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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. muistuttaa, että Eurooppa-kouluja rahoitetaan jäsenvaltioiden myöntämistä määrärahoista, 
joiden osuus on 21 prosenttia koulujen kokonaisbudjetista, sekä Euroopan unionin 
tasausmaksuilla, jotka vastasivat 58:aa prosenttia osaston 26 01 51 kokonaismäärärahoista 
vuonna 2010,

B. muistuttaa, että vuonna 2004 otettiin käyttöön virkamiesten palkasta perittävä erityismaksu, 
jolla on tarkoitus tukea muun muassa Eurooppa-kouluja,

C. ottaa huomioon, että vuonna 2009 toteutetun Eurooppa-koulujen uudistuksen tärkeimpänä 
tavoitteena oli avata Eurooppa-koulut laajemmalle ja monipuolisemmalle yleisölle ja samalla 
taata järjestelmän elinkelpoisuus pitkällä aikavälillä,

D. ottaa huomioon, että Eurooppa-koulujen oppilasmäärän kasvu on suoraa seurausta 
vuoden 2004 jälkeisestä EU:n toimielinten rekrytointipolitiikasta, jonka seurauksena on 
rekrytoitu alle 30-vuotiaita työntekijöitä; ottaa huomioon, että tällä välin nämä nuoret 
virkamiehet ovat perustaneet perheen ja ilmoittaneet lapsensa Eurooppa-koulujen 
oppilaiksi, 

1. vahvistaa, että Eurooppa-kouluja on rahoitettava kestävällä ja luotettavalla tavalla, jotta 
voidaan täyttää yleissopimuksen sekä virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja 
muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen yhteydessä tehdyt sitoumukset ja 
varmistaa opetuksen laatu sekä Eurooppa-koulujen kaikkien kieliyhteisöjen lasten 
yhtäläiset ja tasapuoliset opetusolosuhteet; panee tässä yhteydessä merkille Brysselin 
Eurooppa-koulun vanhempain- ja opettajainyhdistysten äskettäisen vetoomuksen, jossa 
korostetaan, että ehdotetut leikkaukset uhkaavat vakavalla tavalla Eurooppa-koulujen 
opetuksen laatua ja asianmukaista toimintaa, minkä vuoksi vetoomuksessa vastustetaan 
mahdollisia määrärahaleikkauksia;

2. katsoo, että Euroopan unionin on lyhyellä aikavälillä noudatettava sitoumuksiaan siten, 
että se samalla ottaa huomioon sekä unionia että jäsenvaltioita koskevat 
talousarviorajoitukset; toteaa, että vuoden 2012 talousarvioesityksessä esitetään 
1,7 prosentin korotusta Eurooppa-koulujen määrärahoihin, kun taas komissio on vaikean 
taloustilanteen vuoksi ehdottanut omien hallintomenojensa jäädyttämistä ja kaikkiaan 
1,3 prosentin korotusta toimielinten hallintomenoihin; sitoutuu tutkimaan huolellisesti 
asianomaisiin budjettikohtiin otettuja määrärahoja kaikkien rahoitustarpeiden 
täyttämiseksi;

3. korostaa, että on varmistettava Euroopan unionin rahoitusosuutta koskeva suurempi 
avoimuus pitkällä aikavälillä ja taattava paremmin myös näiden laitosten avoimuus ja 
monimuotoisuus ja että samalla on otettava käyttöön kestävä rahoitusjärjestelmä; kehottaa 
tässä yhteydessä komissiota tarkentamaan, mihin tarkoituksiin erityismaksua on 
hyödynnetty; pyytää komissiota esittämään tilannekatsauksen vuoden 2009 uudistuksen 
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täytäntöönpanosta ja tulevien vuosien rahoitustarpeesta erityisesti kiinteistöpolitiikan 
osalta;

4. panee merkille, että Eurooppa-koulujen rahoitusjärjestelmä saattaa aiheuttaa ongelmia 
joillekin jäsenvaltioille, joiden rahoitusosuus opettajien lähettämisen muodossa ei vastaa 
asianomaisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien oppilaiden osuutta; pitää näin ollen 
välttämättömänä tarkistaa koulujen rahoitusjärjestelmää ja opettajien rekrytointikäytäntöä;

5. katsoo, että kunkin oppilaitoksen taloudellisen itsemääräämisoikeuden lisääminen voi olla 
riittävä keino parantaa Eurooppa-kouluille myönnettävien määrärahojen hallinnointia; 
korostaa, että edellä mainittu on pantava täytäntöön vasta sen jälkeen, kun komissio on 
tullut siihen johtopäätökseen, että itsemääräämisoikeuden lisäämisestä koituisi hyötyä 
kouluille.
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