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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

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

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra l-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

- wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew bl-isem "Is-sistema 
tal-Iskejjel Ewropej fl-2009" (COM(2010)0595),

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni li Tiddefinixxi l-Istatut tal-Iskejjel Ewropej1,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Settembru 2005 dwar l-għażliet biex tiġi 
żviluppata s-sistema tal-Iskejjel Ewropej2,

- wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 723/2004 tat-
22 ta' Marzu 2004 li jemenda ir-Regolamenti tal-Persunal għal Uffiċjali tal-Komunitajiet 
Ewropej u l-Kondizzjoni ta' Xogħol ta' aġenti oħra tal-Komunitajiet Ewropej3,

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-
drittijiet tal-persuni b'diżabilità, li daħlet fis-seħħ fit-3 ta' Mejju 2008 u ġiet ratifikata 
mill-Unjoni Ewropea fit-23 ta' Diċembru 2010, u b'mod partikolari l-Artikolu 24 tagħha4,

- wara li kkunsidra r-rapport annwali tas-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej preżentat 
lill-Bord tal-Gvernaturi waqt il-laqgħa tiegħu tat-12, it-13 u l-14 ta' April 2011 fi 
Brussell5,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7–0000/2011),

A. billi l-Artikolu 165 tat-TFUE jissottolinja li l-UE tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' 
edukazzjoni ta' kwalità u li l-azzjoni tagħha għandha l-għan li tiżviluppa d-dimensjoni 
Ewropea fl-edukazzjoni permezz tat-tagħlim tal-lingwi,

B. billi l-Iskejjel Ewropej (SE) jagħmluha possibbli li l-istudenti jaffermaw l-identità 
kulturali tagħhom u jiksbu livell għoli ta' għarfien tal-lingwi barranin,

C. billi l-Iskejjel Ewropej ma jistgħux jitqabblu ma' skejjel internazzjonali peress li tal-
ewwel jaqdu l-ħtieġa li t-tfal jieħdu l-edukazzjoni skolastika bil-lingwa materna tagħhom,

                                               
1 ĠU L 212, 17.8.1994, p. 3.
2 ĠU C 271E, 17.8.2006, p. 333.
3 ĠU L 124, 27.4.2004, p. 1.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Ref.: 2011-02-D-39.



PE464.749v01-00 4/10 PR\865924MT.doc

MT

D. billi l-mod ta' funzjonament tal-Iskejjel Ewropej m'għadux adattat għaċ-ċirkostanzi 
attwali,

E. billi fl-iskejjel ta' Brussell u tal-Lussemburgu teżisti problema ta' popolazzjoni żejda li 
qed tagħmel ħsara lill-kwalità tat-tagħlim u qed timpedixxi li japplikaw tfal oħra barra 
dawk tal-persunal tal-istituzzjonijiet,

F. billi l-mudell ta' tagħlim li fuqu huma bbażati l-Iskejjel Ewropej għandu jitħeġġeġ fl-Istati 
Membri,

G. billi hemm diffikultà li jiġu raggruppati fi ħdan l-istess sistema ta' tagħlim studenti li jiġu 
minn orizzonti kulturali u lingwistiċi  differenti, li t-talenti u l-kapaċitajiet tagħhom 
jistgħu jkunu estremament differenti, 

H. billi, sabiex jinġiebu ‘l quddiem it-tqarrib u l-fehim reċiproku bejn l-istudenti, hu previst 
li ċerti suġġetti komuni jsiru bl-istess lingwa fi klassijiet tal-istess livell, 

I. billi jfakkar li l-Iskejjel Ewropej huma ffinanzjati mill-kontribuzzjonijiet tal-Istati 
Membri u mill-kontribuzzjoni ta' bilanċ tal-UE,

J. billi l-kriżi ekonomika għandha riperkussjonijiet fuq il-finanzjament tal-Iskejjel Ewropej,

K. billi n-numru ta' studenti mingħajr sezzjoni lingwistika (SWALS) qed ikompli jikber,

L. billi s-SWALS jibbenefikaw minn għajnuna fit-tagħlim bil-lingwa tas-sezzjoni 
lingwistika li jkunu integrati fiha u minn korsijiet tal-lingwa materna tagħhom, ħaġa li 
tinvolvi spejjeż strutturali kbar u dejjem jikbru,

