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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Europos mokyklos finansuojamos iš valstybių narių įnašų, kurie siekia 21 proc. 
viso mokyklų biudžeto, ir Europos Sąjungos išlyginamojo įnašo, kuris 2010 m. sudarė 
apie 58 proc. viso Europos mokyklų biudžeto pagal biudžeto eilutę 26 01 51;

B. kadangi 2004 m. buvo įvestas iš pareigūnų darbo užmokesčio atskaičiuojamas specialus 
mokestis, kuris turi būti skiriamas ir Europos mokykloms finansuoti,

C. kadangi pagrindinis 2009 m. vykdytos Europos mokyklų reformos tikslas buvo atverti 
Europos mokyklas platesnei ir įvairesnei visuomenei ir sykiu užtikrinti ilgalaikį šios sistemos 
perspektyvumą,

D. kadangi moksleivių skaičiaus Europos mokyklose padidėjimas yra tiesiogiai susijęs su ES 
institucijų įdarbinimo politika po 2004 m., kurią taikant buvo įdarbinti jaunesni nei 30 
metų darbuotojai, tuo pat metu šie jauni pareigūnai sukūrė šeimas ir vėliau savo vaikus 
pradėjo leisti į Europos mokyklas,

1. dar kartą tvirtina, kad Europos mokykloms turi būti skiriamas tvirtas ir rimtas 
finansavimas, nes būtina laikytis įsipareigojimų, prisiimtų pagal Konvenciją ir Europos 
Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, užtikrinti 
mokymo kokybę ir vienodas bei tinkamas mokymo sąlygas visų Europos mokyklų 
kalbinių bendruomenių vaikams. Todėl atkreipia dėmesį į neseniai pateiktą Europos 
mokyklų Briuselyje moksleivių tėvų ir mokytojų asociacijų peticiją, kurioje pabrėžiama 
didelė grėsmė dėl pasiūlyto lėšų, skirtų mokymo kokybei ir pačių Europos mokyklų 
veikimui, sumažinimo ir kurioje pasisakoma prieš bet kokį biudžeto sumažinimą;

2. mano, kad reikėtų greitu laiku įvykdyti Europos Sąjungos įsipareigojimus atsižvelgiant į 
tai, kad mažinamas biudžetas ir Sąjungos, ir valstybių narių lygmeniu; pažymi, kad 
2012 m. biudžeto projekte numatyta 1,7 proc. padidinti Europos mokykloms skiriamas 
lėšas, o dėl biudžetinių sunkumų Komisija buvo priversta pasiūlyti įšaldyti savo 
administracines išlaidas ir 1,3 proc. padidinti visų institucijų administracines išlaidas; 
įsipareigoja atidžiai apsvarstyti atitinkamose biudžeto eilutėse numatytus asignavimus 
siekiant patenkinti visus biudžeto poreikius;

3. žvelgdamas iš ilgalaikės perspektyvos pabrėžia, kad svarbu užtikrinti didesnį Europos 
Sąjungos finansinio įnašo skaidrumą ir labiau garantuoti šių įstaigų atvirumą ir įvairovę, 
tuo pat metu įdiegiant tvarią finansavimo sistemą; šiomis aplinkybėmis prašo Komisijos 
nurodyti, kokiais tikslais buvo naudojamas minėtasis specialus mokestis; ragina Komisiją 
jam pateikti 2009 m. vykdytos reformos įgyvendinimo ir finansavimo poreikių 
ateinantiems keleriems metams, ypač susijusių su pastatų politika, ataskaitą;

4. pabrėžia, kad taikant Europos mokyklų finansavimo metodą gali kilti problemų kai 
kurioms valstybėms narėms, kurių finansinis indėlis komandiruojant mokytojus 
neproporcingas iš šios šalies priimtų mokinių skaičiui; todėl mano, kad reikia peržiūrėti 
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mokyklų finansavimo ir mokytojų įdarbinimo būdus;

5. mano, kad didesnis kiekvienos įstaigos savarankiškumas biudžeto klausimais gali būti 
tinkamas atsakymas siekiant užtikrinti, kad būtų geriau valdomi Europos mokykloms 
skiriami ištekliai; pabrėžia, kad tai turi būti įgyvendinta tik po Komisijos įvertinimo 
siekiant užtikrinti, kad didesnis savarankiškumas būtų naudingas mokykloms.
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