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NINDIRIZZAW IL-QGĦAD FOST IŻ-ŻGĦAŻAGĦ: NUŻAW IL-

FONDI STRUTTURALI TAL-UE ĦALLI NGĦINU LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ 

(RIŻULTATI PROVIŻORJI SAL-21 TA’ MEJJU 2012) 

Il-qgħad fost iż-żgħażagħ żdied b’mod drammatiku b’riżultat tal-kriżi. Mal-UE kollha, 
dan laħaq medja ta’ aktar minn 22% u f’ċerti Stati Membri saħansitra tela’ għal 50%. Iż-
żgħażagħ għandhom ċans doppju li jispiċċaw qiegħda meta mqabbla mall-popolazzjoni 
adulta. 

Affrontata minn dawn il-livelli għolja u mhux aċċettabbli, il-Kummissjoni kienet qed 
timmobilizza l-politiki u l-istrumenti tagħha. F’Diċembru 2011, hi ppreżentat l-
“Inizjattiva dwar l-Opportunitajiet għaż-Żgħażagħ" li tistabbilixxi miżuri maħsuba biex 
inaqqsu l-qgħad fost iż-żgħażagħ. Dan kompla jibni fuq l-inizjattiva ewlenija “Żgħażagħ 
Attivi” li tnediet qabel bħala parti mill-istrateġija Ewropa 2020 u fuq l-esperjenza tal-
azzjoni ffinanzjata permezz tal-Fond Soċjali Ewropew.  

Tabella 1. Ir-rati tal-qgħad fl-UE (Marzu 2012) 

Sors: Il-Kummissjoni Ewropea  

Fil-laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew tat-30 ta’ Jannar 2012, bħala parti mill-
"Inizjattiva dwar l-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ", il-Kummissjoni talbet lill-Istati 
Membri biex jiżviluppaw u jimplimentaw inizjattivi komprensivi għall-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-ħiliet taż-żgħażagħ, u biex jiżviluppaw pjanijiet għall-impjiegi taż-
żgħażagħ fil-programmi nazzjonali ta’ riforma tagħhom.  

Il-Kummissjoni pproponiet ukoll azzjoni pilota biex tgħin lit-tmien Stati Membri bl-
ogħla livelli ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ jallokaw mill-ġdid xi wħud mill-allokazzjonijiet 
tagħhom mill-fondi strutturali tal-UE biex jindirizzaw il-qgħad fost iż-żgħażagħ. L-għan 
kien li jiġi mmobilizzat il-finanzjament tal-UE li għadu disponibbli fil-perjodu tal-
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ipprogrammar ta’ bejn l-2007 u l-2013 biex jingħata sostenn lill-opportunitajiet ta’ 
xogħol għaż-żgħażagħ u biex jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjamenti, peress 
li l-SMEs huma sors ewlieni ta’ ħolqien tax-xogħol madwar l-UE. 

Il-kobor tal-isfidi u l-ammont ta’ fondi disponibbli mill-UE jvarjaw b’mod sinifikanti 
fost l-Istati Membri. Sa tmiem l-2011, kien stmat li madwar EUR 82 biljun kienu 
għadhom iridu jiġu allokati madwar l-UE għall-perjodu tal-baġit ta’ bejn l-2007 u l-2013.  

Ħafna minn dawn il-flus huma diġà maħsuba għal proġetti importanti fil-livelli 
nazzjonali, reġjonali jew lokali. Madankollu, il-Kummissjoni u t-tmien Stati Membri 
kienu kapaċi jallokaw ammonti importanti mill-ġdid billi taw prijorità ikbar lill-ġlieda 
kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ u lill-għajnuna għall-SMEs. Skont l-esperjenza, u bl-
aġġustament tal-prijoritajiet, intwera li kien possibbli li jitneħħew il-flus minn proġetti 
jew programmi li ma kinux qed jiksbu riżultati tajbin jew li kellhom prijorità aktar baxxa 
biex jitpoġġew f’oħrajn li wrew li kienu effettivi. 

Tabella 2. Il-fondi tal-UE li għad iridu jiġu allokati għall-perjodu ta’ bejn l-2007 u l-2013 
(stima sal-aħħar tal-2011) 

 

Nota: Stima tal-Kummissjoni tal-iffinanzjar tal-UE fi programmi li għad irid jiġi allokat għal operazzjonijiet speċifiċi 
b’mod konkret sa tmiem l-2011. Dawn iċ-ċifri ma jqisux l-isforzi reċenti għall-ipprogrammar mill-ġdid li nbdew sa 
mill-bidu tal-2012.  
* FSE = Fond Soċjali Ewropew. FEŻR = Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. 

L-azzjoni pilota kkonċentrat fuq it-tmien Stati Membri b’livelli ta’ qgħad fost iż-
żgħażagħ ta’ rati ta’ 30% jew iktar fi tmiem l-2011: il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, 
il-Litwanja, il-Portugall, is-Slovakkja u Spanja.  