M. billi jfakkar li fl-2004 ddaħħal tnaqqis speċjali mill-pagi tal-uffiċjali maħsub 
partikolarment għall-Iskejjel Ewropej,

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1. Jiddispjaċih li l-Iskejjel Ewropej spiss b'mod żbaljat jitqabblu ma' skejjel elitisti, filwaqt 
li għandhom il-missjoni li jagħtu tagħlim bil-lingwa materna lil studenti li l-ġenituri 
tagħhom jistgħu jintalbu jbiddlu l-post tax-xogħol tagħhom jew li jintegraw lura fil-pajjiż 
ta' oriġini tagħhom;

2. Iqis li l-Iskejjel Ewropej għandhom iservu ta' eżempju u li l-esportazzjoni ta' dan il-
mudell fis-sistemi nazzjonali ta' edukazzjoni tiffavorixxi l-mobilità professjonali;

L-organizzazzjoni u t-tixrid tas-sistema u tal-Bakkalawrjat Ewropew

3. Iqis li r-restrizzjonijiet baġitarji li għandhom jassumu l-iskejjel għandhom ikunu 
akkumpanjati minn tistħiħ reali tal-awtonomija tagħhom fil-qasam tal-ġestjoni;

4. Jinsisti fuq il-ħtieġa li l-Iskejjel Ewropej jistrieħu fuq bażi legali adegwata, fil-qasam tal-
kompetenzi tal-UE, u jixtieq ikun assoċjat fi kwalunkwe riflessjoni li ssir dwar dan is-
suġġett;
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5. Iħeġġeġ lill-Bord tal-Gvernaturi biex jantiċipa aħjar il-bżonnijiet infrastrutturali u biex 
jieħu miżuri li jagħmluha possibbli li jiġu evitati l-problemi tal-popolazzjoni żejda; 
jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiffavorixxu l-iżvilupp tal-iskejjel tat-tipi
II u III;

6. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jippromwovu l-kunċett tal-Iskejjel Ewropej fit-territorju 
tagħhom permezz tal-ħolqien ta' stabbilimenti piloti;

7. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw programmi skolastiċi komuni fil-pajjiżi kollha tal-
Unjoni;

8. Jirrakkomanda lill-Istati Membri biex fi ħdan is-sistemi edukattivi tagħhom jippromwovu 
ċerti kunċetti mislufa mis-sistema tal-Iskejjel Ewropej sabiex jiffavorixxu l-iżvilupp ta' 
ċittadinanza Ewropea mill-iktar età żgħira;

9. Ifakkar li dawk li għandhom il-Bakkalawrjat Ewropew jistgħu jitolbu li jidħlu fl-
universitajiet kollha tal-UE u jitlob b'insistenza lill-Istati Membri biex jiżguraw l-
osservanza tad-dispożizzjonijiet marbuta ma' dan;

10. Jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' ġemellaġġ bejn l-Iskejjel Ewropej u l-iskejjel nazzjonali;

Aspetti baġitarji

11. Jinnota li d-dħul jiżdied jew jonqos partikolarment minħabba l-applikazzjonijiet minn 
organiżmi b'kuntratt jew mill-familji barra l-istituzzjonijiet Komunitarji li bħalissa jiġu 
rrifjutati minħabba nuqqas ta' post għalihom;

12. Jieħu nota tal-ħtieġa li jiġu razzjonalizzati l-ispejjeż tal-ġestjoni ta' dawn l-iskejjel, imma 
jissottolinja li t-tentattivi li jitnaqqsu l-ispejjeż m'għandhomx jipperikolaw il-prinċipji 
fundamentali li fuqhom jistrieħ il-kunċett tal-Iskejjel Ewropej, bħat-tagħlim bil-lingwa 
materna minn kelliema tal-istess lingwa materna;

13. Jitlob lill-Kummissjoni tiddefinixxi l-kontribuzzjoni baġitarja tagħha b'tali mod li jiġu 
rrispettati dawn il-prinċipji u li jkun possibbli li l-Iskejjel Ewropej jassumu l-ispejjeż 
għat-tagħlim ta' studenti bi bżonnijiet edukattivi speċjali (SEN);

