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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Evropské školy jsou financovány na základě příspěvků členských 
států, které tvoří 21 % z celkového rozpočtu škol, a vyrovnávacího příspěvku Evropské 
unie, který v roce 2010 činil přibližně 58 % celkového rozpočtu Evropských škol a který 
se v rozpočtu nachází v položce 26 01 51,

B. vzhledem k tomu, že v roce 2004 byl zaveden zvláštní poplatek ze mzdy úředníků, z nějž 
mají být mimo jiné financovány Evropské školy,

C. vzhledem k tomu, že hlavním cílem reformy Evropských škol v roce 2009 bylo otevřít 
Evropské školy širší a rozmanitější veřejnosti a zároveň zajistit dlouhodobou životaschopnost 
systému,

D. vzhledem k tomu, že nárůst počtu žáků Evropských škol je přímým důsledkem personální 
politiky orgánů a institucí EU po roce 2004, jež vedla k náboru pracovníků mladších 
30 let, kteří si mezitím založili rodiny a následně zapsali své děti do Evropských škol,

1. znovu potvrzuje, že Evropské školy musejí být financovány solidním a vhodným 
způsobem, aby plnily závazky přijaté v rámci úmluvy a v rámci statutu úředníků 
a ostatních zaměstnanců Evropské unie a aby zaručovaly kvalitní vzdělání a stejné 
a rovnocenné podmínky vyučování dětí ze všech jazykových společenství v rámci 
Evropských škol. V této souvislosti bere na vědomí nedávnou petici sdružení rodičů žáků 
a profesorů Evropských škol v Bruselu proti případnému snižování rozpočtu, která 
poukazuje na vážnou hrozbu navrhovaných škrtů z hlediska kvality vzdělávání a řádného 
fungování Evropských škol, a proto se staví proti jakýmkoli rozpočtovým škrtům;

2. domnívá se, že je vhodné v krátké době dostát závazkům Evropské unie a zároveň brát 
v úvahu situaci rozpočtových omezení, která převládá jak na úrovni Unie, tak na úrovni 
členských států; konstatuje, že návrh rozpočtu na rok 2012 stanovuje pro Evropské školy 
navýšení financování o 1,7 %, přičemž rozpočtové problémy vedly Komisi k návrhu 
zmrazit své administrativní výdaje a 1,3% zvýšení administrativních výdajů všech orgánů 
a institucí; zavazuje se pozorně přezkoumat prostředky zapsané v příslušných 
rozpočtových položkách, aby bylo možné dostát všem rozpočtovým potřebám;

3. zdůrazňuje, že je z dlouhodobého hlediska důležité zajistit větší transparentnost, pokud jde 
o finanční příspěvek Evropské unie, a lépe zajistit otevřenost a rozmanitost v těchto 
školách a zároveň zavést udržitelný systém jejich financování; v této souvislosti Komisi 
žádá, aby poskytla konkrétní informace o tom, k čemu se zvláštní poplatek používá; žádá 
Komisi, aby mu předložila aktuální zprávu o provádění reformy z roku 2009 a o potřebách 
financování v příštích letech, zejména pokud jde o politiku v oblasti nemovitostí;

4. podotýká, že způsob financování Evropských škol může vést v případě některých 
členských států, jejichž finanční příspěvek, který poskytují tím, že vysílají své učitele, 
neodpovídá počtu žáků a studentů z daného členského státu, k problémům; domnívá se, 
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že je proto nezbytné přehodnotit způsob jejich financování a náboru učitelů;

5. domnívá se, že větší rozpočtová autonomie každého zařízení může představovat 
odpovídající reakci za účelem lepšího hospodaření se zdroji poskytovanými Evropským 
školám; tato větší míra autonomie by měla být uplatňována pouze poté, co Komise 
provede příslušné hodnocení, aby se zajistilo, že větší míra autonomie bude školám 
ku prospěchu.
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