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RAPPORT MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 

Is-sistema tal-Iskejjel Ewropej fl-2009 

1. INTRODUZZJONI 

Għas-sistema tal-Iskejjel Ewropej, l-2009 kienet sena ta' progress f'ċerti oqsma iżda wkoll 
serviet ta' konferma li għad iridu jiġu indirizzati xi kwistjonijiet strutturali fi ħdan is-sistema.  

Id-deċiżjoni formali dwar il-proċess ta' riforma fir-rebbiegħa tal-2009 kienet kisba kbira u fis-
snin li ġejjin se jinħassu l-benefiċċji. Il-possibbiltà li skejjel lokali jitolbu l-akkreditament, 
imseddqa mill-possibbiltà li l-iskejjel akkreditati jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja mill-UE 
għal ulied il-persunal li jattendu l-iskola, qed twessa' l-aċċess tal-pubbliku ġenerali għall-
kurrikulu Ewropew.  

L-isforzi biex is-sistema ssir aktar effiċjenti fejn tidħol il-governanza wasslu wkoll għal 
riformi fuq livell ċentrali u lokali, b'aktar awtonomija għal skejjel lokali fi ħdan il-konfini tar-
regoli eżistenti u tar-regolamenti finanzjarji.  

Għalkemm saru sforzi fejn jidħol il-qsim tal-ispejjeż kien diffiċli li jinkisbu r-riżultati, u diġà 
qed jidhru biċ-ċar sinjali li jrid isir aktar f'dan il-qasam, flimkien ma' sforzi biex jitnaqqsu l-
ispejjeż.  

Is-sitwazzjoni ekonomika ġenerali naturalment kellha impatt fuq il-finanzi tal-iskejjel. Sew 
id-dħul minn kuntratti ma' organizzazzjonijiet esterni, kif ukoll id-dħul ibbażat fuq il-miżati 
tal-iskejjel, naqas. It-talbiet fuq il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE kienu sostanzjali. Jekk 
issir riflessjoni fuq kif għandha titjieb l-effiċjenza ekonomika tas-sistema jkun hemm aktar 
sforzi biex ir-regoli jiġu mmodernizzati u aġġustati. Il-Kummissjoni se tkompli tippromwovi 
din id-diskussjoni fil-kuntest tar-realtà ekonomika fl-2010. Il-kwistjonijiet ta' nefqiet 
irregolari li ġew identifikati għall-baġit tal-2008 se jkomplu jiġu eżaminati sabiex tkun 
żgurata interpretazzjoni u eżekuzzjoni korretta tar-regoli. 

Jidher ċar li matul l-2009 ċerti problemi sistemiċi baqgħu hemm u anki sserjaw. Il-problema li 
għadha mhux solvuta ta' nuqqas kontinwu ta' għalliema ssekondati għadha qed tkun ta' piż fuq 
il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE għas-sistema. Il-fatt li l-Istati Membri qagħdu jittratienu 
biex jipprovdu l-infrastruttura xierqa fejn hemm skejjel iffullati, jew in-nuqqas totali tagħhom 
li jipprovdu din l-infrastruttura, għadu jaffettwa l-kwalità tal-ħajja tal-istudenti u tal-ġenituri. 
Dan kellu wkoll implikazzjonijiet maġġuri fejn tidħol il-politika tad-dħul ta' studenti ġodda. 

L-ippjanar bil-quddiem għas-snin li ġejjin, ħaġa li se tkun diffiċli b'mod partikolari fi Brussell 
u l-Lussemburgu, wasslet għal impenji sodi miż-żewġ pajjiżi ospitanti biex jipprovdu 
faċilitajiet temporanji sakemm jinstabu soluzzjonijiet permanenti (maħsuba għall-bidu tas-
sena skolastika tal-2012).  

Is-sena skolastika 2009 bdiet bl-livell għoli ta' allert minħabba l-virus tal-H1N1. Is-Segretarju 
Ġenerali, il-Kummissjoni u l-iskejjel fasslu strateġiji ta' azzjoni u ta' informazzjoni li kienu 
utli, anki jekk l-impatt tal-epidemija kien anqas minn dak li kien maħsub; intwera li s-sistema 
kienet lesta biex tilqa' għal dawn it-tip ta' sfidi fejn jidħlu s-saħħa u l-komunikazzjoni.  
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2. IS-SITWAZZJONI FL-ISKEJJEL  

2.1. Alicante 

Il-popolazzjoni skolastika fAlicante baqgħet stabbli bi ftit aktar minn 1000 student. 
Sar xi tijib infrastrutturali matul is-sena, kemm fuq ġewwa kif ukoll fuq barra tal-
iskola. 

2.2. Bergen 

Minkejja li s-sezzjoni Taljana u dik Ġermaniża qed jingħalqu ftit ftit, il-popolazzjoni 
tal-iskola żdiedet b'madwar 4% fl-2009. Madankollu, il-proporzjon ta' studenti li 
huma ulied membri tal-persunal tal-Istituzzjonijiet huwa wieħed baxx peress li hu 
madwar 17%. Għal din l-iskola hemm maħsub li jsiru xi xogħlijiet importanti ta' 
tiġdid u ta' manteniment. 

