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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li l-approprjazzjonijiet tal-Fond Soċjali Ewropew assenjati għal proġetti 
fis-settur tal-edukazzjoni Olandiż, għall-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskola (proġetti VSF), 
qatt ma ntużaw għall-iskop proprju tagħhom fl-iskola tiegħu, fatti moħbija bil-manipulazzjoni 
tal-forom relevanti. Huwa jsostni li l-iskola daħħlet is-sussidji tal-FSE fil-baġit ġenerali 
tagħha u għalhekk tista’ tużahom għal xiex trid hi. Isostni li l-iskola tiegħu qatt ma kkunsidrat 
xi inizjattivi reali fir-rigward tal-proġett għall-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskola. Il-
petizzjonant għalhekk qed jitlob li ssir investigazzjoni dwar jekk l-użu tal-approprjazzjonijiet 
tal-FSE kif jiddeskrivihom hu, kienx skont ir-regoli u l-għanijiet tal-FSE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa għalliem fi skola Olandiża (ROC Rijn IJssel), isostni li l-iskejjel fl-
Olanda jdaħħlu sussidji mill-Fond Soċjali Ewropew (FSE), maħsuba biex inaqqsu t-tluq 
kmieni mill-iskola (ESL), fil-baġit ġenerali tal-iskola iżda mbagħad jużaw il-baġit tal-FSE kif 
jidhrilhom huma. Huwa jsostni li m’hemmx proġetti tal-ESL u li ftit li xejn hemm spejjez tal-
proġetti ddikjarati bħala sigħat regolari tal-iskola. Il-petizzjonant jinsab imħasseb dwar jekk 
tali użu tal-baġit tal-FSE huwiex f’konformità mar-regoli. 
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Il-petizzjonant jirreferi wkoll għat-talba li l-iskola tiegħu għamlet lill-għalliema tagħha biex, 
b’mod retroattiv, ipoġġu data fuq il-formuli rilevanti (i.e. l-iskedi tal-ħin tal-għalliema) biex 
jissodisfaw ir-rekwiżiti. Minkejja dan, huwa jikkonferma li tali prattika mhix tollerata mill-
Awtoritajiet Olandiżi.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-programm operazzjonali Olandiż tal-FSE għall-perjodu tal-ipprogrammar 2000-20061

jinkludi miżura preventiva mmirata biex tnaqqas l-ESL. L-iskejjel Olandiżi jistgħu japplikaw 
għal sussidju tal-FSE għand il-Ministeru tal-Edukazzjoni biex jiġġieldu l-ESL. L-għan ta’
proġett tal-ESL huwa li jżomm lill-parteċipanti f’edukazzjoni li twassalhom biex jibdew kors 
li jwassal għal kwalifika. L-attivitajiet tal-proġett għandhom jaqgħu taħt it-temi stipolati mil-
leġiżlazzjoni nazzjonali2. Dawn it-temi jinkludu, inter alia, l-iżvilupp ta’ proċeduri u 
koordinazzjoni ta’ gwida dwar il-karriera u għoti ta’ pariri lill-istudenti b’mod individwali 
(e.g. billi jiċċekknu l-klassijiet u jiżdied in-numru ta’ għalliema), l-iżvilupp ta’ proċeduri u 
strumenti għad-dħul fi skola u l-assessjar tal-istudenti u l-iżvilupp ta’ netwerking fl-iskejjel. 
Il-parteċipanti fi proġett tal-ESL għandhom ikunu f’riskju li jitilqu kmieni mill-iskola skont 
kif definit mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. L-istudenti jiġu assessjati fil-bidu ta’ kull sena 
skolastika u m’hemm l-ebda dħul flessibbli matul is-sena.

Applikazzjoni għal sussidju tal-FSE (li jikkorrispondi għal 50% tal-ispejjeż tal-proġett) 
tinkludi pjan tal-progett li jiddeskrivi l-attivitajiet tal-proġett, il-baġit tal-proġett kif ukoll il-
mod ta’ kif se jiġu ffinanzjati dawn l-attivitajiet. Il-kofinanzjament tal-proġetti tal-ESL huwa 
magħmul permezz ta’ finanzjament f’somma waħda li l-iskejjel jirċievu mill-Ministeru tal-
Edukazzjoni. F’każ ta’ proġett tal-ESL bi klassijiet iżgħar, l-ispejjeż li jirrigwardaw il-paga 
tal-għalliema - jew tal-inqas parti minnhom - jistgħu jiġu attribwiti lill-proġett tal-ESL skont 
in-numru ta’ studenti li jissodisfaw il-kriterji li jkunu f’riskju li jitilqu kmieni mill-iskola meta 
mqabbel man-numru totali ta’ studenti fil-klassi. Kull xahar, il-preżenza tal-parteċipanti tiġi 
reġistrata bl-għan li tiġi stabbilita r-rata. L-għalliema li jipparteċipaw fi proġett tal-ESL 
għandhom jiffirmaw l-iskedi tal-ħin ta’ kull xahar.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għamlet verifiki ta’ proġetti tal-ESL fl-Olanda matul il-perjodu 
ta’ programmazzjoni 2000-2006. Ma rriżulta xejn li juri li l-baġit tal-FSE li kien mmirat għall-
ġlieda kontra l-ESL intuża għal xi għan ieħor li l-iskejjel dehrilhom li kien xieraq.

