
AD\870480MT.doc PE462.842v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Baġits

2011/2036(INI)

16.6.2011

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Baġits

għall-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

dwar is-sistema tal-Iskejjel Ewropej
(2011/2036(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Damien Abad



PE462.842v02-00 2/5 AD\870480MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\870480MT.doc 3/5 PE462.842v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi jfakkar li l-Iskejjel Ewropej huma ffinanzjati mill-kontributi tal-Istati Membri sa 21% 
minnhom u mill-kontribut ta' bilanċ tal-Unjoni Ewropea li fl-2010 kien ekwivalenti għal 
madwar 58% tal-baġit totali tal-Iskejjel Ewropej li hu provdut għalih taħt it-Titolu 26 01 
51,

B. billi fl-2004 ġie introdott tnaqqis speċjali mis-salarji tal-uffiċjali dedikat biex jiffinanzja, fost 
affarijiet oħra, l-Iskejjel Ewropej,

C. billi r-riforma tal-Iskejjel Ewropej tal-2009 kellha l-għan li tiftaħ l-Iskejjel Ewropej għal 
pubbliku iktar wiesa' u diversifikat filwaqt li tkun żgurata s-sostenibilità tas-sistema għaż-
żmien twil,

D. billi ż-żieda fin-numru ta' studenti fl-Iskejjel Ewropej hija konsegwenza diretta tal-politika 
ta' reklutaġġ tal-istituzzjonijiet tal-UE wara l-2004, li rriżultat fil-fatt li ġie reklutat 
persunal taħt it-30 sena; billi sadanittant dawn l-uffiċjali żgħar stabilixxew familji u 
sussegwentement daħħlu t-tfal tagħhom fl-Iskejjel Ewropej,

1. Jafferma mill-ġdid li l-Iskejjel Ewropej għandhom ikunu ffinanzjati b'mod solidu u serju 
sabiex jissodisfaw l-impenji meħuda fil-qafas tal-Konvenzjoni u tar-Regolamenti tal-
Persunal għall-Uffiċjali u l-kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-
Unjoni u biex jiggarantixxu l-kwalità tat-tagħlim, kif ukoll kundizzjonijiet ugwali u 
ekwivalent ta' tagħlim għat-tfal tal-komunitajiet lingwistiċi kollha tal-Iskejjel Ewrope. 
Jinnota, f'dan ir-rigward, il-petizzjoni riċenti tal-assoċjazzjonijiet tal-ġenituri u tal-
għalliema tal-Iskejjel Ewropej fi Brussell li tiġbed l-attenzjoni dwar it-theddid serju bħala 
riżultat tat-tnaqqis propost għall-kwalità tat-tagħlim u għall-funzjonament xieraq tal-
Iskejjel Ewropej u, għalhekk, topponi t-tnaqqis baġitarju eventwali;

2. Iqis li jeħtieġ li, għaż-żmien qasir, jiġu rrispettati l-impenji tal-Unjoni Ewropea filwaqt li 
jitqies il-kuntest tar-restrizzjoni baġitarja prevalenti kemm fil-livell Komunitarju kif ukoll 
f'dak tal-Istati Membri; jinnota li l-abbozz tal-baġit tal-2012 jipprevedi żieda ta' 1.7% 
għall-Iskejjel Ewropej, filwaqt li d-diffikultajiet baġitarji wasslu lill-Kummissjoni biex 
tipproponi li l-ispejjeż amministrattivi tagħhom jiġu ffriżati u li jkun hemm żieda ta' 1.3% 
għall-ispejjeż amministrattivi tal-istituzzjonijiet kollha; jintrabat li jeżamina b'attenzjoni l-
krediti mniżżla fil-linji baġitarji kkonċernati sabiex jiġu ssodisfati l-bżonnijiet baġitarji 
kollha;

3. Jissottolinja, f'perspettiva għaż-żmien twil, l-importanza li tiġi żgurata trasparenza ikbar 
f'dak li jikkonċerna l-kontribut finanzjarju tal-Unjoni Ewropea u li jiġu garantiti aħjar il-
ftuħ u d-diversità ta' dawn l-istabbilimenti, filwaqt li tiddaħħal ukoll sistema sostenibbli ta' 
finanzjament; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, tispeċifika għal liema skopijiet 
intużaw il-flus mit-tnaqqis speċjali; jitlob lill-Kummissjoni tippreżentalu rendikont dwar l-
implimentazzjoni tar-riforma tal-2009 kif ukoll tal-bżonnijiet fil-qasam tal-finanzjamenti 
għas-snin li ġejjin, b'mod partikolari f'dak li jikkonċerna l-politika tal-bini;
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4. Jinnota li l-metodu li bih jiġu ffinanzjati l-Iskejjel Ewropej jista' joħloq problemi għal xi 
Stati Membri li l-kontribut finanzjarju tagħhom permezz tas-sekondar tal-għalliema hu 
sproporzjonat għan-numru ta' studenti miktubin minn dak l-Istat Membru; iqisha bħala 
ħaġa neċessarja, għalhekk, li jiġi revedut il-mod li bih l-iskejjel jiġu ffinanzjati u li bih l-
għalliema jiġu reklutati;

5. Hu tal-fehma li awtonomija baġitarja ikbar għal kull stabbiliment tista' tikkostitwixxi 
risposta adegwata għal ġestjoni aħjar tar-riżorsi allokati lill-Iskejjel Ewropej; jenfasizza li 
dan għandu jiġi implimentat biss wara valutazzjoni mill-Kummissjoni sabiex ikun żgurat 
li grad ikbar ta' awtonomija jkun ta' benefiċċju għall-iskejjel.
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