2.3. Brussels 

L-iffullar ta' studenti fi Brussell I, II, u III baqa' piż fuq l-iskejjel matul l-2009. 
Minkejja dan, il-politika tad-dħul fl-iskola għall-2009/2010 rnexxielha tikseb rata ta' 
sodisfazzjoni għolja hekk kif 90% tal-istudenti daħlu fl-iskola tal-ewwel preferenza 
tagħhom. 

Madankollu, is-sitwazzjoni fi Brussell fejn jidħol l-iffullar qed issir drammatika u 
skont l-istimi dwar il-popolazzjoni tal-istudenti fil-futur, is-snin skolastiċi li ġejjin se 
jkunu kritiċi u f'Settembru 2011 se jkun assolutament neċessarju li jkun hemm 
faċilitajiet addizzjonali. In-negozjati mal-awtoritajiet tal-Bejġju għal spazju 
addizzjonali fid-dawl tad-dewmien biex tinfetaħ ir-raba' skola permanenti f'Laeken 
(liema ftuħ issa hu ppjanat għall-2012) għadhom għaddejjin; barra minn dan, ġiet 
ippreżentata uffiċjalment talba lill-awtoritajiet Belġjani, f'isem il-Bord tat-Tmexxija, 
għall-ftuħ tal-5es skola fi Brussell1.  

Wara li l-Viċi President Kallas kiteb ittra lill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Van 
Rompuy, f'Novembru 2009, il-Prim Ministru l-ġdid Leterme wieġeb li r-Régie des 
Bâtiments2 kienet se tpoġġi għad-dispożizzjoni infrastrutturi temporanji oħra għal 
Settembru 2011, u jekk ikun hemm bżonn anki għal Settembru 2010. 

Il-"Groupe de Suivi" (li fuqu hemm rappreżentati l-awtoritajiet Belġjani, il-
Kummissjoni, il-Kumitat Lokali tal-Persunal tal-Kummissjoni, il-Ġenituri u l-
Iskejjel) jiltaqa' ta' spiss biex jiddiskuti fid-dettall l-għażliet konkreti li jkunu qed jiġu 
kkunsidrati mill-awtoritajiet Belġjani rigward infrastrutturi addizzjonali. Il-laqgħat 
għandhom ukoll l-iskop li jiġi vverifikat li l-ħidma ta' tiġdid għal Brussell IV mexjin 
skont il-pjan u mingħajr dewmien. 

L-iskola Brussell I kienet minn ta' quddiem fil-proċess ta' riforma u pparteċipat 
b'mod attiv bħala skola pilota waqt li kien qed jitfassal il-pjan standard ġdid tal-
iskola u wkoll waqt it-tfassil tal-pjani biex jitwaqqaf il-Kunsill Konsultattiv 

                                                 
1 Il-Kummissjoni Ewropea qablet ma' dan, bil-kundizzjoni li titlesta l-informazzjoni tal-proċedura tal-

awtorità baġitarja, kif definita fil-punt 47 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja u l-
ġestjoni finanzjarja soda (ĠU C 139, 14 ta' Ġunju 2006, p.1) 

2 Ir-"Régie des Bâtiments: L-aġenzija Belġjana li tieħu ħsieb il-bini federali u l-manteniment tiegħu. 
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Skolastiku li għandu jitwaqqaf fl-iskola bħala l-forum, fost affarijiet oħra, għall-
konsultazzjoni interna (ara l-punt 3.1 hawn taħt). Barra minn dan, l-iskola għaddiet 
minn eżerċizzju ta' awditjar mill-awditur intern, fuq il-bażi tal-programm ta' ħidma3 
kif deċiż mill-Bord tal-Gvernaturi (ara l-punt 3.2 hawn taħt).  

Fil-każ ta' Brussell II, l-approvazzjoni tal-permess tal-bini, min-naħa tal-awtoritajiet 
lokali, għall-parkeġġ tal-karozzi tal-linja kienet aħbar pożittiva wara ħafna snin ta' 
dewmien amministrattiv. Bħalissa, aktar minn 50 karozza tal-linja tal-iskola 
jipparkjaw, darbtejn kuljum, fejn jilagħbu l-istudenti. Il-fatt li l-parkeġġ jiġi trasferit 
lejn post 'il barra minn fejn jilagħbu l-istudenti se jkun ta' titjib kbir għall-iskola. 
Peress li l-proċedura amministrattiva issa ġiet finalizzata, ix-xogħol ta’ bini għandu 
jibda mingħajr aktar dewmien u skont skeda stretta ta’ żmien li għandha tiġi definita 
flimkien mal-awtoritajiet Belġjani.. 

Brussell III għaddiet minn xogħol ta' manteniment matul is-sena u għall-bidu tas-
sena skolastika laqgħet l-akbar żieda ta' popolazzjoni skolastika fost l-iskejjel iffullati 
ta' Brussell, b'6.1% f'Settembru 2009. 

Brussell IV (Berkendael) baqgħet l-iskola bl-akbar kapaċità libera u laqgħet studenti 
tal-iskola fil-livell primarju b'popolazzjoni ta' 594 student; żieda ta' 36%. L-iskola 
qed tħejji biex tiftaħ l-ewwel sena tal-livell sekondarju fl-2010.  

