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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

A. erindrer om, at Europaskolerne finansieres gennem bidrag fra medlemsstaterne, der 
beløber sig til 21 % af skolernes samlede budget, og gennem udligningsbidrag fra EU, i
2010 svarende til omkring 58 % af Europaskolernes samlede budget under artikel 
26 01 51,

B. minder om, at der i 2004 blev indført en særlig afgift fra tjenestemændenes løn med henblik 
på blandt andet at finansiere Europaskolerne,

C. der henviser til, at reformen af Europaskolerne i 2009 havde som hovedformål at åbne 
Europaskolerne for et bredere og mere forskelligartet publikum og samtidig sikre systemets 
langsigtede bæredygtighed,

D. der henviser til, at stigningen i antallet af elever på Europaskolerne er en direkte 
konsekvens af EU-institutionernes ansættelsespolitik efter 2004, som medførte ansættelse 
af personale på under 30 år,  og at disse unge tjenestemænd i mellemtiden har stiftet 
familie og efterfølgende indskrevet deres børn i Europaskolerne,

1. bekræfter, at Europaskolerne bør finansieres på solid og seriøs vis for at opfylde 
forpligtelserne i henhold til konventionen og vedtægten for tjenestemænd og øvrige 
ansatte i Den Europæiske Union samt sikre kvaliteten af undervisningen såvel som lige og 
ligeværdige undervisningsvilkår for børn i alle sprogsektioner på Europaskolerne; 
bemærker i denne forbindelse det seneste andragende fra forældre- og lærerforeninger ved 
Europaskolerne i Bruxelles, som påpeger de foreslåede nedskæringers alvorlige trusler 
mod Europaskolernes drift og kvaliteten af undervisningen og derfor modsætter sig enhver 
budgetnedskæring;

2. finder det hensigtsmæssigt på kort sigt at opfylde EU's forpligtelser og samtidig tage 
hensyn til de rammer for budgetnedskæringer, der hersker, både på EU- og 
medlemsstatsniveau; bemærker, at udkastet til 2012-budgettet omfatter en stigning på 1,7 
% for Europaskolerne, mens de budgetmæssige problemer har ført Kommissionen til at 
foreslå en fastfrysning af egne administrative udgifter og en stigning på 1,3 % for 
institutionernes administrative omkostninger generelt; forpligter sig til nøje at overveje de 
opførte bevillinger på de pågældende budgetposter for at sikre, at alle budgetmæssige krav 
opfyldes;

3. understreger betydningen på lang sigt af at sikre større gennemsigtighed med hensyn til 
finansielle bidrag fra Den Europæiske Union og i højere grad sikre åbenhed og 
mangfoldighed i skolerne, samtidig med at der indføres et bæredygtigt 
finansieringssystem; anmoder i denne forbindelse Kommissionen om at redegøre for, til 
hvilke formål den særlige afgift er blevet anvendt; anmoder Kommissionen om at 
forelægge en statusrapport om gennemførelsen af reformen i 2009 og 
finansieringsbehovet for de kommende år, især hvad angår bygningspolitikken;
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4. bemærker, at metoden til finansiering af Europaskolerne kan skabe problemer for visse 
medlemsstater, hvis finansielle bidrag gennem udstationering af lærere står i misforhold til 
antallet af elever fra den pågældende medlemsstat; finder det derfor nødvendigt at 
revidere den måde, hvorpå skolerne finansieres, og lærere ansættes;

5. mener, at større budgetmæssig uafhængighed for de enkelte skoler kan være en
hensigtsmæssig metode til at opnå bedre forvaltning af de ressourcer, der tildeles 
Europaskolerne, men at dette først bør gennemføres efter en vurdering fra Kommissionen 
med henblik på at sikre, at en større grad af uafhængighed ville være til gavn for skolerne.
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