Franza, il-Kroazja, l-Italja, il-Portugall u s-Slovakkja. Il-korpi awditjati kienu, fost affarijiet
oħra, involuti direttament fl-implimentazzjoni tal-programmi tal-Garanzija taż-Żgħażagħ u/jew fl-immaniġġjar
tal-Programmi Operazzjonali tal-YEI u l-FSE li kienu mmirati lejn il-qgħad fost iż-żgħażagħ.

106.

Inkisbet evidenza minn reviżjonijiet dokumentrji fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali u minn intervisti malawtoritajiet nazzjonali responsabbli. L-awdituri wettqu analiżi tal-evidenza miġbura u eżaminar ta’ kampjun ta’
individwi li kienu bbenefikaw mill-offerti ssussidjati tal-YEI.

107.

B’kollox, 190 ġimgħa ta’ xogħol kienu ddedikati għall-kompitu mill-ippjanar sal-pubblikazzjoni. It-tim
tal-awditjar kien magħmul minn Kap tal-kompitu li ngħata appoġġ minn disa’ awdituri. It-tim kien magħmul b’mod
li l-awdituri setgħu jwettqu proċedura tal-awditjar fl-Istati Membri kollha magħżula.

108.

L-awditu twettaq bejn Settembru 2015 u Marzu 2017.
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Osservazzjonijiet prinċipali

109.

Filwaqt li s-seba’ Stati Membri li żorna kienu għamlu progress fl-implimentazzjoni tal-Garanzija għażŻgħażagħ u kienu nkisbu xi riżultati, is-sitwazzjoni fiż-żmien meta sar l-awditu - aktar minn tliet snin wara
l-adozzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill - ma kinitx tajba daqskemm kien mistenni inizjalment mat-tnedija
tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, li kellha l-għan li tipprovdi offerta ta’ kwalità tajba ta’ impjieg, traineeship,
apprendistat jew edukazzjoni kontinwa lin-NEETs kollha (żgħażagħ li huma “Barra mill-Edukazzjoni, Impjieg jew
Taħriġ”) fi żmien erba’ xhur.

110.

Ebda wieħed mill-Istati Membri li żorna ma kien għadu żgura li n-NEETs kollha kellhom l-opportunità li
jaċċettaw offerta fi żmien erba’ xhur, li tgħinhom jidħlu fis-suq tax-xogħol b’mod sostenibbli. Fattur wieħed
importanti li jikkontribwixxi għal dan huwa li ma kienx possibbli li tiġi indirizzata l-popolazzjoni tan-NEETs kollha
kemm hi bir-riżorsi li kienu disponibbli mill-baġit tal-UE biss.

111.

Barra dan, ma kienx ċar kemm kien l-ammont li l-Istati Membri kienu allokaw għall-implimentazzjoni
tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

112.

Barra minn hekk, l-awditu kkonkluda li l-kontribut tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ għall-ilħuq
tal-objettivi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ fil-ħames Stati Membri li żorna kien limitat ħafna fiż-żmien meta sar
l-awditu.

Rakkomandazzjonijiet

113.

Fost il-punti ewlenin li tqajmu, jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni:

➤➤ jimmaniġġjaw l-aspettattivi billi jissettjaw objettivi u miri realistiċi u li jistgħu jintlaħqu;
➤➤ iwettqu valutazzjonijiet tad-diskrepanzi u analiżijiet tas-suq qabel iwaqqfu l-iskemi u;
➤➤ itejbu s-sistemi ta' monitoraġġ u rappurtar tagħhom.

Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati Membri:
stampa ġenerali kompleta ta' kemm il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tiġi tiswa, u jfasslu skemi
➤➤ jistabbilixxu
apposta għall-finanzjament disponibbli; u
li l-offerti jkunu jaqblu mal-profili tal-parteċipanti u mad-domanda fis-suq tax-xogħol,
➤➤ jiżguraw
u b’hekk iwasslu għal impjieg.
Fl-aħħar nett, jenħtieġ li l-Kummissjoni:
li l-Istati Membri jiddimostraw kif il-miżuri ffinanzjati mill-UE għall-impjieg taż-żgħażagħ se
➤➤ tiżgura
jindirizzaw b'mod adegwat il-ħtiġijiet tagħhom.
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Pubblikazzjoni u segwitu

114.

Ir-rapport ġie ppubblikat fil-bidu ta’ April 2017. F’dan iż-żmien, ġew organizzati sessjonijiet ta’
informazzjoni fi Brussell għall-istampa u għall-partijiet interessati. Imbagħad, ir-rapport ġie ppreżentat lill-Kumitat
għall-Kontroll tal-Baġit (CONT) u lill-Kumitat għall-Impjiegi (EMPL) tal-Parlament Ewropew, kif ukoll ill-Grupp ta’
Ħidma dwar Kwistjonijiet Soċjali tal-Kunsill Ewropew fi tmiem April 2017.

115.

Barra minn hekk, f’Mejju 2017 ġiet organizzata konferenza ta’ livell għoli fi Brussell fil-bini tal-Parlament
Ewropew biex jiġu diskussi l-konklużjonijiet tar-rapport. Esperti rikonoxxuti tal-istituzzjonijiet tal-UE, prattikanti
u rappreżentanti taż-żgħażagħ u l-impjegaturi, kif ukoll partijiet interessati pubbliċi u privati oħra, skambjaw
fehmiet u ideat rigward l-iskemi tal-impjieg taż-żgħażagħ tal-UE u ddiskutew it-toroq ‘il quddiem għall-miżuri biex
jagħtu spinta lill-impjieg taż-żgħażagħ.

116.

Bħala proċedura standard, se jitwettaq segwitu għar-rapport tliet snin wara l-pubblikazzjoni tiegħu.

Impatt mistenni

117.

Huwa intenzjonat li r-rapport u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu jikkontribwixxu għat-titjib tal-politika
fl-oqsma li ġejjin:
οο tfassil aħjar tal-politiki, immirar u ssettjar ta’ objettivi aktar realistiċi bbażati fuq analiżi bir-reqqa
tal-ħtiġijiet għal inizjattivi simili ta’ politika fil-livell tal-UE fil-futur;
οο żieda fit-trasparenza tal-fondi pubbliċi tal-UE u dawk nazzjonali li jiġu allokati għall-Garanzija għażŻgħażagħ fl-Istati Membri;
οο għażla tal-proġetti aktar immirata fl-Istati Membri biex il-ħtiġijiet skoperti jiġu indirizzati aħjar, filwaqt
li jiġi pprovdut appoġġ imfassal apposta individwalment li jkun pariġġ il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol,
u għaldaqstant tiġi żgurata s-sostenibbiltà tar-riżultati miksuba; u
οο metodi aktar komprensivi, f’waqthom u robusti tal-ġbir tad-data fl-Istati Membri biex ikunu jistgħu
jitwettqu analiżi tal-politiki u emendi bbażati fuq l-evidenza li tkun inġabret minn proġetti li diġà
jkunu ġew implimentati.
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Il-Qorti tal-Awditjar Belġjana
Cour des Comptes/Rekenhof/Rechnungshof
Rapport tal-awditjar dwar l-allinjament tassistema tal-edukazzjoni mas-suq tax-xogħol

Ħarsa ġenerali

118.

Fl-2014, il-Qorti tal-Awditjar Belġjana wettqet awditu dwar l-allinjament tas-sistema tal-edukazzjoni
mas-suq tax-xogħol. Il-Qorti tal-Awditjar investigat l-allinjament tal-edukazzjoni sekondarja mas-suq tax-xogħol, li
għad kien irid jiġi ottimizzat. Ħafna studenti fil-kurrikuli tekniċi u vokazzjonali kbar telqu mit-tielet grad tal-iskola
sekondarja bi kwalifiki li ma kinux daqshekk utli fis-suq tax-xogħol daqskemm setgħu jkunu. Minkejja li d-Digriet
tal-2009 dwar il-Qafas tal-Kwalifiki parzjalment kien jiżgura allinjament aħjar, kien hemm problemi flimplimentazzjoni tiegħu fir-rigward tal-ambitu, l-iskeda ta’ żmien u n-nuqqas ta’ informazzjoni.

Kif twettaq l-awditu

119.

Is-SAI bbażat l-awditu tal-prestazzjoni tagħha fuq il-mistoqsijiet li ġejjin:
οο X'inhi l-politika ġenerali tal-Gvern Fjamming dwar l-allinjament tal-edukazzjoni mas-suq tax-xogħol?
οο L-offerta ta’ taħriġ hija orjentata lejn il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol?
οο Il-kontenut tat-taħriġ huwa ffukat fuq dak li l-istudenti jeħtieġ ikunu jafu u jeħtieġ li jkunu kapaċi
jagħmlu sabiex jeżerċitaw professjoni?

120.

L-awditu jiddeskrivi l-problemi u l-politiki rigward l-allinjament, u jenfasizza żewġ aspetti relatati maddeterminazzjoni ta’ suġġetti mgħallma fil-kulleġġi ewlenin tal-edukazzjoni sekondarja għolja, inklużi l-ippjanar
u l-kontenut. Is-SAI użat regoli u regolamenti, dokumenti uffiċjali u l-fajls tal-amministrazzjoni għall-awditu tagħha.
Hija eżaminat il-kurrikuli għall-perjodi 2007-2010, 2010-2014 u 2014-2015. It-tim tal-awditjar ta’ żewġ awdituri kellu
intervisti mal-persunal tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, tal-Aġenzija għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità fl-Edukazzjoni
u t-Taħriġ, tal-Ispettorat tal-Edukazzjoni, tal-Aġenzija għas-Servizzi Edukattivi, u ta’ seba’ setturi tal-impjieg.
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Osservazzjonijiet prinċipali
Edukazzjoni Fjamminga u politika tas-suq tax-xogħol

121.

Il-politika Fjamminga għall-allinjament tas-sistema tal-edukazzjoni mas-suq tax-xogħol tikkonsisti
f’diversi komponenti: il-pjan ta’ azzjoni għax-Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija u l-Matematika (STEM), l-istruttura
tal-kwalifiki Fjamminga, l-apprendiment imsejjes fuq ix-xogħol, il-konsolidazzjoni tal-apprendiment u x-xogħol,
it-tisħiħ tat-taħriġ vokazzjonali, il-pilastru vokazzjonali (“beroepskolom”) u ċ-ċentri tat-teknoloġija reġjonali. Sa issa,
il-pjan ta’ azzjoni STEM ta riżultati limitati. Sabiex jirriforma l-edukazzjoni sekondarja, il-Gvern Fjamming beda
jiskrinja l-korsijiet ta’ taħriġ. Nota ta’ politika għall-perjodu 2009-2014 dwar l-edukazzjoni ġibdet l-attenzjoni għal
nuqqasijiet speċifiċi u problemi bl-allinjament għall-edukazzjoni sekondarja u għolja fir-rigward tas-suq tax-xogħol.

Rwol tal-Gvern Fjamming

122.

Il-Gvern Fjamming jista’ jistabbilixxi korsijiet ta’ taħriġ ġodda b’reazzjoni għall-iżviluppi soċjali, edukattivi
jew teknoloġiċi u għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-Gvern jiddetermina l-proċeduri u l-kriterji għall-approvazzjoni
ta’ korsijiet ta’ taħriġ ġodda, ibbażat fuq ħtiġijiet eżistenti, u l-proposti jiġu ppreżentati lil kumitat ta’ rappreżentanti
u esperti uffiċjali. Madankollu, l-awdituri sabu li ta’ spiss kien hemm nuqqas ta’ kriterji żviluppati tajjeb. Hemm
regoli dwar il-ħolqien u t-tibdil ta’ korsijiet ta’ taħriġ iżda l-ebda regola vinkolanti dwar it-trattament ta’ taħriġ
skadut. Ġew iddefiniti żewġ tipi ta’ kwalifiki: dawk professjonali u dawk edukattivi.

Proċedura u leġiżlazzjoni

123.

Kwalunkwe parteċipant fis-suq tax-xogħol jista’ jippreżenta proposti għal korsijiet ġodda lill-kumitat ta’
validazzjoni. Fl-2006, il-Gvern iddeċieda li jevalwa l-edukazzjoni sekondarja billi jiskrinja l-fergħat kollha tal-istudju
biex jaġġorna u jirrazzjonalizza l-firxa eżistenti ta’ korsijiet. Ġie stabbilit pjan regolatorju għar-riforma taledukazzjoni sekondarja bbażat fuq kompetenzi ewlenin Ewropej, li jinkorpora korsijiet ta’ taħriġ ġodda b’kontenut
aġġornat, biex l-allinjament jittejjeb, u li jissostitwixxi tipi ta’ edukazzjoni b’dominji ta’ studju filwaqt li tinżamm
l-istruttura tal-grad. Il-leġiżlazzjoni attwali hija mmirata lejn l-orjentazzjoni ta’ taħriġ ġdid lejn is-suq tax-xogħol.
Madankollu, is-SAI sabet li l-firxa ta’ korsijiet orjentati b’suċċess lejn is-suq baqgħet limitata. Barra minn hekk, hija
sabet li l-Gvern Fjamming ftit li xejn kien qed joffri inċentiv biex dawn il-korsijiet jiġu pprovduti. Fil-futur, il-kwalifiki
edukattivi se jkunu bbażati fuq kwalifiki finali u professjonali speċifiċi, biex b’hekk l-iskejjel u l-istituzzjonijiet ma
joffrux korsijiet li għalihom ma jkunx hemm domanda fis-suq tax-xogħol.

124.

Is-SAI kkonkludiet li, b’mod ġenerali, is-setturi tax-xogħol huma sodisfatti bil-kwalità tat-taħriġ orjentat
lejn is-suq tax-xogħol, għalkemm kien hemm nuqqasijiet kwalitattivi okkażjonali u, fuq kollox, nuqqas ta’ tekniċi li
kienu kkompletaw l-edukazzjoni sekondarja.

125.

Il-Gvern Fjamming xtaq jallinja aħjar it-taħriġ mas-suq tax-xogħol billi jimplimenta bis-sħiħ id-digriet
tal-2009, emendat fl-2011, dwar l-istruttura tal-kwalifiki u billi japplika l-pjan ta’ azzjoni STEM, li huwa mistenni
jagħti riżultati aħjar fit-tul. Sal-lum, madankollu, huwa qed jimplimenta d-digriet bil-mod, u d-digriet ikompli
jqajjem tħassib saħansitra wara l-emenda tiegħu.
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Rakkomandazzjonijiet
li l-Gvern Fjamming u l-amministrazzjoni tiegħu jkomplu jiskrinjaw il-korsijiet ta’ taħriġ sabiex jiffurmaw
➤➤ Jenħtieġ
opinjoni ċara dwar ir-rilevanza tagħhom għas-suq tax-xogħol attwali;

➤➤ Jenħtieġ li l-Gvern jaġġorna jew ma jkomplix il-korsijiet ta’ taħriġ skaduti;
li skema regolata tiġi introdotta biex jiġi żgurat li l-iskejjel ma jkomplux taħriġ orjentat lejn is-suq tax➤➤ Jeħtieġ
xogħol li ma jkunx jissodisfa l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, u biex l-iskejjel jiġu mħeġġa joffru t-taħriġ meħtieġ;
➤➤ Għandu jkun hemm normi ġuridiċi b'bażi ġenerali dwar il-kwalifiki;
➤➤ Jenħtieġ li l-persunal edukattiv jiġi involut fi stadju aktar bikri fil-ħolqien ta' kwalifiki professjonali;
➤➤ Il-Gvern jista' jikkontrolla l-użu tad-deskritturi għall-kwalifiki finali;
li l-Gvern jieħu miżuri biex jiżgura li r-rilevanza tal-kwalifiki professjonali tiġi ddimostrata b'mod
➤➤ Jenħtieġ
adegwat;
ta' kompetenza professjonali vvalidati mill-awtoritajiet Fjammingi jridu jkunu kompleti u jissodisfaw
➤➤ Il-profili
il-ħtiġijiet.

Pubblikazzjoni u segwitu

126.

Ir-rapport tal-awditjar ġie ppreżentat lill-Parlament Fjamming u ppubblikat f’Novembru 2014. Ir-rapport
u l-istqarrija għall-istampa jistgħu jinsabu fuq is-sit web tas-SAI (www.rekenhof.be).

127.

Il-Ministru tal-Edukazzjoni approvat ir-rapport u staqsiet għaliex, skont is-SAI, mhuwiex ċar kif l-approċċ
orjentat lejn il-kompetenza u l-elementi tad-deskrittur jistgħu jiġu applikati għall-iżvilupp personali, u staqsiet ukoll
jekk is-sħab tas-suq tax-xogħol jistgħux ikunu involuti fi stadju aktar bikri fit-tfassil tal-kwalifiki professjonali. Hija
ddikjarat ukoll il-ħtieġa għal approċċ komprensiv biex il-firxa ta’ għażliet edukattivi tinbidel.

Impatt mistenni

128.

Huwa mistenni li r-rakkomandazzjonijiet implimentati jikkontribwixxu għal allinjament aħjar tas-sistema
tal-edukazzjoni mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Fil-futur, se jkun meħtieġ li l-kurrikuli jiddikjaraw il-kwalifiki finali
u professjonali b’mod ċar. Madankollu, dan l-approċċ orjentat lejn il-kompetenzi jinvolvi wkoll riskji, u mhuwiex ċar
kif dan l-approċċ jaqbel mal-missjoni aktar ġenerali tal-edukazzjoni f’termini ta’ soċjetà u ta’ żvilupp personali.
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L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika Bulgaru
Сметна палата на Република България
Awditjar fuq il-monitoraġġ tal-eżiti tal-karriera
tal-gradwati universitarji u l-migrazzjoni
tagħhom

Ħarsa ġenerali

129.