2.4. Culham 

Skont deċiżjoni tal-Bord tal-Gvernaturi tal-2007 kompla l-għeluq ftit ftit, li għandu 
jitlesta fl-2017, bħala Skola Ewropea tat-tip 1. Din id-deċiżjoni ttieħdet minħabba ċ-
ċaqliq, fil-futur, tal-Joint European Torus lejn Franza fl-2016. Il-Kummissjoni hija 
impenjata li twettaq ix-xewqa Brittanika, appoġġjata mill-ġenituri, biex l-iskola ssir 
"Akkademja" fi ħdan is-sistema edikattiva nazzjonali tagħhom, b'enfażi speċifika fuq 
it-tagħlim tal-kurrikulu Ewropew. L-iskola f'Culham qed tħejji biex tkompli l-
attivitajiet bħala skola akkreditata f'kooperazzjoni mill-qrib mas-sistema tal-Iskejjel 
Ewropej, ara l-punt 3.3.  

2.5. Frankfurt 

L-iskola fi Frankfurt hija ffullata u s-sitwazzjoni ħżienet fl-2009 hekk kif il-
popolazzjoni tal-iskola kompliet tiżdied. L-approvazzjoni mill-awtoritajiet Ġermaniżi 
għar-ristrutturar propost tal-iskola għadha ma waslitx.  

2.6. Karlsruhe 

Il-popolazzjoni tal-iskola baqgħet stabbli iżda l-popolazzjoni tal-istudenti li huma 
ulied membri tal-persunal tal-Istituzzjonijiet kienet għadha taħt l-20% sew. Ix-
xogħlijiet ta' tiġdid tkomplew u l-kantin il-ġdid kien qed jopera mill-bidu tas-sena 
skolastika. 

                                                 
3 Id-dokument: 2511-D-2007-fr-2 Deċiżjoni tal-Bord tal-Gvernaturi 22+23 Jannnar 2008 
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2.7. Il-Lussemburgu 

L-iffullar għadu problema fuq is-sit tal-iskola Lussemburgu I, li bħalissa qed tospita 
wkoll l-iskola temporanja Lussemburgu II. Il-Kummissjoni tilqa' tajjeb il-fatt li l-
awtoritajiet tal-Lussemburgu kkonfermaw, f'laqgħa f'Novembru 2009, li għal 
Settembru 2010 se jingħataw infrastrutturi addizzjonali tranżitorji, iżda jiddispjaċiha 
dwar aktar iffullar li se jkun ir-riżulat fuq is-sit Lussemburgu I (f'Kirchberg), 
sakemm fl-2012 tinfetaħ l-istruttura permanenti tal-iskola Lussemburgu II f'Betrange 
Mamer.  

Id-diskussjonijiet dwar l-aspetti prattiċi tad-deċiżjoni tal-awtoritajiet Lussemburgiżi 
li jorganizzaw u jiġġestixxu trasport tal-iskola pubbliku apposta għall-istudenti tal-
iskola Lussemburgu II għal Bertrange/Mamer komplew matul is-sena. Il-
Kummissjoni tqis li t-trasport skolastiku huwa kwistjoni kruċjali għall-komunità 
skolastika kollha kemm hi u tilqa' tajjeb dan l-isforz mill-awtoritajiet tal-
Lussemburgu. 

2.8. Mol 

L-iskola f'Mol kompliet tikber iżda t-tendenza hija lejn proporzjon iżgħar ta' studenti 
ta' membri tal-persunal fl-Istituzzjonijiet Ewropej. Is-sezzjoni Ingliża l-ġdida kibret 
filwaqt li fis-sezzjoni Ġermaniża kien hemm attendenza fjakka. L-iżvilupp tas-
sezzjonijiet tal-lingwa se jkunu sorveljati skont kif jiddeċiedi l-Bord tal-Gvernaturi 
filwaqt li tinħoloq is-sezzjoni Ingliża4.  

2.9. Munich 

Saru xogħlijiet maġġuri ta' kostruzzjoni u żdiedet infrastruttura temporanja (11-il 
klassi) matul is-sena. It-titjib infrastrutturali huwa essenzjali fis-snin li ġejjin, 
speċjalment meta wieħed iqis iż-żieda konsistenti li qed tidher fil-popolazzjoni tal-
iskola. 

2.10. Varese 

Il-popolazzjoni tal-iskola għadha stabbli u l-Iskola Ewropea f'Varese għadha qed 
tbati minn nuqqas ta' infrastruttura xierqa. Il-Viċi President Kallas bagħat ittra dwar 
dan lill-Prim Ministru Berlusconi f'Mejju 2009. Sfortunatament għadha ma waslet l-
ebda tweġiba. Il-Kummissjoni se tibqa' tinsisti biex l-awtoritajiet Taljani jieħdu 
azzjoni.  

3. ŻVILUPPI POLITIĊI U SFIDI  

3.1. Riforma  

Il-proċess ta' riforma li tnieda bir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2002 u 
fl-2005 ngħalaq f'April 2009 fil-laqgħa tal-Bord tat-Tmexxija fi Stokkolma5. 