14. Jinnota li ċerti Stati qed jinħallu dejjem iktar mill-obbligi tagħhom f’dak li jirrigwarda s-
sekondar tal-għalliema, bl-iskuża tad-differenza bejn il-perċentwal ta' tfal tan-nazzjonalità 
tagħhom fl-iskola u l-kontribuzzjoni li huma mitluba jagħtu lill-baġit tal-iskejjel;

15. Jinkoraġġixxi l-ħolqien, malli tintlaħaq il-kwota tal-istudenti, ta' sezzjonijiet lingwistiċi 
ġodda, sabiex ikun possibbli għas-SWALS li jsegwu tagħlim bil-lingwa materna tagħhom 
u tkun evitata kull diskriminazzjoni fir-rigward tal-istudenti minn sezzjonijiet lingwistiċi 
oħra, filwaqt li jiġu limitati l-ispejjeż marbuta mal-istatut speċifiku tas-SWALS;

16. Jissottolinja li n-nuqqas ta' persunal sekondat għandu jiġi kumpensat permezz tar-
reklutaġġ lokali ta' għalliema sostituti li l-pagi tagħhom għandhom jiġu assunti mill-
iskejjel; jitlob lill-Bord tal-Gvernaturi jiżgura li l-Istati Membri li ma jikkontribwixxux 
finanzjarjament permezz tas-sekondar ta' għalliema jagħtu kontribuzzjoni finanzjarja 
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ekwivalenti lill-baġit tal-iskejjel;

17. Iqis li s-sistema attwali ta' finanzjament titfa' piż sproporzjonat fuq ċerti Stati Membri 
rigward is-sekondar u l-provvediment tal-infrastrutturi skolastiċi, u jitlob lill-Bord tal-
Gvernaturi jirrevedi l-mudell ta' finanzjament tal-iskejjel u r-reklutaġġ tal-għalliema;

18. Jitlob lill-Kummissjoni tfassal dispożizzjonijiet biex tkun tista' tiddefinixxi l-perċentwal 
tat-tnaqqis speċjali dedikat għall-Iskejjel Ewropej;

Aspetti pedagoġiċi

19. Jitlob li jiġi ġeneralizzat ir-rikors għal-lingwi hekk imsejħa ta' ħidma għat-tagħlim tas-
suġġetti kollha mhux fundamentali;

20. Jissottolinja l-ħtieġa li titwettaq evalwazzjoni esterna tal-programmi skolastiċi tal-Iskejjel 
Ewropej;

21. Jixtieq li r-reklutaġġ tal-għalliema sostituti jirrispondi għal kriterji ta' eċċellenza u li dawn 
ikunu kkontrollati minn spetturi;

22. Jafferma mill-ġdid li l-assunzjoni tal-ispejjeż tas-SEN tibqa' prijorità u jitlob lill-Bord tal-
Gvernaturi jiżgura li jiġu applikati koeffiċjenti għal din il-kategorija ta' studenti meta jiġi 
kkalkolat id-daqs tal-klassijiet;

23. Jitlob lill-Bord tal-Gvernaturi jipprevedi l-ħolqien ta' ċertifikat ta' tmiem tal-istudji barra 
l-Bakkalawrjat għall-istudenti li huma orjentati lejn il-qasam vokazzjonali;

24. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Istati Membri u lill-Bord tal-Gvernaturi tal-Iskejjel 
Ewropej.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Is-sitwazzjoni attwali

L-ewwel Skola Ewropea nħolqot fil-Lussemburgu f'Ottubru 1953 fuq inizjattiva ta' grupp ta' 
uffiċjali. Din l-esperjenza edukattiva, li ġabret flimkien tfal b'lingwi materni differenti, mill-
ewwel tqieset bħala waħda pożittiva u huwa għalhekk li maż-żmien twaqqfu erbatax-il Skola 
Ewropea fi bliet differenti li, fin-nomenklatura attwali, jikkorrispondu għall-kategorija tal-
iskejjel hekk imsejħa "tat-tip I”.