Dan ir-rapport tal-awditjar jivvaluta l-effettività tal-arranġamenti għall-monitoraġġ tal-eżiti tal-karriera
tal-gradwati universitarji u l-migrazzjoni tagħhom.

130.

Il-prestazzjoni tal-attivitajiet ta’ monitoraġġ ġiet ivvalutata bi tqabbil mal-kriterji li ġejjin:
οο regoli ċari għall-istħarriġ dwar il-karrieri tal-gradwati universitarji;
οο kienet ġiet stabbilita sistema għall-monitoraġġ tal-karrieri;
οο prerekwiżiti għall-monitoraġġ tal-proċessi tal-migrazzjoni;
οο il-monitoraġġ reali ta' dawk il-proċessi fost il-gradwati ta' edukazzjoni għolja.

Kif twettaq l-awditu

131.

L-awditu kien ikopri l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-31 ta’ Diċembru 2015, u eżamina l-azzjonijiet ta’
diversi korpi u istituzzjonijiet tal-Istat biex jimmonitorjaw l-eżiti tal-karriera tal-gradwati kif ukoll il-proċessi talmigrazzjoni tagħhom.

Osservazzjonijiet prinċipali

132.

Numru ta’ dokumenti fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali jindirizzaw il-ħtieġa li tinġabar informazzjoni dwar
l-eżiti tal-karriera tal-gradwati. L-istrumenti legali attwali jistabbilixxu, fil-prinċipju, li d-diversi korpi fdati blimplimentazzjoni ta’ edukazzjoni għolja u politiki tal-impjieg iridu jikkooperaw permezz tal-iskambju ta’
informazzjoni, imma ma jistabbilixxux proċeduri jew responsabbiltajiet għall-ġbir, il-kollazzjoni, l-analiżi
u l-valutazzjoni tad-data dwar il-gradwati.
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133.

L-universitajiet waqqfu sistemi li bihom jistgħu jistħarrġu u jimmonitorjaw il-karrieri tal-gradwati. Filmaġġoranza l-kbira tal-universitajiet, il-metodi u s-sorsi tal-ġbir li jintużaw mhumiex robusti biżżejjed, li jfisser li
d-data miġbura mhijiex eżawrjenti jew aġġornata.

134.

Is-Sistema Bulgara tal-Klassifikazzjoni tal-Universitajiet hija għodda affidabbli għall-monitoraġġ talkarrieri tal-gradwati, billi tuża data minn sorsi oġġettivi u ċentralizzati. Hemm limitazzjonijiet fuq l-istħarriġ dwar
ċerti kategoriji ta’ gradwati: dawk li jiggradwaw barra mill-pajjiż, dawk li ma jagħmlux kontribuzzjonijiet tas-sigurtà
soċjali, u persuni qiegħda li mhumiex irreġistrati mas-servizz tal-impjieg.

135.

Billi d-data dwar il-gradwati pprovduta mis-sistema tal-klassifikazzjoni hija affidabbli, tista’ tintuża b’mod
sikur mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xjenza meta jiġi ddeterminat il-finanzjament għall-edukazzjoni għolja
u l-politika dwar l-ammissjonijiet, iżda dan ma sarx matul il-perjodu awditjat. Fl-2016, il-Ministeru stabbilixxa rabta
bejn l-ammissjonijiet fl-università u l-finanzjament tagħha min-naħa l-waħda, u l-eżiti tal-karrieri min-naħa l-oħra;
dan għen biex isaħħaħ ir-rwol tas-sistema tal-klassifikazzjoni f’dan ir-rigward.

136.

Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni enfasizzaw is-serjetà tal-problemi li l-mobbiltà asimmetrika
u l-”eżodu ta’ mħuħ” joħolqu għall-Istati Membri, u ġibdu l-attenzjoni għall-ħtieġa li din il-kwistjoni tiġi indirizzata
kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak tal-UE. Il-politika tal-Bulgarija dwar il-ġestjoni tal-proċessi tal-migrazzjoni
fost il-gradwati tiffoka fuq żewġ oqsma prinċipali – li tipperswadi lill-espatrijati Bulgari jerġgħu lura d-dar, u li tattira
lill-barranin bi kwalifiki għolja lejn il-pajjiż – u hija mfissra f’numru ta’ dokumenti strateġiċi.

137.

għaliex:

Il-miżuri għall-monitoraġġ tal-eżiti tal-karrieri u l-migrazzjoni tal-gradwati universitarji mhumiex effettivi
οο il-politika dwar il-migrazzjoni ta' ħaddiema bi kwalifiki għolja hija estremament frammentata;
οο il-korpi fdati bil-ġestjoni tal-proċessi tal-migrazzjoni ma għandhomx objettivi ċari, miżuri speċifiċi jew
responsabbiltajiet għall-istħarriġ dwar il-karrieri tal-gradwati;
οο ftit li xejn hemm regolamentazzjoni tal-ġbir u l-analiżi fil-livell nazzjonali tal-informazzjoni dwar
il-migrazzjoni tal-ħaddiema;
οο is-sistemi għall-monitoraġġ tal-migrazzjoni tal-gradwati mhumiex affidabbli, la fil-livell nazzjonali
u lanqas fid-dipartimenti kkonċernati.

138.

Minkejja ċerti limitazzjonijiet, is-Sistema Bulgara tal-Klassifikazzjoni tal-Universitajiet uriet li kienet
effettiva ħafna fil-monitoraġġ tal-eżiti tal-karrieri tal-gradwati fil-livell nazzjonali.
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Rakkomandazzjonijiet

139.

L-awditu rriżulta fir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin.
Jenħtieġ li l-Ministru tax-Xogħol u tal-Politika Soċjali :
analiżi tal-impatt tal-politika għall-ġestjoni tal-proċessi tal-migrazzjoni fost ħaddiema bi
➤➤ Iwettaq
kwalifiki għolja u tal-ħtieġa għall-bidliet fil-politika.

➤➤ Iwettaq analiżi ta':
οο il-karatteristiċi u l-limitazzjonijiet tal-informazzjoni disponibbli dwar il-migrazzjoni ta’ ħaddiema
bi kwalifiki għolja u l-modi possibbli kif għandhom jingħelbu dawk il-limitazzjonijiet;
οο il-possibbiltajiet għat-twaqqif ta’ mekkaniżmu għall-ġbir, l-iskambju u l-konsolidazzjoni ta’
informazzjoni dwar il-migrazzjoni ta’ ħaddiema bi kwalifiki għolja, kemm jekk Bulgari kif ukoll jekk
barranin, u l-istabbiliment ta’ rabta loġika.
leġiżlazzjoni li tistabbilixxi korp jew struttura ddedikata li tkun inkarigata bil-ġbir u l-analiżi ta’
➤➤ Ifassal
informazzjoni dwar il-proċessi tal-migrazzjoni tal-ħaddiema fil-Bulgarija.
sistema nazzjonali għall-monitoraġġ tal-proċessi tal-migrazzjoni tal-ħaddiema, inkluża
➤➤ Iwaqqaf
l-migrazzjoni tal-gradwati universitarji.
mekkaniżmu xieraq għall-kondiviżjoni interministerjali u interdipartimentali ta’
➤➤ Jinnegozja
informazzjoni dwar il-migrazzjoni tal-ħaddiema, inkluża dik ta' ħaddiema bi kwalifiki għolja, fid-dawl
tal-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa li ġiet adottata mill-Kummissjoni fl-2016 u r-Riżoluzzjoni
tal-Parlament Ewropew 2015/2281(INI).

Jenħtieġ li l-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xjenza :
l-indikaturi fil-pjan ta' azzjoni għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija għall-Iżvilupp ta'
➤➤ Jeżamina
Edukazzjoni Għolja fir-Repubblika tal-Bulgarija.
l-karatteristiċi u l-objettivi speċifiċi ta' pjan direzzjonali nazzjonali għal "edukazzjoni għal
➤➤ Jistabbilixxi
karriera", flimkien ma' indikaturi għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tiegħu.
leġiżlazzjoni dwar il-funzjonament tas-Sistema Bulgara tal-Klassifikazzjoni tal-Universitajiet
➤➤ Ifassal
biex jiġi żgurat li din tkun robusta u affidabbli mil-lat operazzjonali.
il-funzjonalità tar-reġistru taċ-ċertifikati APOSTILLE bil-ħsieb li jespandi l-kapaċità tiegħu li
➤➤ Itejjeb
jagħżel u jestratta d-data meħtieġa għat-tfassil ta’ politika.
tal-kumitat interministerjali dwar oqsma edukattivi li jikkonċernaw il-Bulgari li jgħixu barra
➤➤ Fil-qafas
mill-pajjiż, jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-politika tal-edukazzjoni għall-komunitajiet
u l-individwi Bulgari barra mill-pajjiż f'termini tal-eżiti tal-miżuri biex iħeġġeġ lil dawk li għandhom
l-għeruq tagħhom fil-Bulgarija biex ikomplu bl-edukazzjoni tagħhom fl-universitajiet Bulgari,
u għaldaqstant jivvaluta l-impatt ta' dawn il-miżuri.

lill-Ministru tax-Xogħol u tal-Politika Soċjali bl-analiżijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 hawn
➤➤ Jassisti
fuq.
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Pubblikazzjoni u segwitu

140.

Ir-rapport tal-awditjar ġie adottat b’deċiżjoni tal-Uffiċċju tal-Awditjar Bulgaru fl-24 ta’ April 2017,
intbagħat lill-Assemblea Nazzjonali u kien is-suġġett ta’ stqarrija għall-istampa. Huwa ġie ppreżentat fil31 ta’ Mejju 2017 f’seminar ta’ Ewropa 2020 f’Malta.

141.

Il-kontrolli ta’ segwitu dwar ir-rakkomandazzjonijiet se jsiru wara d-data ta’ skadenza għallimplimentazzjoni tagħhom (April 2018).

Impatt mistenni

142.

Huwa mistenni li l-awditu jtejjeb l-effettività tal-attivitajiet għall-monitoraġġ tal-eżiti tal-karriera talgradwati universitarji u l-migrazzjoni tagħhom, u li jappoġġa lill-awtoritajiet ikkonċernati.
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Il-Qorti tal-Awdituri Federali Ġermaniża
Bundesrechnungshof
Awditu tal-appoġġ għaż-żgħażagħ b’nuqqas ta’
ħiliet

Ħarsa ġenerali

143.

L-Aġenzija ta’ Impjieg Federali Ġermaniża tipprovdi pariri u appoġġ finanzjarju għall-persuni li jkunu qed
ifittxu impjieg jew taħriġ fil-Ġermanja u ssibilhom pożizzjonijiet xierqa li jkunu jaqblu magħhom. Din hija aġenzija
pubblika awtonoma, iffinanzjata permezz ta’ kontribuzzjonijiet imwettqa mill-impjegaturi u l-impjegati, u tirċievi
għotjiet u rimborżi mill-baġit federali.

144.

Fl-2011, ġiet introdotta leġiżlazzjoni ġdida li tippermetti lill-uffiċċji lokali tal-Aġenzija ta’ Impjieg Federali
joffru għotjiet lill-impjegaturi li, permezz ta’ taħriġ fuq il-post tax-xogħol fil-livell tad-dħul (Einstiegsqualifizierung),
jipprovdu appoġġ liż-żgħażagħ li jkunu qed isibuha diffiċli biex jaċċessaw is-suq tax-xogħol. L-għan ta’ dan it-taħriġ
huwa li jipprovdi pedament liż-żgħażagħ bi kwalifiki xierqa biex jakkwistaw ħiliet professjonali. Huwa intenzjonat
bħala gateway għal taħriġ professjonali, ibbażat f’kumpanija, għall-grupp fil-mira. L-appoġġ finanzjarju huwa
maħsub ukoll biex jipprovdi inċentivi għall-impjegaturi biex joffru taħriġ fuq il-post tax-xogħol u b’hekk iżid ilkapaċità ta’ taħriġ tan-negozji.

145.

Is-SAI Ġermaniża għandha mandat biex tawditja l-Aġenzija ta’ Impjieg Federali. L-awditu eżamina jekk
il-leġiżlazzjoni l-ġdida kinitx effettiva, filwaqt li identifikat problemi relatati mal-appoġġ.

146.

Bejn l-2011 u l-2015, l-aġenziji ta’ impjieg lokali pprovdew appoġġ li jammonta għal total ta’ kważi
EUR 174 miljun għat-taħriġ fil-livell tad-dħul — medja ta’ madwar EUR 35 miljun fis-sena.

Kif twettaq l-awditu

147.

Il-partijiet prinċipali li ġew awditjati kienu l-Aġenzija ta’ Impjieg Federali u ħames aġenziji ta’ impjieg
f’erba’ Länder (stati federali).

148.

It-tim tal-awditjar għażel l-aġenziji ta’ impjieg lokali skont ir-reġjun u skont in-numru ta’ għotjiet li ġew
ipprovduti. Huwa għażel u eżamina kampjun ta’ dawn l-għotjiet. L-awdituri eżaminaw ukoll il-proċessi tal-IT
u d-data statistika, u intervistaw lill-persunal speċjalizzat u maniġerjali mill-aġenziji ta’ impjieg lokali.
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It-tim qatta’ 154 jum ta’ xogħol b’kollox biex jikseb evidenza minn fuq il-post.

150.

Dan kien awditu approfondit tal-miżuri li ġew iffinanzjati fl-2013 u fl-2014, u l-awditu twettaq f’Ġunju
u Lulju 2015. It-tim tal-awditjar eżamina jekk l-aġenziji ta’ impjieg lokali:
οο kinux eżaminaw sew l-applikazzjonijiet, ippreżentati mill-impjegaturi, għal biex iħallsu l-pagi
tal-apprendisti,
οο kinux ipprovdew liż-żgħażagħ b'mentoraġġ adegwat matul it-taħriġ fil-livell tad-dħul,
οο kinux immonitorjaw is-suċċess tal-appoġġ.

151.

L-awdituri eżaminaw ukoll il-livell sa fejn l-Aġenzija ta’ Impjieg Federali kienet issorveljat l-aġenziji ta’
impjieg lokali fl-appoġġ tagħhom għat-taħriġ fil-livell tad-dħul.

Osservazzjonijiet prinċipali

152.

Proċedura ta’ applikazzjoni
οο Fi kważi każ wieħed minn kull 10 li ġew eżaminati, l-aġenziji ta’ impjieg lokali naqsu milli jeżaminaw
jekk kinux intlaħqu l-kriterji ta' eliġibbiltà għall-appoġġ għat-taħriġ fil-livell tad-dħul, jew naqsu milli
jagħmlu dan b’mod f’waqtu. F'xi każijiet, in-nies appoġġati ma kinux adattati sew għall-objettiv tattaħriġ, jew kienu diġà kkompletaw taħriġ professjonali barra mill-pajjiż.
οο F'nofs il-każijiet eżaminati, ma kienx hemm "kuntratti ta' integrazzjoni" validi u meħtieġa bil-liġi.
F'26 % oħra tal-każijiet eżaminati, l-aġenziji ma speċifikawx, f'kuntratt ta' integrazzjoni validu, li
l-appoġġ għat-taħriġ fil-livell tad-dħul kien wieħed mill-benefiċċji pprovduti.
οο L-appoġġ għat-taħriġ fil-livell tad-dħul huwa benefiċċju diskrezzjonarju. Fil-każijiet kollha li ġew
eżaminati, l-aġenziji ffinanzjaw it-taħriġ fil-livell tad-dħul sal-ammont massimu u għad-durata
massima permessa ta' 12-il xahar. Fl-ebda wieħed minn dawn il-każijiet ma kien hemm evidenza
pprovduta dwar għalfejn l-appoġġ massimu kien meħtieġ.
οο F'xi każijiet, l-apprendisti li ngħataw appoġġ għat-taħriġ fil-livell tad-dħul kienu qed jibbenefikaw
fl-istess ħin minn miżuri oħra li jgħinuhom isibu x-xogħol. F'xi każijiet, l-impjegatur kien l-isponsor
għal dawn il-miżuri l-oħra, ukoll, li jfisser li huwa kien qed jirċievi benefiċċji taħt it-tnejn. Madankollu,
mhuwiex permess li żewġ miżuri full-time jiġu ffinanzjati simultanjament.
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Mentoraġġ minn aġenziji ta’ impjieg lokali

F’nofs il-programmi ta’ taħriġ fil-livell tad-dħul li damu mill-inqas tliet xhur, l-aġenziji ma għamlu l-ebda kuntatt
mal-apprendisti. Lanqas, f’aktar minn kwart ta’ dawn il-każijiet, ma għamlu xi kuntatt mal-impjegatur.

154.

Segwitu

L-organizzazzjoni li tirċievi l-appoġġ trid legalment tiċċertifika l-ħiliet u l-għarfien mogħtija. Fil-maġġoranza kbira
tal-każijiet fejn it-taħriġ fil-livell tad-dħul ma ġiex segwit b’taħriġ vokazzjonali, ma ġew ipprovduti ċertifikati. F’xi
każijiet, l-aġenziji ma żammewx kopji taċ-ċertifikati.

Rakkomandazzjonijiet

155.