                                                 
4 Ref.: 2007-D-129-fr-4. Deċiżjoni 23+24 ta' Jannar 2008 
5 Ref.: 2009-D-353-en-4 
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Fost il-kisbiet ewlenin hemm il-ftuħ tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej permezz tal-
possibbiltà ta' akkreditament ta' skejjel nazzjonali, sabiex ikunu jistgħu jgħallmu l-
kurrikulu Ewropew u possibbilment anki l-Baċċellerat Ewropew. Il-kurrikulu 
Ewropew jiġi mgħallem f'Parma, f'Dunshauglin, f'Heraklion, f'Ħelsinki, fi Strasburgu 
u f'Manosque6. Bħalissa f'Bad Vilbel hemm skola li għaddejja mill-proċess ta' 
akkreditament. B'żieda ma' dan, l-Iskola Ewropea f'Culham għaddejja mill-proċess 
ta' tħejjija għat-tranżizzjoni bil-għan li tapplika għall-akkreditament li se tkun 
esperjenza siewja għas-sistema tal-Iskejjel Ewropej. L-awtoritajiet tal-Pajjiżi l-Baxxi 
wkoll esprimew l-intenzjoni tagħhom li jħejju applikazzjoni għall-akkreditament 
għal skola fl-Aja. 

Ir-riforma tinkludi l-possibbiltà għal skejjel akkreditati li jiffirmaw ftehim sabiex 
jirċievu kontribut finanzjarju mill-baġit tal-UE f'rabta mal-għadd ta' studenti ta' 
persunal tal-UE li jattendi dik l-iskola partikolari7. 

Il-problema ta' għadd insuffiċjenti ta' għalliema mibgħuta mill-Istati Membri ġiet 
indirizzata skont il-parti hekk imsejħa "tal-qsim tal-ispejjeż" tar-riforma. Ġie 
miftiehem li tinfetaħ il-possibbiltà għall-pajjiżi li jibagħtu kelliema mhux nattivi 
f'certi każijiet limitati sabiex jonqos il-piż fuq l-Istati Membri li jkollhom jibagħtu 
għalliema għat-tliet lingwi li jintużaw fit-tagħlim. L-effetti sħaħ tal-possibbiltà li 
jintbagħtu kelliema mhux nattivi f'ċerti każijiet kienu għadhom ma jistgħux jinħassu 
fl-2009. L-ispiża biex jitħallsu għalliema rreklutati lokalment sabiex jagħmlu tajjeb 
għan-nuqqas għadha ta' piż kbir għall-Kummissjoni. Fl-2009 dan kien jirrappreżenta 
spiża ta' EUR 2.1 miljun. 

Il-governanza fuq il-livell ċentrali u lokali kien punt fokali ieħor tar-riforma. F'livell 
lokali, ġew riveduti r-regoli interni tal-Bordijiet tal-Amministrazzjoni tal-iskejjel 
Ewropej. Intlaħaq qbil dwar aktar awtonomija għall-iskejjel f'livell lokali fi ħdan il-
qafas ġenerali tar-regolamenti u d-deċiżjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija, inkluż ir-
Regolament Finanzjarju, li jispeċifika l-limiti u l-obbligi. Għal kull skola, fil-qafas il-
ġdid għandhom jintużaw pjan li jistabbilixxi l-objettivi (pjan annwali tal-iskola) u r-
riżorsi (abbozz ta' baġit) kif ukoll mekkaniżmi ta' kontroll u l-obbligi ta' rappurtaġġ 
bħala għodda fil-qafas il-ġdid. Il-pjan se jintuża bħala bażi għall-valutazzjoni, sew 
interna kif ukoll esterna, tal-iskejjel. Il-pjan jiġi ppreżentat lill-Bord tat-Tmexxija 
biex ikollu l-informazzjoni neċessarja kollha biex ikun jista' japprova l-baġit. Is-sena 
skolastika 2009/2010 kienet sena tranżitorja għall-implimentazzjoni ta' dawn l-aspetti 
tar-riforma. 

Barra minn dan, fl-iskejjel qed jitwaqqaf Kunsill Konsultattiv tal-Iskola, bħala l-post 
fejn issir il-konsultazzjoni interna. Se jkun ippresedut mid-Direttur u jiġbor is-sħab u 
dawk involuti fil-komunità skolastika. 

                                                 
6 It-taqsima Ewropea għall-istudenti sekondarji fis-snin 1 sa 4 infetħet fl-iskola internazzjonali ta' 

Manosque f'Settembru 2009. L-ispetturi tal-Iskola Ewropea kkonkludew verifika tal-iskola fi Frar 2010 
u din se tiġi ppreżentata lill-Bord ta' Tmexxija f'Diċembru 2010. Jekk din tiġi approvata; il-Konvenzjoni 
ta' akkreditament tista' mbagħad tiġi ffirmata. 