Il-gruppi ta’ azzjoni magħmula minn uffiċjali nazzjonali u tal-Kummissjoni twaqqfu u 
ħadmu bejn Frar u Mejju 2012 biex jidentifikaw il-finanzjament disponibbli. Kif 
imqassar fit-tabella ta’ hawn taħt, din l-azzjoni pilota diġà kkontribwixxiet għal 
mobilizzazzjoni sinifikanti tal-fondi tal-UE, inkluż permezz ta’ aktar ipprogrammar mill-
ġdid.  

Sal-lum, permezz ta’ din l-inizjattiva, madwar EUR 7.3 biljun tal-iffinanzjar tal-UE ġew 
immirati għal twassil aċċellerat jew għall-allokazzjoni mill-ġdid, li minnhom aktarx se 
jibbenefikaw minn tal-inqas 460 000 żagħżugħ u żagħżugħa u 56 000 SME.  
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Tabella 3. Ir-riżultati ewlenin tal-ħidma tat-tmien gruppi ta’ azzjoni sa issa (sal-
21 ta’ Mejju 2012)* 
 

 Il-fondi tal-UE li 
għadhom iridu jiġu 
allokati sa tmiem l-
2011 (f’miljuni ta’ 

EUR, estimi mqarrba) 

Il-fondi allokati 
permezz tal-ħidma 

tal-gruppi ta’ 
azzjoni 

(f’miljuni) 

In-numru ta’ 
żgħażagħ li aktarx 

se jibbenefikaw 
(estimi mqarrba) 

In-numru ta’ SMEs 
li aktarx se 

jibbenefikaw  
(estimi mqarrba) 

It-total għat-
tmien "piloti"  29 800 diġà 7 300  aktar minn 460 000 aktar minn 56 000 

EL 4 300 1 837 278 000 12 400 

ES 10 700 1 100 għad irid jiġi 
ddeterminat  7 700 

IE 2 35 sa mhux aktar minn 
10 200 - 

IT  8 000 3 600 128 300 28 000 

LT 1 050 sa mhux aktar minn 
50 18 000 200 

LV 450 67 13 600 1 400 

PT 
3 000 diġà 330 

(deċiżjoni pendenti) 
għad irid jiġi 
ddeterminat 

(deċiżjoni pendenti) 
4 500 

SK 
2 300 

295  
(Il-baġit tal-UE + tal-

Istat) 
15 000 2 000 

* Iċ-ċifri inklużi f’din it-tabella huma bi prova u proviżorji: diversi deċiżjonijiet mill-awtoritajiet nazzjonali għadhom 
pendenti u l-impatti probabbli tal-miżuri varji se jeħtieġu evalwazzjoni iktar preċiża. Għall-IE, peress li ma kellhiex 
Fondi Strutturali mhux allokati fil-perjodu tal-ipprogrammar attwali, il-fatt li l-ammont allokat mill-ġdid hu ogħla mill-
ammont li fil-bidu kien stmat li se jkun disponibbli, hu spjegat permezz tal-għoti ta’ prijorità mill-ġdid lil ċerti 
attivitajiet.  

Eżempji ta’ azzjonijiet konkreti jinkludu: 

 Fil-Greċja, permezz tal-ħidma tat-Task Force tal-Kummissjoni ddedikat għall-Greċja 
u s-servizzi l-oħra tal-Kummissjoni relatati, qed jiġi implimentat pjan ta’ azzjoni li 
jinkludi 180 proġett ta’ prijorità b’baġit ta’ madwar EUR 11-il biljun, li hu mistenni li 
joħloq madwar 100 000 impjieg, l-aktar fis-settur tal-kostruzzjoni. Wara l-ħidma tal-
grupp ta’ azzjoni taż-żgħażagħ fir-rebbiegħa 2012, qed jibdew jittieħdu azzjonijiet 
immirati ġodda għaż-żgħażagħ u għall-SMEs, inkluż strument ġdid ta’ likwidità ta’ 
EUR 500 miljun (li jiggarantixxi għas-self mill-BEI għall-SMEs fil-Greċja) iffirmat 
fit-23 ta’ Marzu 2012. 

 Fi Spanja, EUR 135 miljun ġew diretti mill-ġdid lejn is-servizz tal-impjieg pubbliku 
biex jgħinu liż-żgħażagħ isibu xogħol u qed tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li jiġi dirett 
mill-ġdid ammont addizzjonali ta’ mhux aktar minn EUR 1 biljun. Aktar minn 
EUR 80 miljun se jiġu allokati mill-ġdid għaż-żgħażagħ. EUR 157 miljun ġew ukoll 
allokati mill-ġdid għall-ħolqien ta’ fond temporanju tal-kapital operatorju biex il-
finanzjament għall-SMEs jitħaddem primarjament għall-kumpaniji innovattivi.  