Proċedura ta’ applikazzjoni
ma japprovaw xi għotja, l-aġenziji lokali huma meħtieġa jkollhom konsultazzjoni wiċċ imb wiċċ
➤➤ Qabel
mal-apprendist prospettiv biex jeżaminaw ir-rekwiżiti legali u jiddokumentaw l-eżitu. Meta tissorvelja

l-aġenziji lokali, jeħtieġ li l-Aġenzija ta’ Impjieg Federali tiżgura li dawn jivverifikaw bir-reqqa li
r-rekwiżiti tal-eliġibbiltà kollha jkunu ġew issodisfati qabel jiġi ffinanzjat xi taħriġ fil-livell tad-dħul.
Jenħtieġ li l-aġenziji jiżguraw li l-apprendisti prospettivi jkunu adatti tajjeb għall-professjoni li għaliha
huma jkunu qed ifittxu taħriġ.

lokali għandhom itejbu l-prattiki amministrattivi tagħhom u jikkonkludu kuntratti ta'
➤➤ L-aġenziji
integrazzjoni mal-persuni kollha li jkunu qed ifittxu taħriġ, kif meħtieġ bil-liġi. Jenħtieġ li l-kuntratti
ta' integrazzjoni jippreżentaw l-objettivi u jistipulaw x'inhu mistenni kemm mill-aġenziji kif ukoll
mill-apprendisti prospettivi, flimkien mal-benefiċċji li għandhom jiġu pprovduti.

ukoll li l-Aġenzija ta’ Impjieg Federali tiżgura li l-aġenziji kollha jeżerċitaw diskrezzjoni
➤➤ Jenħtieġ
xierqa. Dan jinvolvi li jiġu infurmati f'aktar dettall dwar id-dmir tagħhom li jeżerċitaw diskrezzjoni,

dwar xi jfisser li jeżerċitaw diskrezzjoni u dwar id-dmir tagħhom li jimmaniġġjaw il-finanzjament
b'mod prudenti. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-Aġenzija tipprevieni li jsir finanzjament doppju mingħajr
meħtieġ.

156.

Mentoraġġ minn aġenziji ta’ impjieg lokali

Jenħtieġ li l-aġenziji joffru mentoraġġ aktar mill-qrib lill-apprendisti u lill-impjegaturi matul it-taħriġ fil-livell taddħul milli kienu għamlu sa issa, sabiex jevitaw it-tluq bikri, u jappoġġaw lill-apprendisti biex wara jsibu taħriġ
vokazzjonali.

157.

Segwitu

Jenħtieġ li jsir użu aħjar mill-informazzjoni dwar l-għarfien u l-ħiliet mogħtija matul it-taħriġ fil-livell tad-dħul meta
sussegwentement ikun qed isir it-tqabbil tal-apprendisti fir-rigward tal-pożizzjonijiet.
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Pubblikazzjoni u segwitu

158.

Ir-rapport tal-awditjar finali ġie ppubblikat fuq is-sit web tas-SAI Ġermaniża fit-13 ta’ Lulju 2017 (https://
www.bundesrechnungshof.de/en/veroeffentlichungen).

159.

Is-SAI Ġermaniża tirriżerva d-dritt li twettaq skrutinju ta’ jekk l-Aġenzija ta’ Impjieg Federali u l-aġenziji
lokali humiex qed jimplimentaw l-appoġġ sew.

Impatt mistenni
Huwa mistenni li l-aġenziji ta’ impjiegi lokali jipprovdu appoġġ xieraq u kosteffettiv għat-taħriġ fil-livell tad-dħul.
L-Aġenzija ta’ Impjieg Federali hija mistennija tiżgura, bħala parti mill-monitoraġġ tagħha, li l-appoġġ jiġi
implimentat sew. L-għan huwa li l-appoġġ għat-taħriġ fuq il-post tax-xogħol fil-livell tad-dħul tabilħaqq iservi bħala
gateway għal taħriġ professjonali, ibbażat f’kumpanija, għall-apprendisti li jkunu qed isibuha diffiċli biex isibu
x-xogħol.
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Il-Qorti tal-Awdituri Franċiża
Cour des comptes
L-aċċess taż-żgħażagħ għall-impjieg – bini ta’
perkorsi, adattament tal-appoġġ mill-Istat.

Ħarsa ġenerali

160.

L-istruttura tas-suq tax-xogħol Franċiż tqiegħed liż-żgħażagħ fi żvantaġġ partikolari, u r-rata tal-qgħad
tagħhom hija d-doppju ta’ dik tal-popolazzjoni ġenerali. Huma jdumu aktar biex isibu impjieg stabbli, jiffaċċjaw
aktar ta’ spiss in-nuqqas ta’ sigurtà tal-impjiegi u x-xogħol part-time forzat, u għandhom rata tal-faqar għolja. Għal
bosta deċennji, tniedu numru ta’ miżuri ta’ assistenza implimentati minn firxa ta’ operaturi biex din is-sitwazzjoni
tiġi rettifikata, inkluż appoġġ finanzjarju lil kumpaniji li jimpjegaw liż-żgħażagħ, appoġġ mis-servizz tal-impjieg
Franċiż u aċċess għat-taħriġ.

161.

Din is-sistema ta’ appoġġ mill-Istat swiet EUR 10.5 biljun fl-2015, u din l-ispiża qed titla’ iżda r-riżultati
miksuba f’termini ta’ aċċess għall-impjieg fit-tul ma jaqblux mal-miri ddikjarati jew mar-riżorsi li ġew immobilizzati.

Kif twettaq l-awditu

162.

L-awditu twettaq b’mod konġunt mal-Qorti tal-Awdituri reġjonali Franċiża. Il-partijiet awditjati kienu
l-Ministeri Franċiżi responsabbli mill-Impjieg, l-Edukazzjoni Nazzjonali, l-Edukazzjoni Għolja, l-aġenzija ta’ qgħad
Franċiża u organizzazzjonijiet oħra involuti fin-negozju u fl-impjiegi. L-implimentazzjoni tal-għajnuna ġiet
analizzata f’seba’ reġjuni ta’ Franza, u saru tqabbil internazzjonali mal-Ġermanja, l-Iżvizzera, id-Danimarka, inNetherlands u r-Renju Unit. Il-Kamra tal-Kummerċ Franċiża wkoll wettqet stħarriġ li ġabar l-fehmiet ta’ madwar
1 000 mexxej tan-negozju fir-rigward tal-għajnuna mill-Istat u l-impjieg taż-żgħażagħ.

163.

L-awditu uża d-data dwar l-impjieg taż-żgħażagħ fl-età ta’ bejn il-15 u l-25 sena matul il-perjodu mill-2010
sal-2015 u ffoka fuq l-effettività u l-effiċjenza tal-miżuri li ttieħdu biex l-impjieg taż-żgħażagħ jiġi stimulat. Dan kien
jinvolvi analiżi tal-istatistika dwar l-impjieg, tal-allokazzjonijiet tal-baġit u tal-prestazzjoni ta’ kuntratti, flimkien ma’
intervisti ma’ individwi.
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Osservazzjonijiet prinċipali

164.

L-aċċess għall-impjieg għaż-żgħażagħ iddeterjora kemm f’termini ta’ kwantità kif ukoll ta’ kwalità. Iżżgħażagħ jiffaċċjaw diffikultajiet li dejjem qed jiżdiedu, bir-riżultat li hemm rati tal-qgħad ogħla, u spariġġ bejn
il-kwalifiki tagħhom u l-impjieg tagħhom, li ta’ spiss ma jkunx stabbli.

165.

Dawn id-diffikultajiet huma sinifikattivament aktar severi għaż-żgħażagħ li ma jkollohomx kwalifiki
rikonoxxuti, għall-persuni qiegħda fit-tul, għal dawk li emigraw lejn Franza, u għal dawk li jgħixu fiż-żoni urbani
u rurali l-inqas privileġġati, għalhekk jenħtieġ li l-politiki għall-istimolu tal-impjieg taż-żgħażagħ ikunu mmirati lejn
dawn il-gruppi l-ewwel. In-natura doppja tas-suq tax-xogħol, li tipproteġi lil dawk li jaħdmu iżda li toffri xogħol
instabbli fuq terminu qasir lil oħrajn, tqiegħed lill-persuni ġodda fi żvantaġġ meta mqabbla ma’ dawk li diġà jkunu
qed jaħdmu. L-effiċjenza tal-appoġġ mill-Istat liż-żgħażagħ li jkunu qed ifittxu impjieg tvarja ħafna skont
l-istrumenti ta’ politika li jintużaw: l-effetti ta’ approċċi intensivi u fuq terminu qasir huma akbar minn dawk ta’
appoġġ fit-tul imwettaq mill-aġenziji governattivi.

166.

Jenħtieġ li l-finanzjament mill-Istat jingħata bi prijorità lill-istrumenti ta’ politika li rriżultaw li kienu l-aktar
effettivi, u jenħtieġ li tittejjeb il-koordinazzjoni bejn il-bosta operaturi li jieħdu sehem fl-appoġġ tal-impjieg tażżgħażagħ. Ta’ spiss, l-iskemi fil-livell nazzjonali jiġu żviluppati mingħajr ma jittieħdu inkunsiderazzjoni l-ħtiġijiet
reali taż-żgħażagħ, jew l-esperjenza miksuba minn skemi preċedenti, u numru kbir wisq ta’ skemi ġew żviluppati.
Id-diversi partijiet interessati reġjonali jridu jikkombinaw l-isforzi tagħhom biex jaħdmu flimkien b’mod aktar
effettiv u jtejbu s-segwitu għaż-żgħażagħ qiegħda. Ir-riżultati ma jitteħdux inkunsiderazzjoni b’mod suffiċjenti meta
jitfasslu l-iskemi u meta jiġu allokati r-riżorsi, u jenħtieġ li l-finanzjament mogħti lill-aġenziji jkun ibbażat fuq irriżultati tal-appoġġ u fuq in-natura tal-gruppi fil-mira tagħhom.

Rakkomandazzjonijiet

167.

Il-Qorti tal-Awdituri ħarġet żewġ Linji Gwida:
konċentrazzjoni tal-appoġġ mill-Istat fuq iż-żgħażagħ li jkollhom l-akbar diffikultà biex
➤➤ aktar
jaċċessaw ix-xogħol;

➤➤ prijoritizzazzjoni tar-reazzjonijiet rapidi u tal-miżuri intensivi;
168.

u 12-il rakkomandazzjoni:

➤➤ tnaqqis tad-durata tal-kuntratti sussidjati;
➤➤ isir aktar faċli li persuna timxi minn kuntratti sussidjati għal taħriġ li jwassal għall-kwalifiki;
➤➤ riallokazzjoni gradwali tal-baġit għal kuntratti sussidjati, favur programmi ta' appoġġ aktar intensivi;
➤➤ implimentazzjoni ta’ kontroll ta' attendenza fuq il-programmi li għalihom jitħallsu l-allowances;
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ta’ korp konġunt uniku għal kull programm, b'mod simili għal dak li diġà jeżisti għall➤➤ stabbiliment
Garanzija għaż-Żgħażagħ, biex jieħu deċiżjonijiet dwar l-ammissjoni taż-żgħażagħ u s-segwitu li
jingħatalhom;

u titjib tal-ġestjoni tal-uffiċċji tal-impjieg lokali permezz tal-ippuljar tal➤➤ razzjonalizzazzjoni
funzjonijiet amministrattiv, finanzjarji u ta' ġestjoni tal-proġetti;
ta’ kuntratt pluriennali għal kull uffiċċju tal-impjieg lokali, li jissettja objettivi kif ukoll qafas ta'
➤➤ tfassil
evalwazzjoni tal-prestazzjoni;

➤➤ allokazzjoni taż-żgħażagħ għal programmi fuq il-bażi ta' ġabra komuni ta' kriterji;
ta’ mezz ta' stħarriġ tal-progress individwali u r-riżultati tal-programmi bl-użu ta' identifikatur
➤➤ ħolqien
komuni;
➤➤ tnaqqis tan-numru ta' programmi ta' appoġġ, u simplifikazzjoni tal-kontenut tagħhom;
ta’ libertà akbar lill-operaturi fl-użu tar-riżorsi tagħhom biex jorganizzaw il-kontenut tal➤➤ għoti
appoġġ, bi skambju għal rimunerazzjoni relatata mal-prestazzjoni;
➤➤ promozzjoni tal-aċċess għal taħriġ għaż-żgħażagħ li jkunu qed ifittxu x-xogħol.
169.

B’mod ġenerali, il-Qorti tal-Awdituri rrakkomandat li tingħata inqas prijorità lill-kuntratti sussidjati, li
jirriżultaw f’effetti ta’ piż mejjet kemm fis-settur privat kif ukoll fis-settur pubbliku, u li jsir aktar użu minn forom
tradizzjonali ta’ taħriġ b’alternanza.

Pubblikazzjoni u segwitu

170.

Ir-rapport ġie ppubblikat f’Settembru 2016. Inħarġet stqarrija għall-istampa fil-5 ta’ Ottubru 2016. Din
tista’ tinqara fuq is-sit web tal-Qorti tal-Awdituri fuq https://www.ccomptes.fr/en/publications/
employment-access-young-people.

171.

Segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri se jitwettaq fi tmiem l-2017.

Impatt Mistenni

172.

Ir-razzjonalizzazzjoni u l-ġestjoni mtejba tal-iskemi tal-impjieg taż-żgħażagħ fi Franza, sabiex jiżdiedu
l-prospetti ekonomiċi u soċjali taż-żgħażagħ fi Franza li jidħlu fis-suq tax-xogħol fil-futur.
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Il-Qorti tal-Kontijiet Taljana
Corte dei Conti
Awditu tal-proġett nazzjonali “500 Żagħżugħ
u Żagħżugħa għall-Kultura”

Ħarsa ġenerali

173.

Fis-6 ta’ Diċembru 2013 il-Ministeru tal-Wirt Kulturali u t-Turiżmu approva programm speċjali għalliżvilupp tat-twettiq tal-inventarju, l-ikkatalogar u d-diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali. Pjan ta’ taħriġ fi tliet fażijiet
tfassal biex jiġi esegwit wara l-għażla ta’ 500 żagħżugħ u żagħżugħa biex jagħmlu sena ta’ taħriġ f’dan il-qasam.

174.

Għalhekk il-proġett kellu skop doppju. L-ewwel nett, kellu l-għan li jindirizza l-qgħad fost iż-żgħażagħ,
f’konformità mar-rakkomandazzjoni tal-Unjoni Ewropea tat-22 ta’ April 2013 u, it-tieni nett, fittex li jipproteġi,
isaħħaħ u jagħti ħajja mill-ġdid lill-wirt kulturali li jkun f’riskju ta’ deterjorament u li jagħti spinta lill-industrija tatturiżmu bl-użu ta’ riżorsi għal miżuri ta’ emerġenza.

175.

Il-pjan kien jinkludi tliet proġetti differenti fil-livell nazzjonali. L-ewwel wieħed, bl-isem “Territorju:
eċċellenza”, kien immirat lejn ir-rappreżentazzjoni online ta’ ,mogħdijiet kulturali/turistiċi, li jinkludu monumenti, siti
arkeoloġiċi, arkitettura u kollezzjonijiet. It-tieni wieħed, bl-isem “Il-gwerra l-kbira u l-proċessi tal-paċi: postijiet
u kontenut”, kien joffri korsijiet online dwar postijiet u rakkonti storiċi li flimkien jiġbru l-memorja kollettiva talEwwel Gwerra Dinjija. It-tielet proġett fil-programm ta’ taħriġ kien jirrigwarda l-wirt kulturali intanġibbli, b’fokus fuq
sorsi awdjoviżivi.

176.

Il-Ministeru tal-Wirt Kulturali Taljan alloka EUR 2.5 miljun għas-sena finanzjarja 2014 biex jimplimenta
l-proġett “500 Żagħżugħ u Żagħżugħa għall-Kultura”, li mbagħad kellhom jiġu ssupplimentati b’fondi mill-baġit tal-UE.

177.

L-awditu eżamina l-aspetti relatati mal-ippjanar, il-kriterji tal-għażla tal-proġetti, il-proċeduri għall-għażla
tat-trainees, l-istadji proċedurali, l-istat tal-implimentazzjoni tal-programmi ta’ taħriġ (minn perspettiva temporali,
finanzjarja u kontabilistika) u l-impatt maniġerjali tal-attivitajiet.

Kif twettaq l-awditu

178.

L-awditu ffoka fuq l-għażla tat-trainees mill-Ministeru tal-Wirt Kulturali u t-Turiżmu, kif ukoll fuq
l-attivitajiet imwettqa fir-rigward tal-ikkatalogar u d-diġitalizzazzjoni tal-wirt kulturali li jinsab f’deterjorament.

PARTI III – Rapporti tas-SAIs mad-daqqa t’għajn

59

179.

Essenzjalment, il-metodoloġija tal-awditjar kienet tinvolvi reviżjonijiet u analiżijiet dokumentarji. IlMagistrato responsabbli mill-awditu bagħat żewġ noti lill-Ministeru tal-Wirt Kulturali biex jistaqsi dwar l-attivitajiet li
twettqu, il-proċeduri li ntużaw, it-twaqqit tad-diversi fażijiet u l-użu tal-fondi disponibbli.

180.

Billi t-taħriġ twettaq madwar il-pajjiż kollu, il-kuntatt prinċipali għall-proċedura kontradittorja kien idDipartiment tal-Amministrazzjoni Ċentrali fi ħdan dan il-Ministeru, u l-Uffiċċju tal-Baġit Ċentrali korrispondenti
(l-uffiċċju tal-kontabbiltà estern tal-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi) qrib il-Ministeru tal-Wirt Kulturali.

181.

It-tim tal-awditjar kien magħmul mill-Magistrato u minn ħames uffiċjali ta’ appoġġ.

182.

Dan l-awditu finanzjarju u tal-prestazzjoni twettaq bejn April 2016 (meta ntbagħtet l-ewwel nota lillMinisteru tal-Wirt Kulturali) u Ottubru 2016 fir-rigward tal-perjodu 2013-2015.

Osservazzjonijiet prinċipali

183.

Mill-programm ħarġu bosta punti pożittivi.

184.