Fl-2010, dawn l-iskejjel kellhom 22 778 student, li 14 292 minnhom kienu fl-iskejjel ta' 
Brussell u tal-Lussemburgu, jiġifieri kważi 63% tat-istudenti kollha fl-iskejjel. Bejn l-2007 u 
l-2010 l-popolazzjoni skolastika żdieded bi 8.35%. Il-ftuħ ta' żewġ skejjel ġodda hu previst fl-
2012, fi Brussell u fil-Lussemburgu.

L-istudenti jitqassmu fi tliet kategoriji. L-istudenti tal-kategorija I huma essenzjalment it-tfal 
tal-uffiċjali u l-aġenti kuntrattwali tal-istituzzjonjiet. Il-perċentwal ta' dawn qed jiżdied b'mod 
kostanti u jirrappreżenta bħalissa kważi tliet kwarti mill-popolazzjoni tal-iskejjel. Il-
proporzjoni tagħhom hija iktar minn 90% fl-4 skejjel ta' Brussell, fejn l-insuffiċjenza 
infrastrutturali timponi politika restrittiva ta' ammissjoni għall-istudenti mill-kategorja II 
(dawk li jiġu ammessi bil-kundizzjonijiet previsti fil-ftehimiet konklużi bejn l-iskejjel u ċerti 
organizzazzonijiet u intrapriżi) u mill-kategorija III (dawk li l-ġenituri tagħhom iħallsu 
kontribuzzjoni skolastika). B'hekk, fid-dawl tal-limitazzjonijiet fil-qasam tal-postijiet, il-Bord 
tal-Gvernaturi ddeċieda li ma jiffirmax iktar kuntratti tal-kategorija II għall-iskejjel ta' 
Brussell.

2. Aspetti pedagoġiċi

L-organizzazzjoni pedagoġika tal-Iskejjel Ewropej tipprevedi li t-tagħlim fundamentali jsir 
bil-lingwa materna tal-istudent. Konsegwentement, kull skola għandha diversi sezzjonijiet 
lingwistiċi. It-tqassim tas-suġġetti u l-kontenut tagħhom huma identiċi f'kull sezzjoni.

Meta l-kundizzjonijiet għall-ħolqien ta' sezzjoni lingwistika ġdida ma jiġux sodisfatti, l-
istudenti mingħajr sezzjoni lingwistika (SWALS) jiddaħħlu f'sezzjoni lingwistika oħra u 
jibbenefikaw fl-istess ħin minn tagħlim tal-lingwa materna tagħhom u minn programm 
speċifiku li jgħollilhom il-livell fil-lingwa tas-sezzjoni li jkunu ddaħħlu fiha. 

Sabiex tinġieb ‘il quddiem edukazzjoni multikulturali ta' veru, isir enfasi fuq l-istudju, il-
fehim u l-użu tal-lingwi barranin. L-istudju tal-ewwel lingwa barranija, imsejħa wkoll il-
lingwa "ta' ħidma" (EN, DE jew FR), huwa obbligatorju mill-ewwel sena tal-primarja. L-
istudenti kollha jitgħallmu t-tieni lingwa barranija mit-tieni sena tas-sekondarja. Il-korsijiet 
tal-lingwi jiġbru flimkien gruppi ta' studenti minn nazzjonalitajiet differenti u jingħataw minn 
għalliema li l-lingwa kkonċernata tkun il-lingwa materna tagħhom. Din it-taħlita lingwistika 
tinsab fil-korsijiet tal-edukazzjoni artistika, l-edukazzjoni mużikali u l-isport, u tkun 
magħmula dejjem minn gruppi minn sezzjonijiet differernti.

Karatteristiċi oħra tat-tagħlim huma: fl-iskola primarja s-"sigħat Ewropej" ta' kull ġimgħa 
jiġbru flimkien tfal mis-sezzjonijiet kollha għal logħob u attivitajiet kulturali u artistiċi.
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Ta' min jinnota li l-Iskejjel Ewropej joffru triq waħda li tispiċċa bil-ksib ta' "Bakkalawrjat 
Ewropew". Peress li mhux possibbli għall-istudenti kollha li jkollhom diffikultà fl-iskola li 
jbiddlu t-triq tagħhom, is-sistema tipprevedi akkumpanjament tal-istudenti bi bżonnijiet 
pedagoġiċi speċifiċi (SEN) b'tali mod li l-ikbar numru ta' studenti jkunu jistgħu jiksbu dan iċ-
ċertifikat. Fis-sena skolastika 2009-2010, il-livell massimu medju ta' studenti mill-primarja u 
mis-sekondarja li rrepetew is-sena kien ta' 2.7%1.

