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Suġġett: Petizzjoni 0075/2012, imressqa minn B.H., ta’ ċittadinanza Ungeriża, dwar il-
kundizzjonijiet għall-istudji universitarji fl-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Liġi ġdida fl-Ungerija biddlet il-kundizzjonijiet biex jiġu segwiti studji universitarji. Min 
jirċievi għotja huwa obbligat li jibqa’ u jaħdem l-Ungerija għal perjodu ekwivalenti għal 
darbtejn in-numru ta’ snin kemm ikunu damu l-istudji tiegħu. Il-petizzjonant jilmenta dwar 
din ir-restrizzjoni fuq il-moviment liberu u jitlob lill-Parlament biex jinvestiga.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Il-politika dwar l-edukazzjoni hija b’mod ġenerali responsabbiltà tal-Istati Membri u ma taqax 
taħt skrutinju speċifiku tal-UE skont il-qafas legali attwali. Għaldaqstant hija r-responsabbiltà 
tal-Gvernijiet u l-Parlamenti nazzjonali li jiddeċiedu dwar l-organizzazzjoni u l-finanzjament 
tas-sistemi tal-edukazzjoni terzjarja nazzjonali, inkluża d-deċiżjoni jekk l-edukazzjoni 
terzjarja għandhiex tiġi ffinanzjata għal kollox mill-istat jew le. Hija wkoll il-kompetenza tal-
Istat Membru kkonċernat sabiex jiddeċiedi jekk l-Istat għandux jipprovdi kwalunkwe tip ta’ 
boroż ta’ studju, għotjiet għall-istudju, self sussidjat għall-istudenti, eċċ.

L-Att CCIV tal-2011 dwar l-Edukazzjoni Terzjarja Nazzjonali fl-Ungerija, li ġie adottat fit-
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30 ta’ Diċembru 2011 u daħal fis-seħħ f’Jannar 2012, introduċa, fost l-oħrajn, l-obbligu 
ġenerali ta’ ħlas ta’ miżati tat-tagħlim għall-edukazzjoni terzjarja fl-Ungerija. L-Att fih ukoll 
dispożizzjonijiet fir-rigward tal-hekk imsejjaħ “kuntratt tal-istudenti” li jipprovdi 
finanzjament mill-istat għall-ispejjeż tat-tagħlim għal numru limitat ta’ studenti rreġistrati. Il-
kuntratt jobbliga lill-gradwati li jkunu rċevew tali finanzjament biex isibu impjieg jew attività 
ta’ impjieg indipendenti li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-liġi Ungeriża tax-Xogħol u l-
assigurazzjoni Soċjali għal perjodu doppju taż-żmien li matulu ġew iffinanzjati 
(kompletament jew parzjalment) l-istudji tagħhom. Ir-rekwiżit tal-impjieg għandu jiġi 
sodisfatt f’perjodu ta’ 20 sena minn wara l-gradwazzjoni jew inkella l-gradwat irid 
jirrimborża l-miżati tat-tagħlim sal-aħħar xahar tal-perjodu ta’ 20 sena. 

Wara l-intervent tal-Kummissjoni fir-rigward tar-rekwiżit tal-impjieg għal “studenti 
ffinanzjati mill-istat”, il-gvern Ungeriż ippropona emenda għall-Att CCIV tal-2011 dwar l-
Edukazzjoni Nazzjonali Terzjarja li l-Parlament adotta fil-21 ta’ Mejju 2013. L-Att li jemenda 
daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2013 u qassar bin-nofs il-perjodu ta’ impjieg meħtieġ fl-Ungerija 
bħala alternattiva għall-ħlas lura ta’ miżati tat-tagħlim għal studenti ffinanzjati mill-istat. 
Studenti ffinanzjati mill-Istat huma issa meħtieġa li jaħdmu fl-Ungerija eżattament għall-
istess żmien kif il-miżati għat-tagħlim tagħhom kienu ffinanzjati mill-istat matul l-istudji 
universitarji tagħhom. Il-kundizzjoni dwar l-impjieg tista’ tiġi sodisfatta b’mod flessibbli 
f’kwalunkwe mument matul il-perjodu ta’ 20 sena wara l-gradwazzjoni. Fejn l-istudent 
iffinanzjat mill-istat ma jissodisfax il-kundizzjoni dwar l-impjieg f’dawk l-20 sena minn wara 
l-gradwazzjoni, huwa jew hija għandhom iħallsu lura l-miżati tat-tagħlim, inizjalment 
iffinanzjati minn qabel mill-istat. Il-kundizzjonijiet aktar favorevoli japplikaw b’mod 
retroattiv anke għal dawk l-istudenti ffinanzjati mill-istat li bdew l-istudji tagħhom fis-sena 
akkademika 2012/2013.

L-Istati li jipprovdu għotjiet għall-istudju, li jistgħu jsiru “donazzjonijiet” (finanzjament mhux 
rekuperabbli) jistgħu, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, jitolbu li l-
benefiċjarju ta’ għotja bħal din juri ċertu grad ta’ integrazzjoni/rabta mal-Istat tal-
finanzjament. Is-sistema Ungeriża ta’ post ta’ studju “ffinanzjata mill-istat” hija, skont il-liġi 
nazzjonali, finanzjament mill-istat li bla dubju huwa rekuperabbli. Madankollu, huwa 
possibbli li persuna ma tħallasx lura l-miżati tat-tagħlim imħallsa minn qabel billi ssib impjieg 
għal ċertu perjodu ta’ żmien fl-Ungerija. L-għażla jekk iħallasx lura l-għotja jew jaħdimx għal 
ċertu perjodu ta’ żmien fl-Ungerija tiddependi mill-istudent li jkun applika għal u aċċetta l-
istatus bħala student “iffinanzjat mill-istat” matul l-istudji tiegħu. Il-kundizzjonijiet ta’ 
postijiet ta’ studju ffinanzjati mill-istat huma magħrufa minn qabel (u stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq).

Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, hemm numru ta’ objettivi li jistgħu jiġu 
aċċettati sabiex jiġu ġġustifikati l-limitazzjonijiet għall-moviment liberu tal-ħaddiema fl-UE. 
L-Ungerija espressament tinvoka l-Istrateġija Ewropa 2020 u l-miri tagħha għaż-żgħażagħ 
edukati fil-livell terzjarju; li jlestu l-istudji fil-ħin dovut u b’hekk jikkontribwixxu għall-
ekwilibriju finanzjarju tas-sistema edukattiva nazzjonali; “l-objettiv soċjali” (il-promozzjoni 
tal-iżvilupp tal-ekonomija nazzjonali) u fil-każ li l-għotja ssir donazzjoni, rabta suffiċjenti tal-
gradwat ikkonċernat mas-suq tax-xogħol u mas-soċjetà Ungeriża.

Konklużjonijiet
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Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-proporzjonalità tal-kundizzjonijiet tal-impjieg fl-Ungerija 
hija, wara l-bidliet applikabbli mill-1 ta’ Ġunju 2013, aċċettabbli u l-miżura inkwistjoni ma 
tidhirx sproporzjonata mal-objettivi segwiti.