L-għażla tal-proġetti twettqet skont l-għanijiet li jitħarrġu ż-żgħażagħ u li jiżdied il-wirt diġitali. Fit30 ta’ April 2016, kien hemm bosta inventarji, katalogi u oġġetti diġitalizzati fil-popolazzjoni tal-bażijiet ta’ data
tat-tliet istituti ċentrali. L-istituti qiesu l-programm bħala utli u setgħu jniedu mill-ġdid inizjattivi abbandunati.

185.

Kollox ma’ kollox, l-evalwazzjonijiet li saru mill-parteċipanti kienu pożittivi ħafna. Il-kors ġie klassifikat
“eċċellenti” minn 119 mill-140 trainee.

186.

Min-naħa l-oħra, l-aktar kritika rilevanti kienet tikkonċerna d-diffikultà fil-ġestjoni tal-għażla tat-trainees
li dehret, fost l-oħrajn, fin-numru għoli ta’ trainees li rtiraw mill-programm u li ġew sostitwiti. Ir-raġunijiet prinċipali
għaliex dan iseħħ jinkludu l-livell baxx ta’ għotjiet pprovduti, il-kollokamenti barra mir-reġjun tagħhom jew innuqqas ta’ stabbiltà.

187.

Kritika oħra kienet tirrigwarda l-avvanz tal-proġetti li sar bil-mod minħabba proċeduri burokratiċi żżejjed.
Sat-30 ta’ Ġunju 2016, li kienet id-data ta’ kkompletar skedata tagħhom, 28 mill-144 proġett kienu laħqu inqas minn
nofs l-objettiv finali tagħhom.

188.

Il-partijiet interessati taw feedback fuq formola u lmentaw dwar nuqqas ta’ tagħmir (jew tagħmir
obsolet), nuqqas fil-finanzjament, żmien insuffiċjenti għall-ikkompletar ta’ kompiti kumplessi, lakuni
organizzazzjonali, żieda fil-piż tax-xogħol u nuqqas ta’ persunal.

189.

Minn perspettiva kontabilistika nkiseb iffrankar sinifikanti, li kien jammonta għal 18.5 % tas-somma
allokata li, kieku intużat kompletament, kienet tippermetti li jitħarrġu aktar żgħażagħ.

PARTI III – Rapporti tas-SAIs mad-daqqa t’għajn

60

Rakkomandazzjonijiet

190.

Fil-futur, jenħtieġ li dawn il-programmi:

➤➤ jesploraw kull opportunità fis-suq tax-xogħol privat;
➤➤ itejbu l-ħiliet tal-parteċipanti;
➤➤ jimmappjaw ir-rotot turistiċi/kulturali;
jiġu konklużi, jiffirmaw ftehimiet mar-reġjuni għall-ħolqien ta’ negozji li jkunu għadhom kemm
➤➤ malli
jiftħu.

Pubblikazzjoni u segwitu

191.

Ir-rapport ġie approvat mill-Kamra Ċentrali tal-Awditjar tal-Prestazzjoni fid-29 ta’ Settembru 2016.

192.

Huwa ġie ppubblikat uffiċjalment u fuq is-sit web, u ntbagħat lill-Parlament u lill-Gvern
fis-7 ta’ Ottubru 2016. Kien hemm stqarrija għall-istampa relatata.

193.

Il-Corte dei conti rċeviet segwitu mingħand l-awtoritajiet f’April 2017. L-uniku punt ta’ rilevanza kien
jikkonċerna l-possibbiltà li t-trainees żgħażagħ jiżdiedu ma’ lista professjonali ta’ esperti tal-wirt kulturali fil-futur.

Impatt mistenni

194.

Huwa mistenni li r-rapport u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu jtejbu l-politika dwar it-taħriġ taż-żgħażagħ,
it-twaqqit tal-proġetti, l-inċentivi għall-benefiċjarji, u r-rabta mas-suq tax-xogħol, u għaldaqstant jgħinu inizjattivi
simili fil-futur.
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L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika tal-Litwanja
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Rapport tal-Awditjar Pubbliku: Nieħdu vantaġġ
mill-possibbiltajiet ta’ taħriġ vokazzjonali

Ħarsa ġenerali

195.

Il-politika dwar it-taħriġ vokazzjonali (ETV) u l-issodisfar tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol huma fatturi
importanti fil-kompetittività u l-benesseri fit-tul tal-Istat.

196.

Fl-2014 kienu biss 33 % tal-popolazzjoni taż-żgħażagħ tal-pajjiż li għażlu l-ETV (il-medja tal-UE hija 50 %),
filwaqt li oħrajn, meta kkompletaw l-edukazzjoni ġenerali tagħhom, minnufih applikaw ma’ istituzzjonijiet taledukazzjoni għolja jew daħlu fis-suq tax-xogħol mingħajr l-ebda taħriġ vokazzjonali. Madwar 22 % tal-popolazzjoni
kienu impjegati mingħajr ma kienu akkwistaw kwalifika ċċertifikata.

197.

Matul il-perjodu 2007–2013 ta’ appoġġ finanzjarju li ngħata mill-UE, il-biċċa l-kbira mill-attenzjoni
u l-finanzjament kienu mmirati lejn tliet oqsma ta’ attività tal-ETV: l-infrastruttura edukattiva, it-titjib fil-kwalifiki
tal-persunal tat-tagħlim u l-aġġornament tal-kontenut edukattiv. L-attraenza u l-kwalità tal-ETV tiddependi minn
dan il-kombinament.

198.

Mill-2012 sal-2015, total ta’ 42 ċentru tat-taħriġ prattiku għal setturi speċifiċi fetħu l-bibien tagħhom
fil-Litwanja, u EUR 118-il miljun ġew investiti fihom. Iċ-ċentri ġew stabbiliti fi 33 mill-74 istituzzjoni tal-ETV (45 %),
u ġew mgħammra bit-tagħmir l-aktar reċenti tat-taħriġ prattiku biex iħarrġu lil kull resident tal-pajjiż li xtaq
jakkwista kwalifika jew jiżviluppa kwalifika eżistenti. Id-deċiżjoni ttieħdet biex il-ħarrieġa vokazzjonali jiġu
pprovduti b’ħiliet teknoloġiċi, li huma parti importanti mix-xogħol f’bażi ta’ taħriġ prattiku ġdida, u għalhekk ġew
organizzati internships għalihom f’diversi intrapriżi tan-negozju.

199.

Sabiex jiġi żgurat li s-servizzi pprovduti mill-istabbilimenti edukattivi jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-suq taxxogħol u jkunu flessibbili, saru investimenti biex il-kwalifiki jiġu fformulati u biex il-kontenut tal-edukazzjoni
vokazzjonali jiġi aġġornat, u dan irriżulta f’10 standards ta’ kwalifiki ġodda, 60 programm ta’ taħriġ vokazzjonali
modulari u 14-il għodda tal-edukazzjoni settorjali. L-istituzzjonijiet se jkollhom jagħmlu tranżizzjoni lejn sistema
tal-ETV ibbażata fuq moduli sas-sena 2021.

200.

Il-perċentwal ta’ żgħażagħ li jistudjaw fl-istituzzjonijiet tal-ETV, u ta’ adulti li qed jipparteċipaw filprogrammi ta’ apprendiment tul il-ħajja fil-Litwanja, huwa wieħed minn dawk l-aktar baxxi fl-Unjoni Ewropea. Dan
il-fatt ġiegħel lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika janalizza jekk l-investimenti li saru fl-ETV humiex qed itejbu
l-kwalità u l-appell tagħha.
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201.

L-għan tal-awditu kien li titwettaq valutazzjoni ta’ jekk l-iżvilupp taċ-ċentri tat-taħriġ kienx jissodisfa
l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol li dejjem kienu qed jinbidlu; jekk kinux qed jintużaw kif intenzjonat, jekk il-programmi
tal-ETV kinux qed jiġġeddu u jekk il-ħiliet tekniċi tal-persunal tat-taħriġ kinux qed jiġu aġġornati regolarment.

Kif twettaq l-awditu

202.

Is-suġġetti ta’ dan l-awditu kienu l-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xjenza tal-Litwanja, kif ukoll iċ-Ċentru
għall-Iżvilupp tal-Kwalifiki, l-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali.

203.

Mit-33 istituzzjoni tal-ETV, 18 (55 %), li jospitaw 26 mit-42 ċentru tat-taħriġ tal-pajjiż (62 %), intgħażlu
għall-awditjar. Ġew mistħarrġa madwar 400 student li kienu qed jirċievu t-taħriġ fiċ-ċentri u madwar 200 edukatur
vokazzjonali li kienu qed jaħdmu hemm, u ġew intervistati rappreżentanti minn 7 strutturi tan-negozju assoċjati
u minn tliet kulleġġi.

204.

L-awditu kien ikopri l-perjodu 2012–2014, u ntużat ukoll data mill-2015 għall-analiżi tal-impatt.

Osservazzjonijiet prinċipali

205.

L-awditu skopra li t-tagħmir intuża b’mod differenti ħafna f’istituzzjonijiet differenti tal-ETV u li mhux
dejjem kien disponibbli għall-gruppi kollha ta’ età. L-istandards ta’ kwalifiki l-ġodda, il-programmi tal-ETV modulari
u l-għodod edukattivi mhux dejjem ġew żviluppti b’konsistenza, u ħafna drabi kienu inkompatibbli.

206.

Total ta’ EUR 118-il miljun kienu ġew investiti fit-titjib tal-infrastruttura tal-ETV iżda, f’madwar nofs
l-istituzzjonijiet awditjati, ma kienx żdied in-numru ta’ studenti fil-programmi inizjali ta’ taħriġ fiċ-ċentri tat-taħriġ
meta mqabbel mas-sentejn preċedenti.
οο Ir-riżorsi ta' 60 % ta' dawn iċ-ċentri ntużaw biss sa ħames sigħat kuljum għaliex mhux l-istituzzjonijiet
kollha bdew joffru programmi ta' taħriġ vokazzjonali ġodda, l-ebda objettiv speċifiku ma ġie ssettjat
għall-kummerċjalizzazzjoni tal-faċilitajiet il-ġodda taċ-ċentri u l-ebda soluzzjoni ma tfasslet għallfinanzjament ta’ korsijiet biex jitħarrġu studenti jew edukaturi ġodda.
οο Ma kienx hemm metodu konsistenti għall-issettjar tat-tariffi għas-servizz tat-taħriġ.
οο Madwar EUR 500 000 kienu ġew allokati għall-iżvilupp ta' standards ta' kwalifiki, iżda dawn
l-istandards ma ġewx adottati. Madwar EUR 1 000 000 kienu ġew allokati għall-iżvilupp ta' programmi
tal-ETV modulari, iżda kienu biss 24 minn 60 li ġew irreġistrati u 9 biss li kienu bdew jiġu ttestjati
fl-istituzzjonijiet tal-ETV fl-2015. Dan minħabba li ma kienx hemm proċess konsistenti għallimplimentazzjoni tal-proġetti, id-dokumenti li jiddeskrivu l-istandards ta' kwalifiki ma kinux
komprensivi, l-istandards ta' kwalifiki ma kinux ġew ivvalutati bis-sħiħ qabel ir-reġistrazzjoni,
u l-leġiżlazzjoni rilevanti kienet ġiet emendata bir-riżultat li xi programmi ma baqgħux konformi
magħha.
οο Kienu biss ftit edukaturi vokazzjonali li pparteċipaw fl-attivitajiet tal-proġett, u t-taħriġ ma tkompliex
wara li l-proġett intemm.
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Rakkomandazzjonijiet

207.

L-awditju għamel numru ta’ rakkomandazzjonijiet, liż-żewġ istituzzjonijiet awditjati, li jinkludu:
tar-raġunijiet għall-akkwist ta' tagħmir tat-taħriġ u għall-allokazzjoni tal-finanzjament
➤➤ Evalwazzjoni
għar-rinnovazzjoni, u l-kompatibbiltà ta' dawn il-miżuri mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol;

➤➤ Rakkomandazzjonijiet dettaljati biex jiżdied l-użu effettiv taċ-ċentri tat-taħriġ;
➤➤ Kalkolu tat-tariffi biex jiġi ġġenerat l-introjtu;
➤➤ Żgurar li l-istandards, il-programmi u l-għodod huma kompatibbli, konsistenti u rreġistrati;
➤➤ Issettjar ta’ rekwiżiti għall-kumitati tal-ETV kif ukoll ta’ dati ta' skadenza għar-riżultati tanġibbli;
tal-programmi skont il-leġiżlazzjoni l-ġdida u l-istandards il-ġodda, biex jiġi żgurat li huma
➤➤ Reviżjoni
rilevanti;
➤➤ Organizzar ta’ taħriġ għall-edukaturi vokazzjonali.
Pubblikazzjoni u segwitu

208.

Ir-rapport tal-awditjar ġie ppubblikat flimkien ma’ stqarrija għall-istampa fit-28 ta’ Frar 2016. Huwa
disponibbli fuq is-sit web tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika Litwan b’sommarji bl-Ingliż u bil-Litwan. Ir-riżultati
tal-awditu ġew ippreżentati wkoll mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika lill-Kumitat tal-Awditjar u lill-Kumitat talEdukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura tal-Parlament Litwan.

209.

Hemm proċedura ta’ segwitu standard stabbilita biex tistħarreġ l-implimentazzjoni ta’ kull
rakkomandazzjoni.

Impatt mistenni

210.

Jekk ir-rakkomandazzjonijiet jiġu implimentati sew, dawn se jwasslu għal aktar użu taċ-ċentri tat-taħriġ
prattiku, il-fondi jkunu jistgħu jiġu ġġenerati biex jiġġedded it-tagħmir, il-programmi tal-ETV ikunu allinjati aħjar
mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, l-edukaturi vokazzjonali jkunu mħarrġa aktar, u jkunu isir użu aħjar minn
investiment addizzjonali ppjanat ta’ madwar EUR 57 miljun fl-infrastruttura taċ-ċentri tat-taħriġ prattiku
u f’kontenut edukattiv aġġornat.
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Il-Qorti tal-Awdituri tal-Gran Dukat
tal-Lussemburgu
Cour des Comptes du Grand-Duché de
Luxembourg

Cour des comptes
Grand-Duché de Luxembourg

Rapport ta’ segwitu għall-2011 u l-2014 dwar
miżuri li jiġġieldu l-qgħad

Ħarsa ġenerali

211.

Ir-rapport speċjali inizjali tal-Qorti kien ikopri l-perjodu mill-2006 sal-2009 u ġie ppubblikat fl-2011.
L-objettiv tal-awditjar kien li jiġu vvalutati l-miżuri dwar l-impjieg taż-żgħażagħ wara tliet snin ta’ implimentazzjoni,
u speċifikament il-kuntratt ta’ appoġġ għall-impjieg u l-kuntratt ta’ impjieg inizjali, introdotti bil-Liġi
tat-22 ta’ Diċembru 2006.

212.

Ir-rapport ta’ segwitu tal-2014 kien ikopri l-perjodu mill-2012 sal-2014 u kien jinkludi taqsima dwar ilGaranzija għaż-Żgħażagħ. Billi l-Garanzija għaż-Żgħażagħ kienet mistennija titnieda f’Ġunju 2014, il-Qorti vverifikat
jekk il-partijiet ikkonċernati kinux ħadu l-passi meħtieġa għal tnedija effettiva.

213.

Bejn l-2007 u l-2009, il-finanzjament mill-Istat għall-miżuri dwar l-impjieg taż-żgħażagħ, jiġifieri l-kuntratt
ta’ appoġġ għall-impjieg u l-kuntratt ta’ impjieg inizjali, kien jammonta għal madwar EUR 12.3 miljun, imħallsa
permezz tal-Fond għall-Impjieg.

214.

Bejn l-2012 u l-2014, in-nefqa li ġiet allokata għal dawn il-miżuri mill-baġit tad-dħul u tal-infiq tal-Istat
kienet tammonta għal madwar EUR 68 miljun.

215.

L-għan prinċipali tar-rapport speċjali ppubblikat fl-2011 kien li jeżamina d-deċiżjonijiet u l-miżuri li
l-Kamra tad-Deputati (il-Parlament tal-Lussemburgu) kienet ivvutat favurihom fil-kuntest tal-Liġi tat22 ta’ Diċembru 2006 li tippromwovi ż-żamma tal-impjiegi u li tistabbilixxi miżuri speċjali dwar is-sigurtà u l-politika
ambjentali.

216.

Għan wieħed tal-hekk imsejjaħ att “5611” kien li tiġi eżaminata l-leġiżlazzjoni dwar miżuri għall-istimolu
tal-impjieg taż-żgħażagħ bl-objettiv prinċipali li tiżdied l-effettività tagħhom fl-integrazzjoni sħiħa taż-żgħażagħ
fis-suq tax-xogħol.

217.

Il-bidliet leġiżlattivi proposti ġabu fi tmiemhom il-prattika ta’ kuntratti awżiljarji temporanji għażżgħażagħ kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f’dak privat. Fl-2006, il-kuntratt ta’ appoġġ għall-impjieg (is-settur
pubbliku) u l-kuntratt ta’ impjieg inizjali (is-settur privat) kienu l-uniċi miżuri stabbiliti dwar l-impjieg taż-żgħażagħ.
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218.

Ir-rapport ta’ segwitu fl-2014 ġie ppubblikat fuq talbet il-Kamra tad-Deputati. Il-President tal-Kamra
tad-Deputati informa lill-Qorti li l-kumitat għall-kontroll tal-implimentazzjoni tal-baġit xtaq li l-Qorti tal-Awdituri
tivverifika x’azzjoni kienet ittieħdet mill-Ministeru tax-Xogħol u l-Impjieg b’reazzjoni għall-osservazzjonijiet
u r-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapport speċjali tagħha.

Kif twettaq l-awditu

219.