3. Aspetti baġitarji u l-politika tal-persunal

Kif ifakkar il-preambolu tal-Konvenzjoni li Tiddefinixxi l-Istatut tal-Iskejjel Ewropej2, is-
sistema tal-Iskejjel Ewropej hija sistema sui generis, ibbażata fuq kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 25 tal-Konvenzjoni jipprevedi li l-baġit tal-iskejjel jiġi minn: 
1) il-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri permezz ta' ħlas kontinwu għal rimunerazzjoni 
għall-persunal tal-għalliema sekondat jew nominat u, fejn xieraq, kontribuzzjoni finanzjarja 
deċiża mill-Bord tal-Gvernaturi li jaġixxu unanimament; 
2) il-kontribuzzjoni mill-Komunitajiet Ewropej, li huma maħsuba biex ikopru d-differenza 
bejn l-ammont totali tal-ispiża mill-Iskejjel u t-total ta' dħul ieħor; 
3) kontribuzzjonijiet minn organizzazzjonijiet mhux mill-Komunitá li magħhom il-Bord tal-
Gvernaturi jkun ikkonkluda Ftehim;

Fil-każ tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri, jirriżulta li fl-2010 n-numru ta' karigi ta' 
għalliema sekondati mhux provduti mill-Istati kien ta' 64, li minnhom kien hemm 27 kariga 
ta’ lingwa Ingliża L-Ingliż fil-fatt huwa l-lingwa li jistudjaw kważi l-istudenti kollha, u fis-
sezzjoni Ingliża (u s-sezzjoni Franċiża) jinkitbu wkoll prinċipalment l-istudenti mingħajr 
sezzjoni lingwistika (SWALS)3. Din is-sitwazzjoni toħloq żbilanċ bejn il-perċentwal tal-
istudenti Brittaniċi u dak tal-għalliema sekondati tal-istess nazzjonalità. Huwa dan il-fatt li 
wassal lill-Bord tal-Gvernaturi biex fl-2008 f'Ħelsinki jadotta prinċipji ġenerali li jiddefinixxu 
tqassim ġust tal-ispejjeż bejn l-Istati Membri, fuq il-bażi tal-perċentwal tal-istudenti 
nazzjonali tagħhom (ara l-punt 4).

Intgħażel approċċ li għamilha possibbli li l-Istati Membri li jixtiequ dan jissekondaw 
għalliema bil-għan li jiżguraw it-tagħlim b'lingwa speċifika minn għalliema ta’ lingwa 
materna differenti. Wara sentejn, wieħed jinnota li ftit Stati Membri huma lesti jassumu l-
ispejjeż ta' karigi li jeżiġu li dak li jkun jgħallem b'lingwa hekk imsejħa "ta' ħidma".

L-uniku mezz biex wieħed jirrimedja għan-nuqqas ta' għalliema, għalhekk, hu li wieħed 
jirrikorri għal għalliema sostituti, jiġifieri għalliema reklutati fil-post u ffinanzjati mill-baġit 
tal-iskejjel. Terz tas-sigħat mgħallma fl-Iskejjel Ewropej qed jingħata minn għalliema 
sostituti, ħaġa li loġikament ittaqqal il-kontribuzzjoni tal-Unjoni lill-baġit tal-iskejjel.

B'hekk, jekk wieħed josserva l-evoluzzjoni tal-kontribuzzjonijiet rispettivi tal-atturi differenti 
tas-sistema lill-baġits tal-iskejjel mill-2005 'l quddiem, wieħed jinnota tnaqqis min-naħa 

                                               
1 Informazzjoni dwar id-dħul skolastiku 2010-2011 tal-Iskejjel Ewropej, Referenza: 2010-D-569-en-3.
2 ĠU L 212, 17.8.1994, p. 3.
3 Fl-2010, fl-iskejjel ta' Brussell, 66.83% tas-SWALS kienu miktubin fis-sezzjoni Ingliża, filwaqt li 29% kienu 
fis-sezzjoni Franċiża u 4% fis-sezzjoni Ġermaniża.



