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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των 
κρατών μελών που ανέρχονται στο 21% του συνολικού προϋπολογισμού τους και από την 
εξισορροπητική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, για το 2010, αντιστοιχεί 
περίπου στο 58% του συνολικού ποσού που εγγράφεται στο κονδύλιο 26 01 51,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2004 καθιερώθηκε ειδική εισφορά επί των αποδοχών των 
υπαλλήλων η οποία υποτίθεται ότι προορίζεται για τη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, των 
Ευρωπαϊκών Σχολείων

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών σχολείων, το 2009, είχε ως κύριο 
στόχο να ανοίξει τα σχολεία σε ένα ευρύτερο και πιο διαφοροποιημένο κοινό, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των μαθητών των ευρωπαϊκών σχολείων 
αποτελεί άμεση απόρροια της πολιτικής προσλήψεων που ακολούθησαν τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ μετά το 2004, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόσληψη ατόμων με ηλικία 
κάτω των 30 ετών, με αποτέλεσμα αυτοί οι νέοι ηλικιακά υπάλληλοι να δημιουργήσουν 
εν τω μεταξύ οικογένειες και να εγγράψουν εν συνεχεία τα παιδιά τους στα Ευρωπαϊκά 
Σχολεία,

1. επιβεβαιώνει ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία πρέπει να χρηματοδοτούνται κατά τρόπο σταθερό 
και σοβαρό ώστε να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της σύμβασης και 
του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και να εξασφαλίζεται η 
ποιότητα της διδασκαλίας, καθώς και ισότιμες και ισοδύναμες συνθήκες διδασκαλίας για 
τα παιδιά όλων των γλωσσικών κοινοτήτων των ευρωπαϊκών σχολείων. Επισημαίνει, στο 
πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη αναφορά που υπέγραψαν οι σύλλογοι γονέων και καθηγητών 
των Ευρωπαϊκών Σχολείων των Βρυξελλών, τονίζοντας τις σοβαρές απειλές που θέττουν 
οι προτεινόμενες περικοπές στην ποιότητα της εκπαίδευσης και την εύρυθμη λειτουργία 
των Ευρωπαϊκών Σχολείων και, συνεπώς, τοποθετείται κατά του ενδεχομένου 
δημοσιονομικών περικοπών·

2. εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τηρήσει βραχυπρόθεσμα τις δεσμεύσεις της, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την επικρατούσα συγκυρία δημοσιονομικής λιτότητας, 
τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· παρατηρεί ότι το σχέδιο 
προϋπολογισμού 2012 προβλέπει αύξηση 1,7% για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ενώ οι 
δημοσιονομικές δυσκολίες οδήγησαν την Επιτροπή στο να προτείνει πάγωμα των 
διοικητικών δαπανών της και αύξηση 1,3% για τις διοικητικές δαπάνες των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων γενικότερα· υπόσχεται να εξετάσει προσεκτικά τις πιστώσεις που 
έχουν εγγραφεί στις σχετικές θέσεις του προϋπολογισμού προκειμένου να καλυφθούν 
όλες οι δημοσιονομικές ανάγκες·



PE462.842v02-00 4/5 AD\870480EL.doc

EL

3. υπογραμμίζει, με μακροπρόθεσμη προοπτική, πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και μεγαλύτερο άνοιγμα και διαφοροποίηση των ιδρυμάτων αυτών εισάγοντας 
ταυτόχρονα ένα βιώσιμο σύστημα χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
αυτό να αναφέρει για ποιούς σκοπούς έχει χρησιμοποιηθεί η ειδική εισφορά· ζητεί από 
την Επιτροπή να το ενημερώσει σχετικά με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του 2009 
καθώς και τις χρηματοδοτικές ανάγκες για τα προσεχή έτη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 
πολιτική ακινήτων·

4. σημειώνει ότι η μέθοδος χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Σχολείων ενδέχεται να 
δημιουργήσει προβλήματα σε ορισμένα κράτη μέλη η χρηματική συνδρομή των οποίων 
μέσω της απόσπασης καθηγητών είναι δυσανάλογη με τον αριθμό των εγγεγραμμένων 
μαθητών του εν λόγω κράτους μέλους· πιστεύει ότι, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
αναθεωρηθεί ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα σχολεία και προσλαμβάνονται 
οι καθηγητές;

5. είναι της άποψης ότι μεγαλύτερος βαθμός δημοσιονομικής αυτονομίας των Ευρωπαϊκών 
Σχολείων μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την καλύτερη διαχείριση των 
πόρων που διατίθενται σε αυτά· τονίζει ότι τούτο πρέπει να εφαρμοστεί μόνο εφόσον 
προηγηθεί αξιολόγηση από πλευράς Επιτροπής ώστε να διασφαλιστεί ότι η αύξηση της 
αυτονομίας θα λειτουργήσει προς όφελος των σχολείων·
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