Il-partijiet prinċipali li ġew awditjati kienu l-Ministeru tax-Xogħol, l-Impjieg u l-Ekonomija Soċjali u Solidali
(MTEESS) u l-Aġenzija għall-Iżvilupp tal-Impjieg (ADEM). Il-Qorti intervistat lill-maniġment taż-żewġ
organizzazzjonijiet u analizzat id-dokumenti pprovduti sabiex tidentifika, tiġbor u tivvalida l-informazzjoni
meħtieġa għat-tfassil tal-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet fir-rapporti speċjali.

220.

It-tim kien magħmul mill-Viċi President tal-Qorti tal-Awdituri u minn tliet awdituri.

221.

L-awditu inizjali twettaq bejn Mejju 2010 u Ottubru 2010. L-awditu ta’ segwitu twettaq bejn
Diċembru 2013 u Ġunju 2014.

Osservazzjonijiet prinċipali

222.

Matul l-awditu tal-2011 li hija wettqet tal-miżuri dwar l-impjieg taż-żgħażagħ, il-Qorti sabet li ċ-ċifri ma
kinux konklużivi, billi ma kienx hemm indikazzjoni tal-impjegabbiltà tal-persuni li qed iffittxu impjieg, b’riżultat
tal-miżuri. L-awtoritajiet ikkonċernati qalu li ma kellhomx l-għodda meħtieġa għall-valutazzjoni tal-effettività talmiżuri. Fl-awditu tagħha tal-2014, il-Qorti sabet li l-ebda valutazzjoni aġġornata tal-miżuri dwar l-impjieg tażżgħażagħ ma kienet twettqet. Ix-xogħol biex jiġu stabbiliti l-indikaturi tal-prestazzjoni kien jinsab biss fl-istadji
inizjali.

223.

Il-Qorti nnutat ukoll li ntuża ftehim ta’ kooperazzjoni għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ, għodda li kienet
ilha ma tintuża mill-2006 u li kienet ġiet involuta biss fi proġetti pilota.

224.

Il-Qorti indikat ukoll li, bit-tnedija tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ f’Ġunju 2014, in-nuqqas ta’ persunal talADEM seta’ jsir saħansitra aktar problematiku għax jipperikola aktar l-ilħuq tal-objettivi tal-ftehim ta’ kooperazzjoni.

Rakkomandazzjonijiet

225.

Ir-rapport li sar mill-Qorti fl-2011 ġibed l-attenzjoni għall-ħtieġa ta’ sistema ta’ valutazzjoni bbażata fuq
indikaturi tal-prestazzjoni. Il-Qorti tqis li l-objettivi u l-prestazzjoni tal-organizzazzjonijiet il-ġodda jridu jiġu
ddeterminati mill-bidu nett biex b’hekk il-ġlieda kontra l-qgħad tkun tista’ tiġi vvalutata.
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226.

Il-Qorti rrakkomandat ukoll l-implimentazzjoni ta’ pjan pluriennali għall-korp il-ġdid. Dan ikun jipprovdi
qafas għall-politika ġenerali, l-għażliet strateġiċi, l-attivitajiet u l-kompiti fuq terminu medju, u r-riżorsi finanzjarji
u umani meħtieġa.

227.

Fl-2014, il-Qorti tenniet ir-rakkomandazzjonijiet tagħha rigward il-ħtieġa li jiġu vvalutati l-miżuri dwar
l-impjieg taż-żgħażagħ, filwaqt li rrakkomandat li l-effettività tal-miżuri bħalma huma l-kuntratt ta’ appoġġ għallimpjieg u l-kuntratt ta’ inizjazzjoni tal-impjieg tiġi diskussa fil-livell nazzjonali u f’dak internazzjonali.

228.

F’ċerti dati ssettjati, pereżempju wara sentejn mill-applikazzjoni, jenħtieġ li l-Ministru kompetenti jkun
meħtieġ jinforma lill-Kamra tad-Deputati dwar l-iżvilupp kwantitattiv (in-numru ta’ benefiċjarji li ffirmaw kuntratt
ta’ dan it-tip) u kwalitattiv (in-numru ta’ benefiċjarji li sabu impjieg) tal-miżuri adottati.

229.

Il-Qorti temmen li l-miżuri jridu jiġu vvalutati wara ċertu perjodu biex b’hekk kwalunkwe korrezzjoni tkun
tista’ ssir jew il-miżura ma titkompliex jekk tkun naqset milli tikseb ir-riżultati antiċipati.

Pubblikazzjoni u segwitu

230.

Ir-rapporti speċjali dwar miżuri li jiġġieldu l-qgħad ġew ippreżentati lill-Kamra tad-Deputati
fis-7 ta’ April 2011 u fit-13 ta’ Ottubru 2014, rispettivament.

231.

Imbagħad, ir-rapporti ġew ippubblikati fuq is-sit web tal-Qorti tal-Awdituri u nħarġu stqarrijiet
għall-istampa.

232.

Il-kummissjoni għall-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Kamra tad-Deputati tagħti segwitu għar-rapporti speċjali
tal-Qorti, billi tirrapporta dwar l-azzjoni li tkun ittieħdet mill-awtoritajiet ikkonċernati b’reazzjoni għarrakkomandazzjonijiet tal-Qorti. Ir-rapport ta’ segwitu ġie ppreżentat fit-30 ta’ Marzu 2015.

233.

Il-programm futur ta’ ħidma tal-Qorti tal-Awdituri jinkludi wkoll rapport speċjali dwar il-Garanzija
għaż-Żgħażagħ.
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L-Uffiċċju tal-Verifika tal-Istat tal-Ungerija
Állami Számvevőszék
Awditu kkoordinat tas-Sistema ta’ Stħarriġ dwar
is-Sitwazzjoni Professjonali tal-Gradwati

Ħarsa ġenerali

234.

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta’ April 2012 dwar l-immodernizzar tas-sistemi Ewropej
tal-edukazzjoni għolja ġibdet l-attenzjoni għall-ħtieġa li jiġi mistħarreġ l-impjieg tal-gradwati l-ġodda sabiex
jitkejjel il-livell sa fejn l-edukazzjoni għolja tissodisfa r-rekwiżiti tas-suq tax-xogħol. Il-Parlament Ewropew appella
lill-Istati Membri jiġbru u jippubblikaw id-data li turi l-korrelazzjoni bejn il-kwalifiki għal professjonijiet differenti
u l-opportunitajiet tal-impjiegi f’dawk il-professjonijiet.

235.

Bosta dokumenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea jirreferu għar-riskju ta’ “eżodu ta’
mħuħ”– speċjalment għall-Istati Membri fl-Ewropa Ċentrali, tal-Lvant u tan-Nofsinhar – b’riżultat ta’ żieda fin-numru
ta’ gradwati ġodda li jiddeċiedu li jaħdmu barra mill-pajjiż. Għal din ir-raġuni, bħala parti min-Netwerk għallIstrateġija Ewropa 2020, is-SAIs tal-Ungerija, tar-Rumanija u tal-Bulgarija qablu li jwettqu awditu kooperattiv. Dan
ġie kkoordinat mill-Uffiċċju tal-Awditjar tal-Istat tal-Ungerija, u kien awditu tal-prestazzjoni li jiffoka fuq l-effettività.

236.

L-objettiv tal-awditu kien li jiġu enfasizzati prattiki tajbin fis-sistemi tal-istħarriġ dwar is-sitwazzjoni
professjonali, b’attenzjoni speċjali għall-istħarriġ dwar s-sitwazzjoni professjonali tal-gradwati impjegati fi Stati
Membri oħra.

237.

L-awditu mwettaq dwar dan is-suġġett fl-Ungerija mill-Uffiċċju tal-Awditjar tal-Istat iffoka fuq l-istruttura
u l-operat tas-Sistema ta’ Stħarriġ dwar is-Sitwazzjoni Professjonali tal-Gradwati (GCTS) implimentata fil-qafas talofferti tal-UE. Il-GCTS hija sistema ta’ appoġġ għad-deċiżjonijiet li tipprovdi feedback lill-istituzzjonijiet taledukazzjoni għolja li jipprovdu taħriġ dwar il-kwalità u l-użu tat-taħriġ tagħhom, u torjenta liż-żgħażagħ fl-għażliet
professjonali tagħhom.

Kif twettaq l-awditu

238.

L-awditu kien ikopri l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2011 sal-31 ta’ Ottubru 2015, u l-entitajiet awditjati kienu
l-Ministeru tar-Riżorsi Umani (EMMI), l-Awtorità tal-Edukazzjoni u sitt universitajiet Ungeriżi magħżula.
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239.

Huwa twettaq f’konformità mal-istandards tal-awditjar professjonali u skont il-prinċipji tal-awditjar talprestazzjoni. L-evalwazzjoni tal-informazzjoni u tad-dokumenti meħtieġa biex jitwieġbu l-mistoqsijiet tal-awditjar
kienet tinvolvi l-proċessi li ġejjin: osservazzjoni, formulazzjoni tal-mistoqsijiet (talba għall-informazzjoni), tqabbil
u analiżi. L-awditu twettaq permezz ta’ evalwazzjoni tat-tweġibiet għall-mistoqsijiet, bl-użu ta’ data miċ-ċertifikati,
u billi ttieħdu inkunsiderazzjoni d-dispożizzjonijiet legali fis-seħħ fil-perjodu awditjat.

Osservazzjonijiet prinċipali

240.

Is-Sistema ta’ Stħarriġ dwar is-Sitwazzjoni Professjonali tal-Gradwati tal-Ungerija tikkonsisti f’żewġ livelli.
Il-korp ċentrali jorganizza l-ġbir, l-integrazzjoni u l-analiżi tad-data madwar il-pajjiż, jistabbilixxi bażi ta’ data,
jiżviluppa l-metodoloġija u jipprovdi l-appoġġ lill-istituzzjonijiet, filwaqt li l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja
jiġbru u janalizzaw id-data individwali u jħejju r-rapporti għall-korp ċentrali.

241.

Is-sistema deċentralizzata hija kapaċi twassal data relatata man-natura tal-impjieg tal-gradwati,
u tippermetti lill-universitajiet jinkludu l-mistoqsijiet proprji tagħhom fil-kwestjonarju. Din id-deċentralizzazzjoni
żżid il-motivazzjoni biex is-sistema tiġi sostnuta u biex id-data mwassla tintuża, u rriżultat ukoll f’diversi eżempji ta’
prattika tajba.

242.

Fl-Ungerija, id-data tal-GCTS tintuża fit-teħid ta’ deċiżjonijiet kemm fil-livell tal-Gvern kif ukoll fluniversitajiet. Is-sistema tal-informazzjoni online stabbilita fuq il-bażi tad-data tal-GCTS tipprovdi informazzjoni
dettaljata dwar il-possibbiltajiet tal-impjieg wara l-gradwazzjoni għall-istudenti li jkunu qed jippreparaw għalleżamijiet tad-dħul f’universitajiet/kulleġġi. Ħafna nies iżuru s-sit web li fiha din l-informazzjoni.

243.

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja kollha involuti fl-awditu laħqu jew qabżu n-numru meħtieġ ta’
parteċipanti li użaw id-data mis-sistema. Barra minn hekk, erba’ istituzzjonijiet laħqu l-objettiv li jinvolvu 90 %
tal-gradwati fil-kwestjonarji, u żewġ universitajiet marru lil hinn minn din il-mira.

244.

Madankollu kien hemm tnaqqis fir-rieda mill-gruppi fil-mira mistħarrġa biex iwieġbu. It-tnaqqis fir-rata
tar-rispons idgħajjef l-affidabbiltà tad-data, u jhedded is-sostenibbiltà tas-sistema.

245.

L-Uffiċċju tal-Awditjar tal-Istat ikkonkluda li l-organizzazzjonijiet wettqu l-kompiti tagħhom tajjeb, skont
il-miri għall-istadji kollha: l-ippjanar, il-koordinazzjoni, l-iżvilupp u l-monitoraġġ. L-ippjanar ċentralizzat – b’mod
speċjali l-ippjanar għal diversi professjonijiet - ħoloq metodi u linji gwida utli. Il-kooperazzjoni attiva mill-qrib bejn
l-organizzazzjonijiet ċentralizzati u istituzzjonali tat appoġġ ukoll lill-implimentazzjoni, li rnexxiet, tal-GCTS.

Rakkomandazzjonijiet

246.

L-awditu rrakkomanda li l-bażi ta’ data tal-Istħarriġ dwar is-Sitwazzjoni Professjonali tal-Gradwati tinkludi
informazzjoni aktar affidabbli dwar il-gradwati li jaħdmu barra mill-pajjiż, li l-EMMI jħeġġeġ aktar lill-gradwati
jwieġbu għall-kwestjonarji online, u li d-data miġbura tiġi kondiviża f’format li jkun tippermetti l-estrazzjoni ta’
data. L-awditu sab ukoll numru ta’ eżempji konkreti ta’ prattika tajba li huwa kien irrakkomanda.
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Pubblikazzjoni u segwitu

247.

L-Uffiċċju tal-Awditjar tal-Istat tal-Ungerija ppubblika r-rapport tal-awditjar tiegħu fis-6 ta’ Ottubru 2016,
u ħejja wkoll analiżi tas-suġġett abbażi tar-riżultati tal-awditjar.

248.

L-analiżi ffoka primarjament fuq żewġ problemi ewlenin li ġew żvelati mill-awditu: għalfejn il-gradwati
mistħarrġa pjuttost ma xtaqux iwieġbu, u għalfejn ma ntużatx id-data dwar l-impjieg ta’ gradwati reċenti barra
mill-pajjiż. Minkejja li r-rata tar-rispons tista’, naturalment, tiżdied permezz ta’ titjib fil-kundizzjonijiet tekniċi u billi
jitnaqqas it-tul tal-kwestjonarju, l-analiżi xorta tqis li t-tisħiħ tar-rabta bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja
u l-gradwati huwa tal-akbar importanza. L-analiżi ddikjarat ukoll li għandha ssir aktar enfasi biex tiżdied
l-affidabbiltà tal-bażi ta’ data tal-GCTS matul l-operat u l-iżvilupp tal-GCTS, u għaldaqstant il-karatteristiċi talimpjieg tal-gradwati li jaħdmu barra mill-pajjiż ikunu jistgħu jiġu eżaminati f’aktar dettall.

Impatt mistenni

249.

Fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditu, huwa mistenni li tittieħed inizjattiva Ewropea għallistħarriġ dwar il-gradwati u għat-titjib tal-għarfien dwar il-karriera tagħhom jew dwar il-progress tagħhom
f’edukazzjoni ulterjuri, għall-għoti ta’ appoġġ lit-titjib fil-gwida għall-karriera, fit-tfassil tal-programmi, fl-istrateġija
istituzzjonali u fit-tfassil tal-politiki. Jenħtieġ li t-tfassil tal-kwestjonarju jinbidel u li l-gradwati jsiru aktar konxji
tiegħu. Huwa mistenni li jinħolqu infografiċi u bażijiet ta’ data aktar preċiżi dwar il-professjonijiet differenti,
b’kondiviżjoni tal-informazzjoni interattiva li tagħti appoġġ għall-estrazzjoni ta’ data.
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L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ta’ Malta
Kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali għallIstrateġija Ewropa 2020 fl-Oqsma tal-Impjiegi
u tal-Edukazzjoni

Ħarsa ġenerali

250.

Dan ir-rapport eżamina jekk il-proġetti u attivitajiet oħra fil-programmi operazzjonali tal-FSE u tal-FEŻR
tfasslux u ġewx implimentati b’tali mod li jingħata kontribut effettiv għat-twettiq tal-Istrateġija Ewropa 2020 floqsma tal-impjieg u tal-edukazzjoni, u jekk ir-riżultati inizjali ta’ dawn l-interventi kinux jappoġġaw dan il-fehim.
Dan il-kompitu ngħata l-mandat mill-Kumitat ta’ Kuntatt tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (SAIs) lill-Grupp ta’
Ħidma dwar il-Fondi Strutturali. Dan l-awditu parallel twettaq f’kollaborazzjoni mas-SAIs ta’ 10 Stati Membri.

251.

B’mod ġenerali n-nefqa pubblika annwali fil-qasam awditjat hija ta’ EUR 113 645 000 (din tinkludi
l-edukazzjoni u l-impjieg), li minnhom EUR 20 800 000 (l-Assi 1 tal-FSE) huma relatati mal-impjieg (inġenerali, mhux
biss l-impjieg taż-żgħażagħ).

Kif twettaq l-awditu

252.

Il-parti awditjata prinċipali kienet l-Awtorità Maniġerjali f’Malta, u l-awditu kopra l-perjodu mill-2014
sal-2016. Biex jindirizza l-objettivi ssettjati, l-Uffiċċju Nazzjonali Malti tal-Verifika (NAO) irrefera għal firxa ta’ sorsi ta’
informazzjoni. Ir-riċerka mwettqa kienet tinkludi eżaminar tad-dokumentazzjoni relatata mal-Unjoni Ewropea (UE),
analiżi approfondita tal-qafas legali rilevanti, u dokumentazzjoni mfassla speċifikament għall-kuntest Malti. Iddokumentazzjoni msemmija, relatata mal-UE, kienet l-Istrateġija Ewropa 2020 kif ukoll dokumenti ta’ gwida għallPrijoritajiet ta’ Investiment, il-qafas tal-prestazzjoni, u l-applikazzjoni tal-qafas legali fl-Istati Membri kollha.

253.

Ta’ rilevanza partikolari għal dan l-awditu kienet il-leġiżlazzjoni pertinenti li indirizzat id-diversi aspetti
tal-funzjonijiet tal-programmi operazzjonali (PO). B’mod speċifiku, il-qafas legali rilevanti kien jinkludi tliet
Regolamenti tal-UE mill-2013 (1301/2013, 1303/2013 u 1304/2013) li jittrattaw id-dispożizzjonijiet komuni u ġenerali
dwar il-Fondi għall-Iżvilupp Reġjonali u Soċjali, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali, u l-Fond
għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd.