7 Il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet rispettivi għaċ-ċiklu primarju u għal dak sekondarju se jkun ibbażat fuq 
taħlita bbilanċjata tal-ispejjeż medji għal kull tifel u tifla tal-iskola fis-sistema tal-Iskejjel Ewropej minn 
naħa, u tal-ispejjeż medji għal kull tifel u tifla fis-sistema nazzjonali fuq in-naħa l-oħra, kif imfisser fid-
Dokument 2009-D-681-en-1 ippreżentat lill-Bord tat-Tmexxija f'Jannar 2009.  
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F'livell ċentrali, fir-riforma ġie mfassal fid-dettall inventarju tal-istanza xierqa fejn 
għandhom jittieħdu deċiżjonijiet relevanti. Deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ta' 
organizzazzjoni daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Settembru 2009 u ntlaħaq qbil dwar perjodu ta' 
tranżizzjoni biex tkun tista' ssir reviżjoni ta' xi regoli eżistenti biex jitlestew mhux 
aktar tard mill-1 ta' Settembru 2010. 

3.2. Verifiki Interni 

Fl-2007 l-Bord tat-Tmexxija kien diġà ddeċieda li jistabbilixxi funzjoni ta' kontroll 
intern. Aktar tard f'dik l-istess sena, ġiet konkluż "Ftehim fuq livell ta' servizz" mas-
Servizz ta' Verifika Intern (IAS) tal-Kummissjoni Ewropea. Kmieni fl-2008 l-Bord 
tat-Tmexxija approva l-pjan strateġiku biex jitwettaq matul il-perjodu 2008/20108. L-
ewwel verifika li saret skont il-programm tax-xogħol kopriet l-immaniġġjar tar-
riżorsi umani. Il-verifika saret fl-Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali u fi tliet skejjel, 
Lussemburgu I, Brussell I u Varese. Ix-xogħol fuq il-post tal-verifika sar tard fl-
2008. Matul l-2009 ġew diskussi abbozz wara l-ieħor kif ukoll ir-risposti għalihom. 

Ir-riżultat aħħari ta' din il-verifika kienu sitt rapporti separati. L-ewwel wieħed minn 
dawn dwar "Kwistjonijiet trasversali fl-Immaniġġjar tar-Riżorsi Umani" ġie 
ppreżentat lill-Bord tal-Gvernaturi f'Diċembru 20099. F'dak ir-rapport wieħed isib 
fatti li japplikaw għall-iskejjel Ewropej kollha bi proposti għal approċċ komuni 
għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet riżultanti. Il-pass li jmiss hu t-
tħejjija ta' pjan ta' azzjoni. Ir-rapport l-oħra "Responsabbiltajiet Korporati tal-
Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali għall-Immaniġġjar tar-Riżorsi Umani fl-Iskejjel 
Ewropej" u erba' rapporti dwar "L-Immaniġġar tar-Riżorsi Umani" separatament 
għall-Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali u l-Iskejjel ta' Lussemburgu I, Brussell I u 
Varese ġew ippreżentati lill-Bord tal-Gvernaturi fl-2010. 

Is-segwitu ta' dawn ir-rapporti huwa ta' importanza estrema għat-tħaddim aħjar tas-
sistema fl-Iskejjel Ewropej. Ir-rakkomandazzjonijiet ivarjaw mill-indikazzjoni ta' 
problemi serji għal nuqqas formali ta' proċeduri. Ir-rakkomandazzjonijiet wasslu għal 
pjani ta' azzjoni li ġew approvati mill-IAS u li jridu jittieħdu bis-serjetà mill-partijiet 
ikkonċernati. Hemm każijiet fejn l-uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali jrid jieħu l-
inizjattiva biex joħroġ rakkomandazzjonijiet u linji ta' gwida lill-iskejjel. Il-
Kummissjoni se ssegwi din il-kwistjoni mill-qrib. 

3.3. Culham 

Matul is-sena 2009, l-awtoritajiet tar-Renju Unit mexxew 'il quddiem il-proċess tat-
trasformazzjoni tal-Iskola Ewropea f'Culham biex issir "akkademja" mas-sistema 
skolastika nazzjonali tagħhom li għaliha għandhom l-intenzjoni li jitolbu 
akkreditament sabiex ikun jista' jitkompla t-tagħlim tal-kurrikulu Ewropew f'Culham 
bil-possibbiltà li jingħata l-Baċċellerat Ewropew. 

F'April 2009, l-awtoritajiet tar-Renju Unit iffirmaw dikjarazzjoni ta' intenzjoni bħala 
l-ewwel pass biex tinħoloq l-"akkademja". Ġie mqabbad konsulent biex jagħmel 
studju ta' vijabbiltà, li jikkostitwixxi t-tieni pass, li kellu jitlesta qabel is-sajf tal-2010.  

                                                 
8 Doc. 2511-D-2007-en-2 
9 Doc. 2009-D-2110-en-2  
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B'mod parallel, il-fajl ta' interess ġenerali għall-akkreditament ġie approvat mill-Bord 
tat-Tmexxija tal-Iskejjel Ewropej f'Diċembru 2009. Iridu jiġu ċċarati xi kwistjonijiet 
pendenti dwar il-kitba ta' ulied il-persunal tal-Istituzzjonijiet u l-kundizzjonijiet tal-
għalliema fid-dawl tal-preżentazzjoni tal-fajl tal-konformità fl-2010, il-pass ta' 
akkreditament li jmiss biex l-iskola ssir tat-"tip II". 