Fir-rigward tal-allegat tidħil retroattiv tad-dati fl-iskola tal-petizzjonant, jista’ jiġi osservat li, 
wara l-investigazzjonijiet li saru mill-Awtoritajiet Olandiżi, is-sussidji tal-FSE mħallsa lill-
iskola tal-petizzjonant mhumiex se jkunu parti mit-talba ta’ ħlas finali. Konsegwentement, 
mhu se jkun hemm l-ebda finanzjament mill-FSE għall-proġetti tal-ESL fl-iskola tal-
petizzjonant.

Konklużjonijiet

                                               
1 Il-programm operazzjonali Olandiż tal-FSE li jkopri l-perjodu 2007-2013 ma jinkludix il-ġlieda kontra 

t-tluq kmieni mill-iskola. 
2 FES 3 Regoli tas-Sussidju għall-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni 2000-2006.
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Il-proġetti tal-ESL fl-Olanda jistgħu jiġu ffinanzjati sakemm l-attivitajiet tal-proġett jibqgħu 
fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tkompli tiżviluppa l-qafas stipolat 
mill-programm tal-FSE għall-perjodu 2000-2006. 

It-tnaqqis ta’ studenti fil-klassijiet u ż-żieda fin-numru ta’ għalliema huma attivitajiet 
eliġibbli. Il-paga tal-għalliem jew parti minnha - skont in-numru ta’ studenti fil-klassi li 
jinsabu f’riskju li jitilqu kmieni mill-iskola (kif definit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali) – tista’
tkun attribwita lill-proġett tal-ESL u kofinanzjata mill-FSE. Minkejja dan, huwa rekwiżit li l-
għalliema jiffirmaw l-iskedi tal-ħin fuq bażi ta’ kull xahar u li l-preżenza tal-parteċipanti fil-
proġett tal-ESL tkun reġistrata adegwatament.  

Ir-regoli Olandiżi tas-sussidju mill-FSE għall-iskejjel (li ħarġu mill-Ministeru tal-
Edukazzjoni) jistabbilixxu t-temi u l-attivitajiet eliġibbli kif ukoll il-kriterji li għandhom jiġu 
rispettati mill-parteċipanti (i.e. studenti li jinsabu f’riskju li jitilqu kmieni mill-iskola).

Il-Kummissjoni ġiet infurmata li l-Uffiċċju tal-Komunità Ewropea Kontra l-Frodi (OLAF) 
attwalment qiegħed jevalwa informazzjoni simili li waslitlu dwar din il-kwistjoni. L-
evalwazzjoni tal-OLAF, li ssir f’konformità mal-proċeduri operazzjonali tiegħu li jiggvernaw 
tali kwistjonijiet, għandha tiddeċiedi jekk tinfetaħx investigazzjoni formali dwar il-każ. L-
OLAF se jinforma lill-partijiet konċernati kollha dwar ir-riżultat ta’ din l-evalwazzjoni meta 
jkun il-waqt.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Fir-risposta tagħha ta’ Settembru 2009, il-Kummissjoni infurmat lill-Parlament li l-Uffiċċju 
Ewropew għall-Ġlieda Kontra l-Frodi (OLAF) kien qed jevalwa informazzjoni simili li waslet 
b’dan il-mod. Fis-26.03.2010 l-OLAF informa lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tiegħu tal-
10.02.2010 biex jagħlaq l-evalwazzjoni, billi ma kkwalifikahiex bħala każ.

Id-deċiżjoni tal-OLAF kienet ibbażata fuq is-segwitu li ngħata lill-ilment tal-petizzjonant 
sottomess lill-Ministeru Olandiż tal-Edukazzjoni. Dan irriżulta fit-tneħħija għalkollox tal-
kontribut komunitarju li ammonta għal EUR 2.5 miljun, fl-irkupru tal-ħlas bil-quddiem mill-
Ministeru tal-Finanzi għall-iskola tal-petizzjonant u fit-trażmissjoni tar-riżultati tal-verifiki 
mill-Ministru tal-Edukazzjoni lill-Prosekutur. Hija r-responsabilità tal-Prosekutur li jiddeċiedi 
jekk din l-informazzjoni tiġġustifikax jew tirrikjedix prosekuzzjoni penali jew le. Skont l-
informazzjoni kumplimentari sottomessa mill-petizzjonant lill-Parlament Ewropew fi Frar 
2010, il-Prosekutur iddeċieda li jniedi investigazzjoni penali.

Fid-deċiżjoni tiegħu l-OLAF ikkunsidra wkoll l-affermazzjoni tal-Ministeru tal-Edukazzjoni 
li l-verifiki li twettqu fi skejjel oħra ma żvelawx l-istess tip ta’ irregolaritajiet bħal dawk 
osservati fl-iskola tal-petizzjonant (jiġifieri datar retroattiv tal-forom relevanti). F’dan ir-
rigward, il-Ministeru tal-Edukazzjoni rrefera wkoll għal verifiki li saru mill-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri u mill-Kummissjoni, li ma żvelawx dan it-tip ta’ irregolaritajiet lanqas.

L-awtoritajiet Olandiżi segwew b’mod xieraq l-ilment tal-petizzjonant. Il-proġetti ESL fl-
iskola tal-petizzjonant ma jibbenifikaw mill-ebda finanzjament ESF, u l-prosekutur kien 
infurmat dwar is-sejbiet tal-Ministeru Olandiż tal-Edukazzjoni li wasslu għal investigazzjoni 
li għadha għaddejja.
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