254.

Id-dokumentazzjoni li kienet tirrigwarda speċifikament il-kuntest Malti kienet tinkludi l-Ftehim ta’ Sħubija
ta’ Malta, il-Programm Nazzjonali ta’ Riforma (PNR) tal-2015, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill
u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż, il-PO adottati, ir-regoli ta’ eliġibbiltà u l-evalwazzjonijiet ex ante, kif
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ukoll dokumentazzjoni interna mfassla mid-Diviżjoni għall-Koordinazzjoni tal-Ippjanar u l-Prijoritajiet (fil-kapaċità
tagħha bħala l-Awtorità Maniġerjali) biex tindirizza l-miri ewlenin identifikati fl-Istrateġija Ewropa 2020.

255.

Matul dan l-awditu, in-NAO kellu intervisti semistrutturati mal-Awtorità Maniġerjali. Minbarra l-intervisti li
saru, in-NAO talab dokumentazzjoni ta’ sostenn kif ukoll kjarifiki meta dawn kienu meħtieġa. L-intervisti kienu
bbażati fuq gwida tal-intervisti standard li kienet ġiet adottata mill-Grupp ta’ Ħidma. Dan id-dokument kien
maqsum fi tliet partijiet prinċipali, jiġifieri:
οο informazzjoni ġenerali biex tingħata ħarsa ġenerali lejn il-programmi operazzjonali fl-Istati Membri
kollha rigward l-edukazzjoni u l-impjieg;
οο it-tfassil tal-PO, biex jiġi pprovdut għarfien dwar kif tfasslu l-PO awditjati u jekk dawn kinux allinjati
mal-ilħuq tal-miri ta’ Ewropa 2020; u
οο l-implimentazzjoni tal-PO, li indirizzat il-proġetti approvati li ntgħażlu għall-eżaminar, biex jiġi
stabbilit il-livell sa fejn dawn il-proġetti kienu kkontribwew jew ikunu jikkontribwixxu fil-futur għallilħuq tal-miri ewlenin ta’ Ewropa 2020.

256.

Ix-xogħol fuq il-post twettaq bejn Mejju 2016 u Novembru 2016.

Osservazzjonijiet prinċipali

257.

Fir-rigward tat-tħejjija tal-PO, in-NAO stabbilixxa li dawn tfasslu wara eżaminar estensiv tal-prijoritajiet,
riskji u sfidi nazzjonali, li bl-involviment tal-ministeri kollha fil-livell nazzjonali u bil-koordinazzjoni mill-Unità talProgrammazzjoni biex jiġi pprovdut element ta’ uniformità fl-approċċ. Barra minn hekk, fil-maġġoranza tal-każijiet,
ir-rakkomandazzjonijiet li tressqu fl-evalwazzjonijiet ex ante ġew debitament assimilati. In-NAO kkonkluda li l-PO
kienu allinjati b’mod ċar mal-ħtiġijiet nazzjonali, mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill, u mar-riskji u l-isfidi
identifikati.

258.

B’mod ġenerali, in-NAO qies li l-indikaturi magħżula jkunu jikkontribwixxu għall-ilħuq kumplessiv tal-miri
ta’ Ewropa 2020. Madankollu, kien hemm numru ta’ nuqqasijiet fi Prijoritajiet ta’ Investiment speċifiċi fejn il-kalkoli
dettaljati ma ġewx ipprovduti u fejn l-informazzjoni ma kinitx ċara. In-NAO qies li, minkejja n-nuqqas ta’ xi dettalji,
l-indikaturi tar-riżultati għall-PO I setgħu jinkisbu u li dawk għall-PO II, li għalih ġiet ipprovduta aktar informazzjoni,
kienu realistiċi u b’mod ġenerali ambizzjużi.

259.

Fir-rigward tal-effiċjenza u l-effettività potenzjali tal-proġetti, kien hemm rabtiet ċari bejn il-proġetti
u l-objettivi speċifiċi u l-indikaturi tar-riżultati tagħhom, u ġiet ipprovduta gwida adegwata.

260.

Is-sistemi stabbiliti għall-monitoraġġ tal-indikaturi kienu adegwati u kienu jipprevedu l-ġbir u l-analiżi
f’waqthom tad-data. Il-Kumitati ta’ Monitoraġġ kellhom rappreżentanza mill-awtoritajiet rilevanti kollha għajr għallAwtorità tal-Awditjar, li l-input tagħha ntalab fuq bażi ad hoc.

261.

L-applikanti rċevew gwida suffiċjenti dwar il-PO u l-proġetti, dwar kif japplikaw, u setgħu jattendu
sessjonijiet ta’ informazzjoni.
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262.

Il-prattika tajba kienet evidenti fit-twaqqif tal-Kumitat ta’ Koordinazzjoni Interministerjali u fisSottokumitati Settorjali sussidjarji biex ir-riżorsi jiġu massimizzati u biex it-trikkib u d-duplikazzjoni tal-isforzi jiġu
minimizzati. Il-Kumitati pprovdew input u gwida strateġiċi fir-rigward tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020.

Rakkomandazzjonijiet

263.

Minbarra xi nuqqasijiet speċifiċi dwar l-indikaturi, kif ġie indikat fl-osservazzjonijiet ta’ hawn fuq, in-NAO
ma għandux xi rakkomandazzjonijiet ġenerali ta’ materjalità suffiċjenti jew li jindirizzaw oqsma ġenerali ta’ riskju li
jitolbu aktar diskussjoni. Irid jiġi osservat li t-twaqqit ta’ dan l-eżaminar, fi stadju relattivament bikri fil-perjodu ta’
programmazzjoni, effettivament kien jillimita lil dan l-Uffiċċju fl-analiżi tiegħu.

Pubblikazzjoni u segwitu

264.

Ir-rapport ġie ppubblikat elettronikament fuq il-paġna web tan-NAO fl-1 ta’ Frar 2017. Il-pubblikazzjoni
kienet akkumpanjata minn stqarrija għall-istampa. Sa issa għadu ma twettaq l-ebda segwitu.

Impatt mistenni

265.

Jekk il-PO jiġu riveduti, in-NAO huwa tal-opinjoni li jenħtieġ li s-sejbiet u l-konklużjonijiet ta’ dan irrapport jittieħdu inkunsiderazzjoni.
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Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tal-Polonja
Najwyższa Izba Kontroli
Traineeships u kollokamenti f’impjieg għallpersuni qiegħda f’uffiċċji tal-amministrazzjoni
pubblika

Ħarsa ġenerali

266.

L-uffiċċji tal-amministrazzjoni pubblika waqqfu arranġamenti organizzazzjonali xierqa għat-traineeships
intenzjonati għal studenti u gradwati, kif ukoll kollokamenti f’impjieg għall-persuni qiegħda45. Madankollu, ilkwalità ta’ dawn mhux dejjem tkun għolja daqskemm meħtieġ. Konsegwentement, dan affettwa l-utilità tagħhom
biex jgħinu lill-parteċipanti jsibu impjieg. Fl-istess ħin, il-qgħad fost il-gradwati huwa waħda mill-problemi ewlenin
tas-suq tax-xogħol li, skont l-Istrateġija għall-Iżvilupp tal-Kapital Uman għall-2020, hija l-konsegwenza ta’, fost
l-oħrajn, spariġġ bejn il-ħtiġijiet eżistenti min-naħa l-waħda, u l-livell u l-ambitu tat-traineeships u l-kollokamenti
f’impjieg min-naħa l-oħra.

Kif twettaq l-awditu

267.

Il-partijiet awditjati kienu jinkludu 24 entità pubblika: 17-Il uffiċċju tal-amministrazzjoni pubblika
(2 ministeri, 5 uffiċċji provinċjali, 5 awtoritajiet muniċipali/lokali u 5 awtoritajiet distrettwali) u 7 universitajiet minn
6 provinċji.

268.

L-entitajiet intgħażlu fuq il-bażi tal-ogħla numru ta’ traineeships u kollokamenti f’impjieg għall-persuni
qiegħda, li ġew organizzati fl-2013, l-2014 u l-ewwel nofs tal-2015.

269.

qiegħda.

L-ambitu tal-awditjar kien ikopri t-traineeships u l-kollokamenti f’impjieg għall-istudenti u għall-persuni

270.

L-awditu kien jikkonċerna l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-ikkompletar tal-attivitajiet tal-awditjar f’kull
unità awditjata, u twettaq bejn is-17 ta’ Settembru u l-31 ta’ Diċembru 2015.

45

Fil-Polonja l-kollokamenti f’impjieg jikkonċernaw proċess li, permezz tiegħu, persuna qiegħda li twettaq kompiti fuq post tax-xogħol takkwista
ħiliet prattiċi mingħajr ma tikkonkludi kuntratt ta’ impjieg.
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Osservazzjonijiet prinċipali

271.

B’mod ġenerali, l-uffiċċji tal-amministrazzjoni pubblika kienu imħejjija tajjeb għat-traineeships u għallkollokamenti f’impjieg. F’żewġ każijiet eċċezzjonali, l-entitajiet aċċettaw numru kbir wisq ta’ parteċipanti u qabżu
l-kapaċità organizzazzjonali tagħhom. It-traineeships huma rregolati minn kuntratti jew ftehimiet bejn l-uffiċċji
u l-kulleġġi jew l-universitajiet, u l-kollokamenti f’impjieg huma koperti b’kuntratti bejn l-uffiċċji u l-uffiċċji taxxogħol. L-apprendisti u t-trainees huma assenjati lil mentors, madankollu kien hemm każijiet fejn il-mentors kellhom
numru sinifikanti ta’ persuni assenjati lilhom (sa 12-il persuna). Fil-każ ta’ mentors tal-università, kultant ilmentoraġġ kien nozzjonali, peresss li xi traineeships saru matul il-perjodu tal-vaganzi meta l-mentors kienu bil-liv.
Kien hemm każijiet fejn mentor wieħed kien responsabbli għal numru partikolarment sinifikanti ta’ studenti
(f’każijiet estremi n-numru kien jaqbeż it-800 persuna matul is-sena akkademika).

272.

Il-maġġoranza l-kbira tal-uffiċċji li żorna ma kinux iħallsu allowances għat-taħriġ lill-mentors, anke jekk
ir-regolament rilevanti (ir-regolament dwar l-apprendistat vokazzjonali) jipprevedi dawn l-allowances jekk il-mentor
ma jkunx (tal-inqas parzjalment) eżentat mid-dmirijiet tax-xogħol matul il-perjodu tat-traineeship. L-awdituri ġibdu
l-attenzjoni għall-fatt li mhuwiex ġust li, taħt il-liġi eżistenti, il-mentors tal-istudenti mill-iskejjel pubbliċi jkunu
eliġibbli għall-finanzjament addizzjonali filwaqt li dan ma jkunx il-każ għall-mentors tal-istudenti mill-iskejjel privati
(pereżempju jistgħu jaħdmu fl-istess spazju u jwettqu preċiżament l-istess attivitajiet).

273.

L-iskambju tal-informazzjoni bejn l-universitajiet u l-uffiċċji mhuwiex kompletament funzjonali,
partikolarment fil-każ tal-programm ta’ traineeships. Il-mentors fl-uffiċċji ma kellhom l-ebda kuntatt marrappreżentanti tal-universitajiet, u xi traineeships twettqu barra mill-ambitu tal-programm.

274.

Wara l-perjodu ta’ adattament inizjali, ġeneralment iż-żgħażagħ qiegħda li kienu fuq kollokamenti
f’impjieg wettqu kompiti li kienu simili għal dawk imwettqa mill-impjegati tal-uffiċċju. Għat-traineeships
u l-kollokamenti f’impjieg, il-parteċipanti ngħataw l-aktar kompiti sempliċi, ta’ spiss purament mekkaniċi, bħallfotokopjar (dan kien il-każ għal terz tal-apprendisti).

275.

L-awdituri tal-Uffiċċju tal-Awditjar Suprem osservaw ukoll nuqqasijiet oħra f’disgħa mill-uffiċċji (aktar
minn 50 %). Dawn in-nuqqasijiet kienu jikkonċernaw it-taħriġ dwar is-saħħa u s-sigurtà; pereżempju s-sessjonijiet
tat-taħriġ saru minn persuni mhux awtorizzati. F’żewġ uffiċċji, id-data personali ġiet ipproċessata minn apprendisti
u trainees li ma kellhomx l-awtorizzazzjoni rilevanti, lu dan mhuwiex konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar
il-Protezzjoni ta’ Data Personali.
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276.

Fil-ministeri u fl-uffiċċji provinċjali awditjati, 75 persuna biss ħadu sehem fit-traineeships matul il-perjodu
awditjat, li huwa daqs kwart tan-numru previst fil-programm ta’ traineeship pilota tal-Gvern. Il-miżura kienet
maħsuba biex iżżid il-prinċipju tal-aċċess miftuħ tal-uffiċċji għat-trainees u biex tipprovdi traineeships ta’ kwalità.

277.

Fi 52.5 % tal-każijiet biss, il-kollokamenti f’impjieg għall-persuni qiegħda fl-uffiċċji tal-amministrazzjoni
pubblika wasslu għal impjieg fi żmien tliet xhur minn meta ġew ikkompletati, għaliex l-uffiċċji ma setgħux
jiggarantixxu impjieg minħabba l-proċeduri tal-kompetizzjoni.

278.

Fi tliet uffiċċji, l-opinjonijiet finali li nħarġu dwar it-trainees kienu ġeneriċi – kienu miktuba bl-istess
termini u mfassla skont il-format tal-mudell, u dan illimita l-utilità tagħhom għal impjegaturi futuri possibbli.

Rakkomandazzjonijiet

279.

L-Uffiċċju tal-Awditjar Suprem iddimostra li hemm ħtieġa ta’ kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-korpi li
jirrakkomandaw it-traineeships, u l-kollokament f’impjieg mal-unitajiet fejn jinżammu, u ta’ azzjoni xierqa millawtoritajiet pubbliċi sabiex:

➤➤ jippubblikaw l-offerti ta’ impjieg, flimkien mar-regoli u l-kriterji għall-ammissjoni;
l-programmi tat-traineeships / tal-kollokamenti f'impjieg mingħand il-korpi li
➤➤ jirrikjedu
jirrakkomandaw it-traineeships u l-kollokamenti f'impjieg f'kull każ;
valutazzjoni ġusta tat-traineeships u tal-kollokamenti f'impjieg, u jidentifikaw ħiliet speċifiċi
➤➤ jagħmlu
akkwistati mit-trainees;

➤➤ jippermettu lill-istudenti jipparteċipaw f'internships volontarji, bħal traineeships għall-gradwati;
➤➤ jevalwaw it-traineeships u l-kollokamenti f'impjieg organizzati f'uffiċċju partikolari.
280.

L-Uffiċċju tal-Awditjar Suprem osserva wkoll li ma ġewx ipprovduti allowances lill-mentors tal-istudenti
ta’ skejjel privati, u ppreżenta proposta rilevanti lill-Prim Ministru.
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Pubblikazzjoni u segwitu

281.

L-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-awditjar ġew approvati mill-President tal-Uffiċċju tal-Awditjar Suprem
fis-6 ta’ Ġunju 2016, u l-istqarrija għall-istampa dwar ir-riżultati tal-awditjar ġiet ippubblikata fit-18 ta’ Awwissu 2016
fuq is-sit web tal-Uffiċċju tal-Awditjar Suprem.

282.

B’kollox, l-awdituri ħarġu 60 konklużjoni wara l-awditjar li l-kapijiet tal-entitajiet awditjati approvaw
għall-implimentazzjoni.

Impatt mistenni

283.

Ir-rapport u l-konklużjonijiet li jirriżultaw minnu huma mistennija jikkontribwixxu għat-titjib talkollokamenti f’impjieg u tat-traineeships billi jagħmlu r-reklutaġġ għall-kollokamenti u t-traineeships aktar
trasparenti, iżidu n-numru ta’ kollokamenti f’impjieg u ta’ traineeships ta’ kwalità għolja, u jżidu l-ambitu
u l-intensità tal-kooperazzjoni bejn l-universitajiet/il-kulleġġi u l-organizzazzjonijiet li joffru l-kollokamenti
f’impjieg.
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Il-Qorti tal-Awdituri Portugiża
Tribunal de Contas
Awditjar tal-Pjan Strateġiku li Jippromwovi
l-Impjegabbiltà taż-Żgħażagħ – “Impulso Jovem”

Ħarsa ġenerali

284.

L-awditu ġie żviluppat fuq talbet il-Parlament Portugiż, b’objettiv ġenerali li jivvaluta s-sistemi ta’ ġestjoni
u kontroll kif ukoll l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku “Impulso Jovem”, li jinkludi:
οο karatterizzazzjoni tal-Pjan Strateġiku li jkopri inizjattivi għall-promozzjoni tal-impjegabbiltà tażżgħażagħ - "Impulso Jovem" - f'termini tal-istruttura organizzazzjonali tiegħu, il-proċess deċiżjonali,
u s-sistema ta' ġestjoni u kontroll;
οο analiżi tal-objettivi tal-pjan u tal-adegwatezza tar-riżorsi allokati għalih;
οο valutazzjoni tal-livell sa fejn il-pjan "Impulso Jovem" (Ġunju 2012 sa Diċembru 2013) kien laħaq
l-objettivi tiegħu f'termini ta' eżekuzzjoni fiżika u finanzjarja.

285.

Il-perjodu awditjat kien minn Ġunju 2012 sa Diċembru 2013.

286.

Il-miri tal-Pjan Strateġiku “Impulso Jovem” kienu li jimmobilizza EUR 932.3 miljun f’fondi Ewropej
(EUR 204.7 miljun mill-FSE u EUR 727.6 miljun mill-FEŻR).

