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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa koolide rahalised vahendid tulevad 21% ulatuses liikmesriikide 
toetustest ning Euroopa Liidu tasakaalustavast panusest, mis 2010. aastal moodustas 
jaotises 26 01 51 ette nähtud Euroopa Koolide üldeelarvest 58%;

B. arvestades, et 2004. aastal kehtestati ametnike palkadele erimaks, mille laekumistest peaks 
rahastatama muuhulgas ka Euroopa koole;

C. arvestades, et Euroopa koolide 2009. aasta reformi peamine eesmärk oli avada Euroopa 
koolid suuremale ja mitmekesisemale avalikkusele ja samas tagada süsteemi pikaajaline 
elujõulisus,

D. arvestades, et Euroopa koolide õpilaste arvu kasv tuleneb otseselt ELi institutsioonides 
pärast 2004. aastat järgitud töölevõtmise poliitikast, mille tulemusel võeti tööle alla 30-
aastased töötajad; kusjuures need noored ametnikud on vahepeal loonud perekonnad ja 
pannud seejärel lapsed Euroopa koolidesse,

1. kinnitab, et Euroopa koole tuleb rahastada usaldusväärselt ja piisavalt, et täita 
konventsioonis ning Euroopa ühenduste ametnike ja teiste teenistujate 
personalieeskirjades võetud kohustused ning tagada õpetamise kvaliteet, samuti 
kindlustada võrdsed ja samaväärsed tingimused Euroopa koolide kõigi keelekogukondade 
laste õpetamiseks; võtab sellega seoses teadmiseks Brüsseli Euroopa koolide õpilaste 
vanemate ja õpetajate ühenduste hiljutise petitsiooni, milles juhitakse tähelepanu sellele, 
et kavandatavad kärped ohustavad tõsiselt hariduse kvaliteeti ja Euroopa koolide 
nõuetekohast tegevust, mistõttu ollakse vastu võimalikele eelarvekärbetele;

2. on arvamusel, et lühiajaliselt on Euroopa Liidu võetud kohustuste täitmine võimalik, 
pidades siiski silmas nii ühenduse siseseid kui liikmesriikides aktuaalseid eelarvekärpeid; 
märgib, et 2012. aasta eelarveprojektis on Euroopa koolide eelarvet 1,7% võrra 
suurendatud, samas kui komisjon tegi eelarveraskuste tõttu ettepaneku oma 
administratiivkulud külmutada ja näha kõikidele institutsioonidele ette eelarve 
suurendamine ainult 1,3% võrra; kohustub asjakohaseid eelarveridasid tähelepanelikult 
uurima, et kõik eelarvelised vajadused saaksid täidetud;

3. rõhutab, et pikemas perspektiivis on oluline Euroopa Liidu rahaliste vahendite jagamise 
läbipaistvust suurendada ning selle asutuste avatust ja mitmekesisust kindlamini tagada, 
kehtestades ühtlasi jätkusuutliku rahastamissüsteemi; palub sellega seoses komisjonil 
täpsustada, millistel eesmärkidel on erimaksu laekumisi kasutatud; palub komisjonil anda 
ülevaade 2009. aasta reformi rakendamisest ning tulevasteks aastateks vaja minevatest 
rahalistest vahenditest, eriti seoses kinnisvarapoliitikaga;

4. märgib, et Euroopa koolide rahastamismeetod võib tekitada probleeme mõnele 
liikmesriigile, kelle rahaline toetus õpetajate lähetamise kaudu ei ole proportsionaalne 
sellest liikmesriigist pärit õpilaste arvuga; peab seetõttu vajalikuks vaadata üle nende 
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koolide rahastamismeetod ja õpetajate töölevõtmise kord;

5. on seisukohal, et Euroopa koolidele vahendite eraldamise paremaks haldamiseks võiks 
olla hea lahendus kõikide asutuste suurem eelarveautonoomia; toonitab, et seda tohib teha 
ainult siis, kui komisjon on andnud hinnangu, millega tagatakse, et autonoomia 
suurendamine oleks koolidele kasulik. 
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