PR\865924MT.doc 9/10 PE464.749v01-00

MT

rappreżentata mill-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri, żieda min-naħa rappreżentata mill-
kontribuzzjonjiet tal-Kummissjoni u tnaqqis min-naħa rappreżentata mill-kontribuzzjonijiet 
tal-istudenti tal-kategorija III1.

4. Ir-riforma tal-2009 u l-ftuħ tas-sistema

B'kollaborazzjoni mal-Parlament Ewropew, li esprima ruħu b'mod partikolari fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tal-2005 dwar l-Iskejjel Ewropej2, il-Kummissjoni Ewropea mill-2004 'l hawn bdiet 
taħseb dwar l-aħjar mod kif tirriforma s-sistema tal-Iskejjel Ewropej sabiex ikun possibbli 
għalihom li jiffaċċaw l-isfidi ta' Unjoni mkabbra. Din ir-riforma kellha wkoll tkun okkażjoni 
biex jitkabbar l-aċċess għall-istudji Ewropej. Fil-fatt, kif issottolinja l-Parlament Ewropew fir-
riżoluzzjoni tiegħu tal-2005, il-mudell pedagoġiku Ewropew wera li jaħdem u hu mixtieq li 
jkun aċċessibbli għal studenti oħra barra dawk tal-Iskejjel Ewropej.

Il-Bord tal-Gvernaturi f'Mejju tal-2009 approva l-prinċipji ta' din ir-riforma fuq tliet 
pedamenti essenzjali:

 is-simplifikazzjoni tal-governanza globali tas-sistema sabiex id-deċiżjonijiet jittieħdu 
fil-livell adegwat;

 l-iżgurar li l-ispejjeż tal-operar tas-sistema jitqassmu b'mod indaqs bejn l-Istati 
Membri;

 il-ftuħ tas-sistema għall-iskejjel tat-tip II (li huma skejjel nazzjonali akkreditati mill-
Bord tal-Gvernaturi li jkollhom bħala vokazzjoni prijoritarja li jilqgħu lit-tfal mill-
istituzzjonijiet Ewropej) u għall-iskejjel tat-tip III (li huma skejjel nazzjonali 
akkreditati mill-Bord tal-Gvernaturi li jkunu jistgħu jilqgħu tfal bla distinzjoni).

Minn dakinhar, diversi skejjel nazzjonali fit-territorju tal-Unjoni u li għandhom tagħlim 
Ewropew iffirmaw konvenzjoni ta' akkreditament li tippermettilhom jgħallmu l-programm ta' 
studji Ewropej u eventwalment jagħtu l-Bakkalawrjat Ewropew.

5. Il-pożizzjoni tar-rapporteur

L-Iskejjel Ewropej inħolqu biex it-tfal tal-aġenti tal-istituzzjonijiet Ewropej li jissejħu biex 
jaħdmu u jgħixu barra minn pajjiżhom f'ambjent kulturali differenti jkunu garantiti l-aċċess 
għal edukazzjoni bil-lingwa materna tagħhom, b'tali mod li dawn it-tfal f'kull mument ikunu 
jistgħu jintegraw ruħhom mill-ġdid fi stabbiliment ta' tagħlim fil-pajjiż tagħhom ta' oriġini. 
Jiġifieri dan hu bżonn, u mhux lussu.

Wieħed għandu jżomm f'moħħu li, fl-Istati Membri kollha, it-tagħlim huwa b'xejn u li l-aġenti 
tal-istituzzjonijiet m'għandhomx possibilità oħra ħlief li jdaħħlu t-tfal tagħhom f'dawn l-
istabbilimenti speċifiċi jekk iridu jiżgurawlhom tagħlim bil-lingwa materna tagħhom.

Hu ovvju li, iktar minn 50 sena wara l-ħolqien tal-ewwel Skola Ewropea, il-kunċett għandu 
                                               
1 Rapport annwali tas-Segretarju Ġenerali tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Iskejjel Ewropej, Referenza: 2011-02-D-
39-en-1.
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-għażliet biex tiġi żviluppata s-sistema tal-Iskejjel Ewropej 
(ĠU C 193E, 17.8.2006, p. 333).
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jevolvi u jadatta ruħu għall-eżiġenzi l-ġodda ekonomiċi u tas-soċjetà. Madankollu, għandu 
jibqa' mudell ta' ispirazzjoni għas-sistemi skolastiċi nazzjonali, li jivvalorizza ċ-ċittadinanza 
Ewropea u jiffavorixxi l-iżvilupp tal-mobilità.