Kif twettaq l-awditu

287.

Il-parti awditjata prinċipali kienet l-awtorità nazzjonali prinċipali dwar l-impjieg u t-taħriġ, l-“Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP)”, iżda l-awdituikkonsulta wkoll lill-Awtorità ta’ Ċertifikazzjoni għall-FSE
u għall-FEŻR, l-Awtoritajiet Maniġerjali u l-Korpi Intermedji tal-programmi operazzjonali prinċipali involuti, kif ukoll
entitajiet pubbliċi oħra involuti fl-implimentazzjoni u l-eżekuzzjoni tal-Pjan Strateġiku “Impulso Jovem”.

288.

L-awditu ġie żviluppat skont metodi ġeneralment aċċettati u tekniki li jinsabu fil-Manwal tal-Awditjar
u tal-Proċeduri tat-Tribunal de Contas.
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289.

Sabiex jiġu kkonfermati r-rekwiżiti tal-eliġibbiltà u jiġu eżaminati l-proċeduri għall-kontroll
u l-monitoraġġ tal-”Impulso Jovem” kif ukoll il-pagamenti li saru, intgħażlu kampjuni mhux statistiċi.

290.

Il-verifikazzjonijiet li twettqu ħadu inkunsiderazzjoni l-assi u l-miżuri kollha koperti mill-Pjan Strateġiku,
u kienu jinvolvu l-awditjar ta’ proġetti minn kull assi.

291.

L-awditu kien ir-responsabbiltà ta’ Membru wieħed tat-Tribunal de Contas, u ġie approvat mis-sessjoni
plenarja tat-tieni Sezzjoni tat-Tribunal de Contas. Is-sitt Membri l-oħra kollha pprovdew il-kummenti tagħhom.

292.

It-tim tal-awditjar kien jikkonsisti fi tliet awdituri kkoordinati minn awditur prinċipali wieħed.

293.

L-awditu twettaq bejn Diċembru 2013 u Novembru 2016.

Osservazzjonijiet prinċipali

294.

Il-ġestjoni, il-monitoraġġ u l-kontroll tal-pjan “Impulso Jovem” ma kellhomx l-appoġġ ta’ sistema
effiċjenti ta’ aggregazzjoni ta’ informazzjoni u dwar il-ġestjoni.

295.

Ir-riżultati juru li l-implimentazzjoni kienet ferm maqtugħa mill-miżuri li kienu previsti inizjalment. Dan
kien parzjalment minħabba mhux biss ambjent ekonomiku diffiċli, iżda wkoll il-fatt li kien hemm tfixkil flimplimentazzjoni ta’ xi miżuri ġodda, li wasslu biex jiġu posposti wkoll il-miżuri ta’ appoġġ relatati. Fattur ieħor li
kkontribwixxa għal dawn ir-riżultati kien li, meta nħolqu l-ewwel stadji tal-pjan, dan kien f’kompetizzjoni mal”Internships Program” eżistenti li kien aktar attraenti, li kien jinvolvi spejjeż aktar baxxi ta’ parteċipazzjoni għallbenefiċjarji u / jew għall-promoturi u għalhekk seta’ joffri perjodu ta’ internship aktar fit-tul, u kien ikopri r-reġjun
ta’ Lisbona.

296.

Il-previżjoni inizjali tal-investiment għall-”Impulso Jovem” kienet ta’ madwar EUR 932.3 miljun,
l-investiment approvat kien ta’ EUR 444.3 miljun u l-investiment għall-eżekuzzjoni kien ta’ EUR 187.4 miljun, b’rata
ta’ eżekuzzjoni ta’ 42.2 %.

297.

Bħala proporzjon tan-numru totali ta’ persuni qiegħda taħt l-età ta’ 30 sena rreġistrati f’ċentri ta’ impjieg
fil-31 ta’ Diċembru 2012 (171 994 persuna) iż-żgħażagħ impjegati taħt il-pjan “Impulso Jovem” (93 989 persuna)
jirrappreżentaw madwar 54.6 % tat-total, bi 23.0 % (39 736) li ma baqgħux irreġistrati fiċ-ċentri ta’ impjieg.

298.

L-IEFP ma kienx jaf il-livell tal-impjegabbiltà fid-diversi oqsma ta’ taħriġ.
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Rakkomandazzjonijiet

299.

Meta jitqies li l-Pjan Nazzjonali għall-Implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, inkluż fil-perjodu ta’
programmazzjoni l-ġdid 2014-2020, segwa l-Pjan “Impulso Jovem”, ir-rakkomandazzjonijiet kienu li:

➤➤ tiġi żgurata sistema ta' informazzjoni globali aggregata u artikolata;
➤➤ jiġu evalwati r-riżultati tal-impjegabbiltà skont il-qasam tat-taħriġ;
mmonitorjat l-iżvilupp taż-żgħażagħ b’livell baxx ta' edukazzjoni, il-livell ta' suċċess tagħhom
➤➤ jiġi
fit-tkomplija tat-taħriġ u l-integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol;
➤➤ jiġu intensifikati l-kontrolli fuq il-post meta mqabbla mal-kontrolli fil-pjan "Impulso Jovem".
Pubblikazzjoni u segwitu

300.

Ir-rapport intbagħat lill-Parlament Portugiż fis-6 ta’ Jannar 2017 u ġie ppubblikat elettronikament fuq
il-paġna web tat-Tribunal de Contas. Il-pubblikazzjoni kienet akkumpanjata minn nota ta’ preżentazzjoni.

301.

Bħala proċedura standard, għandha titwettaq operazzjoni ta’ segwitu dwar ir-rapport sitt xhur wara
l-pubblikazzjoni tiegħu. Sa dak iż-żmien li jkunu ġew implimentati r-rakkomandazzjonijiet kollha (jew irrifjutati
b’mod definit għall-implimentazzjoni b’ġustifikazzjoni akkumpanjanti rilevanti, jew skadew għal raġunijiet oġġettivi
oħra) it-tim tal-awditjar se jipproċedi b’valutazzjoni ġdida tal-istatus tar-rakkomandazzjonijiet li jifdal kull sena.

Impatt mistenni

302.

Ir-rapport u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu huma mistennija jipproduċu:
οο titjib fis-sistema tal-informazzjoni li tappoġġa d-deċiżjonijiet ta' ġestjoni u politika;
οο għarfien aħjar tal-konnessjoni bejn l-oqsma tat-taħriġ u l-impjegabbiltà;
οο stħarriġ aħjar dwar l-integrazzjoni taż-żgħażagħ b'livelli baxxi ta' skola fis-suq tax-xogħol;
οο tisħiħ tal-proċeduri ta' kontroll f'dawn it-tipi ta' għotjiet.
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L-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar Slovakk
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Awditu dwar l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi
tal-baġit nazzjonali, allokati biex il-gradwati ta'
universitajiet magħżula jitħejjew għas-suċċess
fis-suq tax-xogħol, u dwar il-kisba ta' indikaturi
ekonomiċi magħżula u indikaturi applikati filproċess ta’ apprendiment u ta’ tagħlim

Ħarsa ġenerali

303.

Dan l-awditu ffoka fuq l-iżvilupp tan-numru ta’ persuni li qed jistudjaw f’universitajiet, bi tqabbil mal-għotjiet
mill-baġit nazzjonali. Huwa eżamina wkoll kif l-għotjiet ikkontribwew għas-suċċess tal-gradwati fis-suq tax-xogħol.

304.

Fl-2013, is-suq tax-xogħol fis-Slovakkja ma offriex aktar minn 1 000 impjieg għall-gradwati universitarji.
Fit-tieni trimestru tal-2013, aktar minn 27 000 persuna b’lawrja universitarja kienu jinsabu qiegħda. L-awditu sab li
l-edukazzjoni għolja Slovakka tipproduċi eċċess ta’ gradwati, u li ma hemm l-ebda korrelazzjoni bejn il-ħtiġijiet
tas-suq tax-xogħol u t-tipi ta’ gradwati li joħorġu mill-universitajiet.

Kif twettaq l-awditu

305.

Slovakki.

Il-partijiet prinċipali li ġew awditjati kienu l-Ministeru Slovakk tal-Edukazzjoni, u 10 universitajiet pubbliċi

306.

Twettqu analiżi, sinteżi, tqabbil u kategorizzazzjoni ta’ data ekonomika u data oħra. Twettqet ukoll analiżi
tar-rati ta’ suċċess tal-istudenti f’fakultajiet magħżula, u sar stħarriġ dwar l-impjieg ibbażat fuq data mill-Uffiċċji
tax-Xogħol. Ġie żviluppat kwestjonarju għall-gradwati universitarji sabiex jiġbor informazzjoni dwar is-suċċess
tagħhom fis-suq tax-xogħol u s-sodisfazzjon tagħhom bil-kwalità tal-edukazzjoni. Id-dokumenti analizzati kienu
jinkludu l-Kont Finali tas-sezzjoni tal-baġit tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, ir-Rapporti Annwali dwar
l-implimentazzjoni tal-baġits tal-universitajiet, ir-Rapporti tal-Attività Annwali, il-ftehimiet tal-għotjiet, eċċ.

307.

L-objettiv tal-awditu kien li jiġi eżaminat jekk sarx użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi tal-baġit nazzjonali,
allokati biex il-gradwati ta’ universitajiet magħżula jitħejjew għas-suċċess fis-suq tax-xogħol, billi saru sitt
mistoqsijiet dwar: kemm kienu ntużaw b’mod effettiv il-fondi tal-Gvern biex iżidu l-impjieg tal-gradwati, jekk dawk
il-fondi kinux laħqu l-objettivi tagħhom, ir-rapidità li biha l-persuni li kienu qed ifittxu impjieg sabu l-impjiegi,
il-korrelazzjoni tar-reklutaġġ ta’ persunal mar-riżultati tal-istudenti, is-sodisfazzjon tal-istudenti bl-edukazzjoni,
u l-involviment tal-impjegaturi fl-edukazzjoni.

308.

L-awditu twettaq bejn is-27 ta’ Mejju u s-6 ta’ Diċembru 2013.
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Osservazzjonijiet prinċipali

309.

B’mod ġenerali, l-universitajiet kienu qed jipproduċu wisq gradwati li ma setgħux isibu impjieg fl-oqsma
tal-istudju tagħhom, u kien hemm korrelazzjoni insuffiċjenti mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. L-allokazzjoni tal-fondi
mill-baġit nazzjonali għall-universitajiet individwali tiddependi parzjalment biss mis-suċċess tal-gradwati fis-suq
tax-xogħol. L-universitajiet jingħataw għotjiet prinċipalment fuq il-bażi tan-numri ta’ studenti, b’10 % sa 20 % talgħotjiet jibqgħu ma jintużawx u għalhekk jiġu riportati għas-sena ta’ wara. Proporzjon għoli ta’ studenti għal kull
professur irriżulta fi proporzjon ogħla ta’ studenti qiegħda għal kull professur. Bejn l-2010 u l-2012 aktar minn 15 %
tal-gradwati naqsu milli jidħlu fis-suq tax-xogħol, u dan kien ifisser li sar użu ineffiċjenti fuq terminu qasir tar-riżorsi
tal-baġit nazzjonali li jammontaw għal EUR 55 570 000. Il-kwestjonarju tal-awditjar wera li aktar minn 60 % talgradwati kienu jqisu li kienu qed jużaw it-taħriġ universitarju tagħhom, u 26.3 % kienu impjegati b’mod permanenti.
Aktar minn 90 % kellhom stima għolja tal-valur tal-kwalità tal-edukazzjoni universitarja tagħhom, iżda 52 % biss
kienu jagħżlu li jistudjaw l-istess suġġett.

Rakkomandazzjonijiet

310.

Saru numru ta’ rakkomandazzjonijiet biex jindirizzaw il-qgħad fost il-gradwati u biex jiżguraw fokus akbar
biex l-istudenti jiġu pprovduti bit-taħriġ u l-ħiliet meħtieġa għas-suq tax-xogħol permezz ta’ titjib fl-informazzjoni,
fil-kooperazzjoni u fl-inċentivi. Ir-rakkomandazzjonijiet prinċipali huma elenkati hawn taħt:
komprensiv tal-metodoloġija tal-allokazzjoni tal-għotjiet, u kunsiderazzjoni tal-possibbiltà
➤➤ eżaminar
li jiġu ffavoriti l-universitajiet li l-gradwati tagħhom jidhru b'mod ċar li qed ikollhom suċċess akbar
fis-suq tax-xogħol;

u ssettjar ta' obettivi ġodda fis-sottoprogramm 077 11 – Nipprovdu edukazzjoni
➤➤ rivalutazzjoni
universitarja u nimmaniġġjaw l-universitajiet;
li l-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-universitajiet pubbliċi jikkooperaw mal-Aġenzija tal➤➤ jenħtieġ
Assigurazzjoni Soċjali u mal-Ministeru tax-Xogħol biex joħolqu għodod sabiex data aġġornata
u affidabbli tkun disponibbli għall-monitoraġġ tas-suċċess tal-gradwati fis-suq tax-xogħol;

li l-Ministeru tal-Edukazzjoni jadatta l-qafas tal-allokazzjoni tal-fondi biex b’hekk jappoġġa
➤➤ jenħtieġ
l-universitajiet li l-gradwati tagħhom jidhru li qed ikollhom suċċess fis-suq tax-xogħol;

➤➤ eżaminar tal-Pjan Nazzjonali ta' Riforma għall-perjodu li jmiss;
tas-Sistema tal-Informazzjoni tas-Servizzi tal-Impjieg biex ikun hemm rabta bejn
➤➤ espansjoni
l-universitajiet u l-Uffiċċji tax-Xogħol, biex b’hekk l-universitajiet ikollhom aċċess online għad-data li
tikkonċerna s-sitwazzjoni tal-gradwati tagħhom fis-suq tax-xogħol;

tad-deskrizzjonijiet tal-profili tal-gradwati, u kategorizzazzjoni tal-oqsma ta' studju
➤➤ armonizzar
individwali skont l-iskema tal-programm ta' studju;
ta' indikatur għall-monitoraġġ tan-numru ta' studenti li jonqsu milli jikkompletaw
➤➤ introduzzjoni
l-istudji tagħhom;

➤➤ żieda fil-koeffiċjent ta' ponderazzjoni għas-suċċess fis-suq tax-xogħol.
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Pubblikazzjoni u segwitu

311.

Ir-rapport ġie ppubblikat fis-7 ta’ Jannar 2014 u ppreżentat lill-Prim Ministru, lill-Ministru tal-Edukazzjoni,
u lil Kumitati Parlamentari Slovakki rilevanti.

312.

Is-segwitu għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu se jitwettaq f’awditi futuri.

Impatt mistenni

313.

Huwa mistenni li r-rapport u r-rakkomandazzjonijiet jgħinu biex iżidu l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi
tal-baġit għall-edukazzjoni għolja u biex itejbu r-rata tal-impjieg għall-gradwati universitarji.
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L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika tar-Renju Unit
UK National Audit Office
Twassil ta’ valur permezz tal-programm ta’
apprendistati

Ħarsa ġenerali

314.

Dan ir-rapport eżamina jekk id-Dipartiment għall-Edukazzjoni (DfE) setax jiddimostra li l-programm ta’
apprendistati, li kulma jmur dejjem kien qed jitmexxa aktar mill-impjegaturi, kien qed jikseb valur għall-flus.

315.

Gvernijiet suċċessivi qiesu l-apprendistati bħala mod ewlieni ta’ kif jiġu żviluppati l-ħiliet, u għalhekk
huma parti kruċjali mill-pjanijiet għat-tkabbir u għat-titjib fil-produttività, minbarra t-titjib fl-eżiti għaż-żgħażagħ
u l-ispinta li tingħata lid-diversità fuq il-post tax-xogħol. Huwa maħsub li, mingħajr l-intervent tal-Gvern,
l-impjegaturi ma kinux jinvestu ammont ekonomikament ottimali fit-taħriġ, inkluż fl-apprendistati.

316.

Sar tkabbir sinifikanti fin-numru ta’ apprendistati fis-snin reċenti u d-DfE kien qed jespandi aktar ilprogramm ta’ apprendistati, filwaqt li dan għamlu aktar immexxi mill-impjegaturi u ffinanzjat mill-impjegaturi.
Bidliet sinifikanti fl-għoti ta’ appoġġ għat-twassil tal-programm kienu jinkludu objettiv ta’ politika li jiffaċilita
apprendistati ġodda, standards ġodda għall-apprendistati li kellhom jiġu ssettjati mill-gruppi tal-impjegaturi,
u finanzjament ewlieni minn dazju fuq l-impjegaturi.

Kif twettaq l-awditu

317.

Il-parti awditjata prinċipali kienet id-DfE, li attwalment kien fl-istadji bikrin ta’ programm ta’ tranżizzjoni
kumpless fir-rigward tal-apprendistati. Ir-rapport tan-NAO kien maħsub biex jinforma kif id-DfE mmaniġġja dik
it-tranżizzjoni, u biex jevalwa l-isforzi li saru sa issa biex iżidu l-valur miksub mill-programm ta’ apprendistati, li
kulma jmur dejjem kien qed jitmexxa aktar mill-impjegaturi. Dan l-awditu tal-prestazzjoni kien ikopri tliet oqsma
prinċipali:
οο definizzjoni tal-għanijiet tal-programm u l-kejl tas-suċċess;
οο titjib fil-kwalità ta' apprendistati individwali;
οο ġestjoni tar-riskji għall-kwalità u l-valur tal-apprendistati.
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84

L-evidenza għall-awditjar inġabret bejn Diċembru 2015 u Mejju 2016.

319.

