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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az Európai Iskolák finanszírozása az iskolák összköltségvetésének 21%-át kitevő 
tagállami hozzájárulásokból és az Európai Unió 26 01 51. jogcímcsoport alatt biztosított 
kiegyensúlyozó hozzájárulásából tevődik össze, amely 2010-ben az Európai Iskolák teljes 
költségvetésének 58%-át tette ki,

B. mivel 2004-ben a tisztviselők fizetésére különleges járulékot vetettek ki, amelynek célja 
többek között az Európai Iskolák finanszírozása,

C. mivel az Európai Iskolák 2009-es reformjának elsődleges célja a rendszer hosszú távú 
életképességének biztosítása mellett az Európai Iskolák szélesebb és diverzifikáltabb 
közönség előtti megnyitása volt,

D. mivel az Európai Iskolákban tanuló diákok számának megnövekedése az EU-intézmények 
2004 utáni munkaerő-felvételi politikájának közvetlen következménye, amely 30 év alatti 
tisztviselők felvételét eredményezte,  e fiatal tisztviselők időközben családot alapítottak, 
majd beíratták gyermekeiket az Európai Iskolákba,

1. megerősíti, hogy az Európai Iskolák finanszírozását stabil és megfelelő alapokra kell 
helyezni az egyezményben és az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában 
és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek alapján vállalt 
kötelezettségek teljesítése, valamint az oktatás színvonalának és az Európai Iskolákban 
valamennyi nyelvi közösséghez tartozó gyermek számára azonos és egyenértékű oktatási 
feltételek biztosítása érdekében. Ezzel összefüggésben tudomásul veszi a brüsszeli 
Európai Iskolák szülői munkaközösségei és pedagógusai által a közelmúltban benyújtott 
petíciót, amely rámutat arra, hogy a javasolt költségvetési megszorítások komoly veszélyt 
jelentenek az Európai Iskolák oktatási színvonalára és megfelelő működésére, és 
következésképpen tiltakozik mindennemű költségvetési megszorítás ellen;

2. úgy véli, hogy rövid távon tiszteletben kell tartani az Európai Unió által vállalt 
kötelezettségeket, figyelembe véve ugyanakkor a közösségi és tagállami szinten egyaránt 
jelenleg uralkodó költségvetési megszorítási légkört; megállapítja, hogy a 2012-es 
költségvetés tervezete az Európai Iskolákra vonatkozóan 1,7%-os növekedést irányoz elő, 
míg a költségvetési nehézségek miatt a Bizottság igazgatási kiadásainak befagyasztására, 
valamint az összes intézmény igazgatási kiadásainak 1,3%-kal való emelésére tett 
javaslatot; kötelezettséget vállal az érintett költségvetési tételekben szereplő előirányzatok 
alapos vizsgálatára az összes költségvetési igénynek való megfelelés érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy hosszú távon az Európai Unió pénzügyi hozzájárulására vonatkozóan 
nagyobb átláthatóságot kell biztosítani, és megfelelőbben kell szavatolni ezen 
intézmények nyitottságát és sokszínűségét, miközben be kell vezetni egy fenntartható 
finanszírozási rendszert is; ezzel összefüggésben felkéri a Bizottságot annak pontos 
meghatározására, hogy a különleges járulékot milyen célra használták fel; felkéri a 
Bizottságot, hogy ismertesse a 2009-es reform végrehajtásának jelenlegi állását, valamint 
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a következő évekre vonatkozó finanszírozási szükségleteket, különösen az épületekkel 
kapcsolatos politikát illetően;

4. megjegyzi, hogy az Európai Iskolák finanszírozási módja problémát jelenthet annak a 
néhány tagállamnak, amelyeknek a tanárok kirendelésén keresztül nyújtott pénzügyi 
hozzájárulása aránytalan az adott tagállamból érkező tanulók számához képest; 
következésképpen szükségesnek tartja az iskolák finanszírozási módjának és a tanárok 
felvételi módjának felülvizsgálatát;

5. úgy véli, hogy az Európai Iskolák számára elkülönített források jobb kezelésére hatékony 
megoldás lehet, ha az egyes intézmények nagyobb költségvetési önállóságot kapnak; 
hangsúlyozza, hogy mindez csak a Bizottság értékelését követően valósulhat meg annak 
biztosítása céljából, hogy a nagyobb fokú önállóság az iskolák javát szolgálja.
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