3.4. Iffullar/infrastruttura 

F'ħafna lokalitajiet, id-domanda għall-postijiet ilha għal xi snin akbar mill-provvista. 
L-aktar eżempji ċari ta' dan huma fi Brussell u fil-Lussemburgu, kif ukoll fi 
Frankfurt u f'Varese. Din is-sitwazzjoni tqanqal tħassib u l-Kummissjoni qed tagħmel 
pressjoni politika kostanti fuq l-awtoritajiet nazzjonali sabiex tara li dawn iwettqu l-
obbligi tagħhom bħala pajjiżi ospitanti lejn l-istituzzjonijiet u, importanti ħafna, li 
jipprovdu faċilitajiet xierqa għall-Iskejjel Ewropej. Peress li l-iskejjel huma ffullati 
qed ikun hemm il-ħtieġa ta' restrizzjonijiet fuq l-għadd ta' studenti li jistgħu jinkitbu 
fihom, ħaġa li qed tiffrustra bil-kbir lill-ġenituri u lill-istudenti, u mhux qed ikun 
possibbli li jinkitbu studenti mil-lokal li l-ġenituri tagħhom ma jkunux membri tal-
persunal tal-istituzzjonijiet tal-UE.  

Ċertamant wieħed jifhem li l-ħolqien ta' skola kbira jiswa ħafna flus. Il-proġett biex 
tkun rinnovata r-raba' skola f'Laeken fil-Belġju, pereżempju, jirrappreżenta madwar 
EUR 60 miljun mill-baġit federali Belġjan. Bl-istess mod, il-proġett tat-tieni Skola 
Ewropea fil-Lussemburgu jirrappreżenta xogħol ta' kostruzzjoni ta' aktar minn EUR 
230 miljun. Iżda, ovvjament, dan huwa obbligu finanzjarju li wieħed irid jikkunsidra 
fil-kuntest tal-benefiċċji ekonomiċi li l-pajjiżi jirċievu mill-preżenza tal-
Istituzzjonijiet Ewropej stabbiliti fuq it-territorju tagħhom. L-obbligi huma wkoll 
speċifikati fil-ftehimiet li jeżistu mal-pajjiżi ospitanti u l-Kummissjoni trid tkompli 
tagħmel pressjoni fl-ogħla livelli sabiex tikseb l-infrastruttura raġjonevoli għall-
iskejjel li l-għan ewlieni tagħhom huwa li jipprovdu edukazzjoni għal ulied il-
persunal, bil-lingwa materna tagħhom. 

3.5. Kawżi legali 

Bħalissa hemm tliet kawżi legali għaddejjin li jinvolvu direttament lill-Kummissjoni: 
tnejn jikkonċernaw lir-Renju Unit u wieħed lill-Belġju.  

L-ewwel waħda għandha x'taqsam mal-kundizzjonijiet nazzjonali ta' mpjieg għal 
għalliema mislufa li għandhom implikazzjonijiet fuq ir-rimunerazzjoni mħallsa mill-
kontribuzzjoni tal-UE għall-baġit tal-Iskejjel Ewropej.  

It-tieni kawża hija dwar għalliema mislufa mir-Renju Unit (pajjiż mhux fiż-żona 
Ewro) li s-salarji tagħhom huma taħlita ta' dħul nazzjonali (maqlub għall-Ewro) u 
kontribuzzjoni Ewropea. F'Lulju 2008 r-regolamenti tal-persunal tagħhom ġew 
adottati biex jittieħdu inkunsiderazzjoni każijiet ta' deprezzament estrem tal-munita 
kontra l-Ewro; il-kawża legali hija marbuta mal-possibbiltà li din id-deċiżjoni tkun 
retroattiva u ma' jekk ir-regolamenti tal-istaff għal għalliema mislufa b'mod ġenerali 
jiksrux it-trattat ta' Lisbona fejn jidħol it-trattament indaqs u l-moviment ħieles tal-
ħaddiema taħt l-istess kundizzjonijiet.  

It-tielet kawża tikkonċerna nuqqas ta' ftehim li ilu ħafna jeżisti dwar l-iffinanzjar 
mill-Istat Membru ta' apparat meta dan ikun qed jipprovdi l-infrastruttura lil skola 
ġdida. 



MT 9   MT 

Il-kawżi kollha huma mistennija jibqgħu pendenti fl-2010. 

Barra minn hekk, hemm kawża miġjuba quddiem il-qorti nazzjonali minn għalliem 
ingaġġat lokalment fil-Belġju dwar il-ħlas tal-benefiċċju tal-vaganzi qabel l-2004. Fl-
2010 mistennija tingħata s-sentenza dwar sa liema livell dan il-pagament għandu 
jkun retroattiv, fil-prinċipju, qabel l-2004. Diġà nqatgħet li l-pagament innifsu huwa 
leġittimu. Ir-riżultat tas-sentenza dwar sa liema livell għandu jkun hemm l-effett 
retroattiv se jinfluwenza l-konsegwenzi baġitarji, speċjalment peress li 26 għalliem 
ieħor ingaġġati lokalment ressqu l-istess pretenzjonijiet. 