Jekk il-kriżi finanzjarja teħtieġ li jsir ċertu tnaqqis baġitarju, hu indispensabbli li tiġi 
eżaminata s-sitwazzjoni iktar mil-lenti ta' investiment fil-futur taż-żgħażagħ Ewropej milli 
mil-lenti tal-ispiża. L-iffrankar ma jistax jiekol mill-prinċipji fundamentali li fuqhom tistrieħ 
is-sistema.

F'dan ir-rigward, hu indispensabbli li t-tagħlim jibqa' jingħata minn għalliema tal-istess ilsien 
matern. Kwalunkwe tidwir ma' dan il-prinċipju huwa assurdità u jekk is-sistema għandha 
diffikultajiet biex issib kelliema nativi, dan ifisser li hemm bżonn li ssir riforma tal-politika ta' 
reklutaġġ. Imma, qabel ma naħsbu f'riforma ġdida, ir-rapporteur iqis li s-sistema attwali, li 
tipprevedi li l-Istati Membri jistgħu jagħtu kontribuzzjoni finanzjarja lill-baġit tal-iskejjel jekk 
ma jissekondawx għalliema, għandha l-ewwel nett tiġi sfruttata bis-sħiħ.

Fil-każ tal-politika tal-persunal, ir-rapporteur jinnota li n-nuqqas ta' osservanza mill-Istati 
Membri tal-obbligi tagħhom fil-qasam tas-sekondar bħala konsegwenza jirriżulta fi pressjoni 
ikbar fuq il-baġit tal-Unjoni. Fil-fatt, numru dejjem jikber ta' "għalliema sostituti" jridu jiġu 
reklutati u jitħallsu direttament mill-iskejjel, ħaġa li ttaqqal iktar il-kontribuzzjoni ta' bilanċ 
mogħtija mill-Kummissjoni.  Hu ta' importanza primarja li l-Istati Membri li qed jonqsu f'dan 
jiġu mfakkra dwar l-obbligi tagħhom li jibagħtu għalliema skont il-kwoti.

F'dan il-kuntest, biex jeħfief il-piż fuq ċerti Stati Membri, u b'mod partikolari dawk li 
jipprovdu għalliema tas-sezzjonijiet lingwistiċi fejn tinkiteb il-maġġoranza tal-istudenti 
mingħajr sezzjoni lingwistika (SWALS), għandu jkun żgurat li l-kunċett ta' tagħlim bil-lingwa 
materna jiġi applikat malli tintlaħaq il-kwota ta' studenti meħtieġa għall-ftuħ ta' sezzjoni 
lingwistika. Barra minn hekk, dan hu l-uniku mezz biex tiġi evitata kwalunkwe 
diskriminazzjoni bejn l-istudenti SWALS u l-istudenti l-oħra.

Ir-rapporteur iqis ukoll li jista' jkun hemm iffrankar sostanzjali jekk wieħed jiġġeneralizza r-
rikors għal-lingwi ta' ħidma (l-Ingliż, il-Ġermaniż u l-Franċiż) għat-tagħlim tas-suġġetti 
kollha mhux fundamentali.

B'mod ġenerali, ir-rapporteur hu tal-fehma li hemm bżonn li wieħed jorjenta ruħu iktar lejn il-
ħolqien ta' stabbilimenti tat-tipi II u III, li huma pass konkret lejn tagħlim "Ewropew" 
aċċessibbli għal numru ikbar ta' studenti.

Fil-fatt, jekk ir-rendikont tal-funzjonament tal-Iskejjel Ewropej huwa pożittiv, billi din is-
sistema tiftaħ perspettivi stimulanti għall-abbozz ta' sistema edukattiva Ewropea, hu f'idejn l-
Istati Membri li jaħdmu mhux biss biex jikkonservaw din is-sistema, imma wkoll favur l-
iżvilupp ta' dan il-mudell uniku u eċċezzjonali ta' tagħlim fl-Ewropa.