 Fil-Portugall, filwaqt li hemm numru ta’ deċiżjonijiet pendenti, il-Gvern qed 
jikkunsidra l-allokazzjoni mill-ġdid ta’ EUR 140 miljun biex jingħata sostenn lil 
35 500 żagħżugħ u żagħżugħa permezz tal-iskema tiegħu “Passaport għall-Impjieg” 
relatata l-aktar mal-iskemi ta’ apprentistat f’setturi ekonomiċi ewlenin, kif ukoll it-
tisħiħ tal-miżuri ta’ appoġġ għall-SMEs permezz ta’ EUR 1.13-il biljun (li jinkludu 
ffinanzjar mill-BEI u mill-banek privati).  
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 Fl-Italja, is-sena l-oħra, ingħata bidu għal eżerċizzju importanti ta’ prijoritizzazzjoni 
tan-nefqa, li wassal għall-allokazzjoni ta’ nofs il-flus disponibbli, notevolment fir-
reġjuni tan-Nofsinhar (EUR 3.6 biljun minn EUR 8 biljun). Dan jinkludi l-
finanzjament ta’ pjan ta’ impjegabbiltà fi Sqallija, li minnu għandhom jibbenefikaw 
madwar 50 000 żagħżugħ u żagħżugħa, u attivitajiet edukattivi ġodda għal 65 300 
student min-Nofsinhar. Barra minn hekk, jistgħu jiġu offruti 13 000 opportunità ġdida 
ta’ mobbiltà (Erasmus/Leonardo). Barra minn dan, ingħata bidu għal inizjattiva 
ewlenija mmirata biex tindirizza t-tluq bikri mill-iskola fir-reġjuni ta’ konverġenza (li 
tiswa EUR 311-il miljun) u qed jiġi allokat finanzjament addizzjonali li jammonta 
għal EUR 100 miljun biex jingħata sostenn lill-intraprenditorija taż-żgħażagħ. 

 Fil-Litwanja, in-numru ta’ żgħażagħ mingħajr impjieg li jibbenefikaw minn appoġġ 
tal-UE dirett se jiżdied minn 12 000 għal 21 000 matul is-sentejn li ġejjin. Fir-rigward 
tal-SMEs, fost azzjonijiet oħra li jiffavorixxu l-investimenti fil-produzzjoni u fl-
iżvilupp b’valur miżjud għoli tas-servizzi għan-negozju, saret ukoll allokazzjoni mill-
ġdid li tammonta għal EUR 12.45 miljun. 

 Fis-Slovakkja, skont id-deċiżjoni tal-Gvern ta’ nofs Mejju 2012, se jintnefqu 
EUR 70 miljun (ġejjin mill-UE u mill-baġit tal-Istat) fuq proġetti nazzjonali għaż-
żgħażagħ fir-reġjuni bl-ogħla rata ta’ qgħad. Se jintnefqu EUR 220 miljun (ġejjin 
mill-UE u mill-baġit tal-Istat) biex jingħata sostenn lill-SMEs, b’enfażi fuq il-ħolqien 
tax-xogħol. Flimkien dawn il-miżuri għandhom joħolqu jew jappoġġaw 15 000 
impjieg għaż-żgħażagħ. 

 Fl-Irlanda, EUR 25 miljun kienu ttrasferiti lejn il-programm integrat Youthreach li 
jipprovdi edukazzjoni, taħriġ u esperjenza ta’ xogħol għal żgħażagħ li jkunu telqu 
mill-iskola kmieni mingħajr kwalifiki jew taħriġ vokazzjonali. Dan se jiżgura li sa 
tmiem l-2013, se jinżammu 3 700 post ta’ taħriġ għal dawk li jkunu telqu mill-iskola 
kmieni.  

 Fil-Latvja, EUR 44 miljun ġew allokati għall-aġġornar tat-tagħmir u l-faċilitajiet tal-
Iskejjel tal-Edukazzjoni Vokazzjonali. 

Ir-riżultati ta’ dawn it-8 “piloti" juru li, b’rieda politika u appoġġ amministrattiv fil-livell 
nazzjonali, hemm modi biex il-finanzjament tal-UE jiġi mmirat għall-appoġġ tal-impjiegi 
għaż-żgħażagħ, inkluż permezz ta’ appoġġ lill-SMEs. Sabiex tkompli fuq din l-
inizjattiva, il-Kummissjoni biħsiebha: 

 Tkompli taħdem mat-8 Stati Membri pilota biex tiffinalizza l-ipprogrammar mill-ġdid 
u tiffaċilita l-implimentazzjoni konkreta malajr.  

 Tkompli timpenja ruħha, bħala parti mill-“Inizjattiva dwar l-Impjiegi għaż-
Żgħażagħ”, ma’ dawk l-Istati Membri kollha li għandhom livelli ta’ qgħad fost iż-
żgħażagħ ogħla mill-medja tal-UE. Saru laqgħat bilaterali ma’ 15 minnhom u r-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi tal-Kummissjoni li mistennija jiġu adottati 
fi tmiem Mejju 2012 se jindirizzaw ukoll din il-kwistjoni. 

 Tkun lesta li tassisti lil Stati Membri oħra fl-ipprogrammar mill-ġdid tal-fondi tal-UE 
disponibbli biex jingħata sostenn lill-impjiegi għaż-żgħażagħ. 
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