4. ŻVILUPPI U SFIDI BAĠITARJI  

4.1. Ċifri għall-eżekuzzjoni tal-baġit 2009 

– L-għadd ġenerali tal-istudenti żdied bi 3,15% minn 21.649 għal 22.331 mill-2008 
sal-2009. Iċ-ċifri ta' eżekuzzjoni baġitarja juru tnaqqis fis-sehem li nġarr mill-
Istati Membri, fis-sehem li ġej minn dħul minn kuntratti ma' entitajiet privati (l-
hekk imsejħa studenti ta' kategorija II) u fil-każ ta' dħul mill-miżati skolastiċi 
(kategorija III) kif ukoll fis-sehem minn riżorsi oħra (l-aktar interessi bankarji). 
Bħala konsegwenza, hemm żieda fis-sehem imħallat mill-kontribuzzjoni tal-UE: 

Kontribuzzjonjiet tal-baġit (estratti mid-Dokument 2009-D-62-fr-1 u d-Dokument 2010-D-62-fr-1)  
  2009 2008  
  Krediti inizjali Krediti 

supplimentari Krediti finali Dħul Krediti finali Dħul  
Stati Membri 57,5 -2,1 55,4 53,8 54,7 54,5  
Il-
Kummissjoni 150,5 4,3 154,8 151,9 144,1 138,9  
EPO 17,7 0,0 17,7 17,4 16,0 15,4  
Miżati Kat. II  15,8 -0,2 15,5 14,3 15,7 14,7  
Miżati Kat. III  19,7 -1,0 18,7 18,7 19,6 21,0  
Oħrajn 2,3 0,0 2,3 2,3 2,1 2,0  
Żejjed+Riżervi 0,0 2,7 2,7 2,9 5,9 7,7  
TOTAL 263,6 3,6 267,2 261,3 258,0 254,0  
        
4.2. Avvenimenti ewlenin 

Il-Bord tat-Tmexxija approva żewġ baġits ta' emenda għas-sena, l-aktar minħabba 
tnaqqis mid-dħul iżda wkoll minħabba żieda fl-ispejjeż. Meta mqabbel mal-baġit 
inizjali tal-2009, il-kontribuzzjoni tal-UE żdiedet minn EUR 150,5 għal EUR 154, 8 
miljun) 

Il-bilanċ favorevoli mill-2008 ġie trasferit għall-baġit tal-2009 (EUR 2,9 miljun); dan 
il-bilanċ favorevoli ntuża fil-baġits ta' emenda approvati mill-BtT biex ikopri parti 
mill-bżonnijiet addizzjonali għall-krediti. 

L-aġġustamenti tas-salarji għall-għalliema u l-persunal indipendenti huma marbuta 
maż-żieda fis-salarju tal-persunal fl-Istituzzjonijiet u għalhekk affettwat direttament 
mid-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri ta' Diċembru 2009. Il-Bord tat-Tmexxija nieda 
l-proċedura tiegħu stess bħala konsegwenza (ibbażata fuq aġġustament ta' 1.85%) li 
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għalqet f'Jannar 2010. Impenn li jikkorrispondi għall-ammont ta' EUR 3,1 miljun ġie 
trasferit u l-pagamenti ġew effettwati fl-2010.  

In-nuqqas ta' persunal issekondat huwa problema baġitarja u pedagoġika. Iċ-ċifri juru 
spiża għal staff mhux misluf ta' EUR 2,1 miljun għall-2009. Il-postijiet 
korrispondenti għandhom jimtlew minn membri tal-persunal ingaġġati lokalment li 
jkollhom is-salarji mħallsa mill-baġit individwali tal-iskejjel u għalhekk fil-biċċa l-
kbira mill-baġit tal-UE. In-nuqqas ta' konformità tal-Istati Membri mal-obbligi 
tagħhom qed ikun ta' problema u qed iwassal għal żieda fil-problemi strutturali. 

Waqt il-laqgħa tal-Bord tat-Tmexxija f'April 2010, il-Kummissjoni ma kinitx 
f'pożizzjoni li tagħti r-rilaxx għall-baġit tal-2008 minħabba li nstab li ma ġewx 
osservati r-regoli dwar xi klassijiet tal-lingwa materna f'5es skejjel għal studenti 
mingħajr taqsima lingwistika. Għaddejja investigazzjoni dwar dan il-ksur tar-
regolamenti, u l-Kummissjoni għandha ħafna għax taħseb li dan japplika wkoll għas-
sena baġitarja 2009. Jekk jinstab li dan ikun verament il-każ, l-iskejjel ikkonċernati 
jkunu jridu jimplimentaw azzjonijiet ta' rettifika. 