Twettqu intervisti semistrutturati u saru żjarat ma’ 5 korpi ta’ sorveljanza, 7 fornituri tat-taħriġ,
19-il impjegatur u korp rappreżentattiv mill-industriji tal-karozzi, tal-kostruzzjoni u tas-servizzi professjonali, żewġ
sħubijiet imprenditorjali lokali u 10 gruppi rappreżentanti ta’ partijiet interessati.

Osservazzjonijiet prinċipali

320.

Fir-rigward tad-definizzjoni tal-għanijiet tal-programm u tal-kejl tas-suċċess tiegħu, id-DfE ma kienx
stipula kif se juża ż-żieda fin-numri tal-apprendistati biex iwassal titjib fil-produttività, u kif ikun jinfluwenza t-taħlita
ta’ apprendistati sabiex iwassal l-aħjar valur. Huwa lanqas ma kien iddefinixxa kif kien se jkun “is-suċċess” filprogramm riformat. Ir-riċerka wriet li apprendistati differenti joffru benefiċċji sinifikattivament differenti, iżda ma
kienx ċar kif id-DfE kien qed jippjana li juża din l-evidenza.

321.

Il-kwalità tal-apprendistati individwali kellha tittejjeb bl-introduzzjoni ta’ standards għall-apprendistati li
tfasslu mill-impjegaturi. Ħafna mill-impjegaturi u mill-fornituri tat-taħriġ involuti fit-tfassil u fit-twassil talapprendistati appoġġaw il-prinċipji wara l-istandards il-ġodda, iżda aktar xogħol kien meħtieġ biex tinħoloq
sensibilizzazzjoni dwarhom. Fil-prattika, il-proċess tal-iżvilupp tal-istandards il-ġodda kien jirrikjedi ammont
intensiv ta’ riżorsi għall-impjegaturi, u kien dam aktar milli d-DfE kien ippreveda. Xi impjegaturi u gruppi
rappreżentattivi tal-industrija kienu mħassba li l-approċċ kien qed iwassal għal numru kbir ta’ standards dojoq u li
jirkbu fuq xulxin li kienu jillimitaw l-akkwiżizzjoni ta’ ħiliet trasferibbli.

322.

L-impjegaturi rrappurtaw livelli għolja ta’ sodisfazzjon bil-kwalità tat-taħriġ offrut u l-benefiċċji
esperjenzati, iżda l-istħarriġiet tal-apprendisti taw perspettiva inqas ċara dwar il-kwalità tar-riżultati, u l-Ispettorat
tal-Edukazzjoni qies li madwar wieħed minn kull ħames fornituri kellu jtejjeb il-kwalità tat-taħriġ tagħhom. Id-DfE
kien qed jimmaniġġja r-riskji individwali għall-kwalità tal-apprendistati u għall-valur assoċjat mat-twassil talkomponenti tal-programm attwali ta’ tibdil b’mod xieraq. Huwa kien qed jiżviluppa wkoll approċċ aktar effettiv
għall-immaniġġjar tar-riskji orizzontali għas-suċċess tal-programm, iżda aktar progress kien meħtieġ u kien għadu
ma ġiex stabbilit x’informazzjoni tkun meħtieġa għall-monitoraġġ tar-riski ewlenin relatati mal-imġiba u għaddetezzjoni ta’ sinjali li jkunu juru li r-riskji kienu qed jikbru.

Rakkomandazzjonijiet

323.

Jenħtieġ li d-DfE:
l-impatt kumplessiv ippjanat fuq il-produttività u t-tkabbir, flimkien ma' indikaturi tal➤➤ Jippreżenta
prestazzjoni ewlenin fuq terminu qasir biex jitkejjel is-suċċess tal-programm;
li l-perjodu ta' żmien għal żvilupp ulterjuri tal-istandards jibqa' realistiku, u li dan jiġi
➤➤ Jiżgura
kkomunikat b'mod ċar lill-impjegaturi u lill-fornituri;
il-mod kif jittratta r-riskji, l-interdipendenzi u l-kontinġenzi ewlenin bejn id-diversi elementi
➤➤ Itejjeb
tal-programm;
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aktar biex jifhem kif l-impjegaturi, il-fornituri tat-taħriġ u l-korpi tal-valutazzjoni jistgħu
➤➤ Jagħmel
jirreaġixxu għal riformi li jkunu għadhom għaddejjin, u jiżviluppa modi robusti għal reazzjoni rapida
f’każ li jitfaċċaw każijiet ta' abbuż tas-suq;

r-rwoli rispettivi tal-korpi tal-Gvern u tal-Istitut għall-Apprendistati, b’kunsiderazzjoni
➤➤ Jiddetermina
partikolari għal: is-sorveljanza tal-kwalità tat-taħriġ tal-apprendistati; u l-ġbir u l-analiżi tad-data
u tal-metriċi rilevanti.

Pubblikazzjoni u segwitu

324.

Ir-rapport ġie ppubblikat fis-6 ta’ Settembru 2016, flimkien ma’ stqarrija għall-istampa. Huwa ġie diskuss
fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-House of Commons fit-12 ta’ Ottubru 2016, u l-Kumitat ippubblika r-rapport
proprju tiegħu fit-30 ta’ Novembru 2016, li għalih wieġeb id-DfE bħala parti mill-proċedura standard. Is-sejbiet
tal-awditjar ġew ippreżentati wkoll f’avveniment fil-Westminster Employment Forum fi Frar 2017.

325.

Bħala rutina, in-NAO jagħti segwitu għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet proprji tiegħu billi
jikkolega mal-korp awditjat. F’Marzu 2017, id-DfE ppubblika Strateġija formali għar-Realizzazzjoni tal-Benefiċċji
għall-Programm tal-Apprendistati li kienet tinkludi miżuri ta’ prestazzjoni bħal titjib fil-qligħ għal apprendisti li
jkollhom suċċess, aktar apprendisti li jimxu ‘l quddiem lejn impjiegi sostnuti jew opportunitajiet edukattivi oħra,
u aktar apprendisti minn minoritajiet etniċi, b’diżabilitajiet fl-apprendiment, u minn sfondi żvantaġġjati.

326.

L-Istitut għall-Apprendistati beda jopera fit-3 ta’ April 2017.

Impatt Mistenni

327.

Huwa mistenni li r-rapport u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu jgħinu fit-titjib tal-politika billi jipproduċu
ġabra msaħħa ta’ miri tal-programm u ta’ miżuri tal-prestazzjoni biex ikun aktar faċli li jiġi stabbilit jekk il-programm
kienx ta’ suċċess. Dan min-naħa tiegħu jkun itejjeb il-proċess għall-introduzzjoni ta’ standards għall-apprendistati
mfassla mill-impjegaturi, li jwasslu għal ġestjoni aħjar tar-riskji bħall-isfruttament tas-sistema tal-apprendistati
u għall-arranġamenti l-ġodda ta’ dazju għall-apprendistati.
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Lista tax-xogħol tal-awditjar imwettaq mis-SAIs parteċipanti tal-UE u marbut
mal-qgħad fost iż-żgħażagħ, mill-2010 ’l hawn

328.

Din il-lista tipprovdi ħarsa ġenerali lejn ix-xogħol tal-awditjar imwettaq mis-SAIs tal-UE li – bis-sħiħ jew
parzjalment – kien jittratta l-qgħad fost iż-żgħażagħ jew l-integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol. Għal aktar
informazzjoni dwar l-awditu rilevanti, jekk jogħġbok ikkuntattja lis-SAI kkonċernata.

Il-Belġju
οο Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, november 2014 [Allinjament tas-sistema tal-edukazzjoni mas-suq
tax-xogħol, ippubblikat f’Novembru 2014]

Il-Bulgarija
οο Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование, 04.2017 г. [Awditu dwar
il-monitoraġġ tal-eżiti tal-karrieri tal-gradwati universitarji u l-migrazzjoni tagħhom, ippubblikat f’April 2017]
οο Професионално образование за заетост, публикуван през м. Май 2016 г. [Edukazzjoni vokazzjonali għallimpjieg, ippubblikat fl-2016]
οο Осигуряване на заетост на младежите със средства от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, публикуван през м. Ноември 2014 г. [Provvista ta' impjieg taż-żgħażagħ bl-użu tal-fondi tal-UE taħt
il-Programm Operazzjonali "Żvilupp tar-Riżorsi Umani", ippubblikat f’Novembru 2014]
οο Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда, публикуван през м. Октомври 2013 г.
[Eżitu tal-karrieri tal-gradwati, ippubblikat f’Ottubru 2013]
οο Изпълнението на процедура „Развитие”, насочена към насърчаване на икономическата активност на
безработни лица, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикуван
през м. Юли 2013 г. [L-implimentazzjoni tal-Proġett "Żvilupp" immirat lejn il-promozzjoni tal-attività ekonomika
tal-persuni qiegħda, iffinanzjat taħt il-Programm Operazzjonali "Żvilupp tar-Riżorsi Umani", ippubblikat
f’Lulju 2013].

Il-Ġermanja
οο Prüfung der Berufseinstiegsbegleitung nach § 49 SGB III, August 2015 [Awditu tal-programmi ta' appoġġ għaddħul fil-karriera skont l-Art. 49 tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali III Ġermaniż, ippubblikat f’Awwissu 2015]
οο Prüfung berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz nach §§ 51 ff. SGB III,
Novembru 2016 [Awditu tal-programmi ta' taħriġ prevokazzjonali b'approċċ orjentat lejn il-prodott skont l-Art. 51 et
seq. tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali III Ġermaniż, ippubblikat f’Novembru 2016]

•
•

Teil I: Kofinanzierung und Vergabe [Parti I: Kofinanzjament u akkwist]
Teil II: Durchführung und Abrechnung [Parti II: Implimentazzjoni u kontabbiltà]
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οο Prüfung der Förderung junger Menschen mit Qualifikationsdefiziten nach § 54a SGB III, Juli 2017 [Awditu talappoġġ għaż-żgħażagħ b'nuqqas ta’ ħiliet skont l-Art. 54a tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali Ġermaniż, il-Volum III,
ippubblikat f’Lulju 2017]

Franza
οο L’accès des jeunes à l’emploi: Construire des parcours, adapter les aides, septembre 2016 [L-aċċess taż-żgħażagħ
għall-impjieg – bini ta' perkorsi, adattament tal-appoġġ mill-Istat, ippubblikat f’Settembru 2016]

L-Italja
οο Progetto 500 giovani per la cultura, ottobre 2016 [500 Żagħżugħ u Żagħżugħa għall-Kultura, ippubblikat
f’Ottubru 2016]

Il-Litwanja
οο Kaip panaudojamos profesinio mokymo galimybės, 02/2016 [Nieħdu vantaġġ mill-possibbiltajiet ta’ taħriġ
vokazzjonali, ippubblikat fi Frar 2016]

Il-Lussemburgu
οο Certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le chômage et suivi des recommandations, avril 2011 et
octobre 2014 [Miżuri li jiġġieldu l-qgħad, u segwitu, ippubblikat f’April 2011 u Ottubru 2014]

L-Ungerija
οο Közös ellenőrzéssel a versenyképes tudás jobb hasznosulásáért, 10/2016 [Awditjar ikkoordinat tas-Sistema ta'
Stħarriġ dwar is-Sitwazzjoni Professjonali tal-Gradwati, ippubblikat f’Ottubru 2016]

Malta
οο Kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali għall-Istrateġija Ewropa 2020 fl-Oqsma tal-Impjiegi u tal-Edukazzjoni,
ippubblikat fi Frar 2017

Il-Polonja
οο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, 08/2016 [Traineeships u kollokamenti f’impjieg għall-persuni
qiegħda f'uffiċċji tal-amministrazzjoni pubblika, ippubblikat f’Awwissu 2016]
οο Zatrudnianie niepełnosprawnych w administracji publicznej, Mejju 2010 [Impjieg ta' persuni b'diżabbiltà flamministrazzjoni pubblika]
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οο Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego, Settembru 2010
[Reklutaġġ ta' persunal fl-unitajiet tal-Gvern lokali]
οο Realizacja programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, Jannar 2012 [Implimentazzjoni tal-programm
ta' appoġġ għall-impjieg għall-persuni taħt l-età ta' 30 sena]
οο Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych
jednostkach organizacyjnych, Ġunju 2013 [Impjieg ta' persuni b'diżabbiltà f'ministeri, uffiċċji ċentrali u unitajiet
organizzazzjonali tal-Istat magħżula]
οο Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz
wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Novembru 2013 [Impjieg soċjali bħala
strument li jtejjeb l-istandards tal-għajxien fqar u li jżid l-attività tal-persuni f’riskju ta' esklużjoni soċjali]
οο Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, April 2015 [Effettività ta' forom attivi
magħżula ta' prevenzjoni tal-qgħad]
οο Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, Mejju 2015 [Għotjiet mill-Fond tax-Xogħol għattwettiq ta' attività ta’ negozju]
οο Kształcenie na kierunkach zamawianych, Ottubru 2015 [Edukazzjoni f'fakultajiet ordnati]
οο Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej, Ġunju 2016 [Traineeships u kollokamenti f’impjieg għallpersuni qiegħda f'uffiċċji tal-amministrazzjoni pubblika]
οο Wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia, April 2017 [Użu ta' fondi
strutturali biex jiżdied l-impjieg]

Il-Portugall
οο Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção da Empregabilidade Jovem «Impulso Jovem», 01/2017 [Pjan
Strateġiku li Jippromwovi l-Impjegabbiltà taż-Żgħażagħ – "Impulso Jovem", ippubblikat f’Jannar 2017]

Is-Slovakkja
οο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie
absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného
a učebného procesu, január 2014 [Awditu dwar l-użu effiċjenti u effettiv tar-riżorsi tal-baġit nazzjonali, allokati biex
il-gradwati ta' universitajiet magħżula jitħejjew għas-suċċess fis-suq tax-xogħol, u dwar il-kisba ta' indikaturi
ekonomiċi magħżula u indikaturi applikati fil-proċess ta’ apprendiment u ta’ tagħlim, ippubblikat f’Jannar 2014]
οο Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie
absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného
a učebného procesu, december 2013
οο Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
február 2013
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Ir-Renju Unit
οο Delivering value through the apprenticeships programme [Twassil ta' valur permezz tal-programm ta'
apprendistati], ippubblikat f’Settembru 2016
οο Investigation into misuse of the Flexible Support Fund in Plaistow [Investigazzjoni fl-użu ħażin tal-Fond ta'
Appoġġ Flessibbli fi Plaistow], ippubblikat f’Lulju 2016
οο Welfare reform – lessons learnt [Riforma soċjali – tagħlimiet meħuda], ippubblikat f’Mejju 2015
οο Further education and skills sector: implementing the Simplification Plan [Settur tal-edukazzjoni avvanzata
u l-ħiliet: implimentazzjoni tal-Pjan ta' Simplifikazzjoni], ippubblikat f’Diċembru 2014

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
οο Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE: ittieħdu l-ewwel passi iżda hemm riskji fil-ġejjieni għall-implimentazzjoni,
ippubblikat f'Marzu 2015 (ir-Rapport Speċjali Nru 3/2015)
οο Appoġġ mill-Kummissjoni għat-timijiet ta' azzjoni għaż-żgħażagħ: ir-riorjentament tal-finanzjament mill-FSE
nkiseb, iżda ma kienx hemm fokus suffiċjenti fuq ir-riżultati, ippubblikat f’Diċembru 2015 (ir-Rapport Speċjali
Nru 17/2015)
οο Il-qgħad fost iż-żgħażagħ – il-politiki tal-UE għamlu differenza? Valutazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ u talInizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ, ippubblikat f'April 2017 (ir-Rapport Speċjali Nru 5/2017)

Kif tikkuntattja lill-UE
Personalment
Madwar l-Unjoni Ewropea kollha hemm mijiet ta’ ċentri ta’ informazzjoni tal-Europe Direct. Tista’ ssib l-indirizz tal-eqreb
ċentru għalik f’dan is-sit: https://europa.eu/european-union/contact_mt
Bit-telefown jew bil-posta elettronika
Europe Direct huwa servizz li jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea. Tista’ tikkuntattja dan is-servizz:
— bit-telefown bla ħlas: 00 800 6 7 8 9 10 11 (ċerti operaturi jafu jimponu ħlas għal dawn it-telefonati),
— fuq dan in-numru standard: +32 22999696, jew
— bil-posta elettronika permezz: https://europa.eu/european-union/contact_mt

Kif issib tagħrif dwar l-UE
Onlajn
L-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE hija disponibbli fuq is-sit web Europa fuq: https://
europa.eu/european-union/index_mt
Pubblikazzjonijiet tal-UE
Tista’ tniżżel mill-internet jew tordna l-pubblikazzjonijiet tal-UE, li xi wħud minnhom huma bla ħlas u xi oħrajn bil-ħlas,
minn: https://publications.europa.eu/mt/publications. Kopji multipli ta’ pubblikazzjonijiet bla ħlas tista’ tiksibhom billi
tikkuntattja lil Europe Direct jew liċ-ċentru tal-informazzjoni lokali tiegħek (ara https://europa.eu/european-union/
contact_mt).
Il-liġi tal-UE u dokumenti relatati
Għal aċċess għall-informazzjoni legali tal-UE, inkluż il-liġijiet kollha tal-UE mill-1952 ’l hawn, fil-verżjonijiet lingwistiċi
uffiċjali kollha, żur is-sit EUR-Lex hawnhekk: http://eur-lex.europa.eu
Dejta Miftuħa mill-UE
Il-portal tad-Dejta Miftuħa mill-UE (http://data.europa.eu/euodp/mt) jipprovdi aċċess għal settijiet tad-dejta mill-UE.
Id-dejta tista’ titniżżel mill-internet u tintuża mill-ġdid bla ħlas, kemm għal skopijiet kummerċjali kif ukoll mhux
kummerċjali.