5. ŻVILUPPI U SFIDI PEDAGOĠIĊI  

5.1. Ir-riforma tal-baċċellerat Ewropew 

Fil-kuntest tal-ftuħ tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej lill-iskejjel akkreditati, il-grupp 
ta' ħidma dwar il-baċċellerat ippreżenta xi proposti biex jissimplifika l-
organizzazzjoni tal-eżami, biex inaqqas l-ispejjeż, biex jirrevedi l-kontenut tal-eżami, 
mingħajr ma jipperikola l-kwalità taċ-ċertifikat u fl-istess ħin billi jikkunsidra r-
rekwiżiti tal-universitajiet u ta' istituzzjonijiet oħra ta' edukazzjoni għolja. Xi 
proposti ġew approvati mill-Bord tat-Tmexxija f'Diċembru 2009 u se jiġu 
implimentati anki għas-sessjoni tal-2010: it-tneħħija tal-preżentazzjoni tal-karti tal-
eżamijiet; ir-responsabbiltà ta' kull skola bħala ċentru tal-eżamijiet; arranġamenti 
għal kandidati bi ħtiġijiet speċjali. Il-grupp ta' ħidma jibqa' għaddej bil-ħidma tiegħu, 
notament fuq is-sistema tal-għoti tal-marki (intern/estern, tipi ta' marki, l-għadd ta' 
testijiet bil-miktub/orali, ħiliet li għandhom jiġu eżaminati, eċċ.) sabiex tiġi 
implimentata r-riforma sħiħa tal-baċċellerat sas-sessjoni tal-2013.  

5.2. Azzjonijiet għal studenti bi Bżonnijiet Edukattivi Speċjali (SEN)  

L-Iskejjel Ewropej komplew bl-isforzi tagħhom biex jintegraw lill-istudenti bi 
bżonnijiet speċjali, fejn ikun hemm bżonn permezz ta' programm ta' studji adattat 
għalihom, u permezz ta' riżorsi umani xierqa.  

Ir-rapport li jevalwa l-politika u l-prattika dwar l-SEN fl-Iskejjel Ewropej, li rriżulta 
mill-istudju ffinanzjat mill-Parlament Ewropew, ġie ppreżentat lill-Bord tat-
Tmexxija f'April 2009. Il-Bord talab lill-Grupp ta' Politika dwar l-SEN biex janalizza 
kif jista' jiġi implimentat it-tibdil propost. Bħala konsegwenza, il-proċeduri tal-SEN 
fit-taqsima sekondarja u l-arranġamenti speċjali li jistgħu jiġu offruti lil studenti tal-
SEN fis-snin 6 u 7, u fil-mument tal-eżamijiet tal-Baċċellerat Ewropew, ġew adattati.  

Matul is-sena skolastika 2008/09 kien hemm 457 student tal-iskola taħt l-istruttura 
tal-SEN, żieda ta' 10,1% fuq is-sena ta' qabel. Il-Kummissjoni kompliet tipprovdi r-
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riżorsi finanzjarji neċessarji billi aċċettat li tittrasferixxi krediti li jippermettu l-
aġġustament tal-krediti għall-ispejjeż reali li jqumu matul is-sena. Il-baġit għas-SEN 
żdied minn EUR 3.426.685 fl-2008 għal EUR 4.441.142 fl-2009; madankollu jeżisti 
tħassib dwar din iż-żieda li għadha għaddejja u l-ħtieġa li jiġu analizzati fil-fond il-
kriterji dwar l-SEN sabiex ir-riżorsi jiġu ffokati bl-aħjar mod. 

6. SFIDI FUTURI 

L-evoluzzjoni tat-talbiet baġitarji li qed jiġu osservati fil-każ tal-Iskejjel Ewropej, flimkien 
mas-sitwazzjoni ekonomika preżenti, wasslet lill-Kummissjoni biex titlob reviżjoni ta' ċerti 
spejjeż fis-sistema tal-Iskejjel Ewropej. Jeħtieġ approċċ aktar effiċjenti fejn jidħlu l-ispejjeż, 
kif ukoll tqassim aktar ġust tal-piż finanzjarju. Jeħtieġ li l-ippjanar baġitarju tal-futur jinżamm 
taħt kontroll u l-Kummissjoni trid li jkun hemm reviżjoni ta' ċerti spejjeż bħala kundizzjoni 
biex tapprova l-baġit tal-2011.  

Is-sitwazzjoni infrastrutturali se tkun waħda inkwetanti ħafna fis-snin li ġejjin f'ħafna 
postijiet. L-iskejjel ta' Brussell u tal-Lussemburgu jilqgħu aktar minn 60% tal-istudenti kollha 
li jattendu s-sistema, u ż-żewġ postijiet se jbatu fis-snin li ġejjin qabel ma jiġu pprovduti 
soluzzjonijiet permanenti, fl-2012, mill-pajjiżi ospitanti responsabbli. Saret proposta għall-użu 
ta' bini prefabbrikat biex tkun ta' soluzzjoni temporanja fiż-żewġ postijiet. Anki jekk dan se 
jsolvi l-problema tan-nuqqas immedjat ta' klassijiet, se joħloq kwistjonijiet oħra minħabba l-
espjansjoni kontinwa tal-għadd ta' studenti fil-postijiet fejn hemm l-iskejjel eżistenti, b'mod li 
s-sitwazzjoni fil-btieħi tal-iskejjel, fil-kantins, fis-swali tal-ġinnastika u għat-trasport 
skolastiku eċċ, se tkun diffiċili ħafna. Għadd ta' skejjel diġà huma obbligati jikru faċilitajiet 
esterni sabiex ikunu jistgħu jorganizzaw il-lezzjonijiet obbligatorji skont il-kurrikulu.  

 


