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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas skolas tiek finansētas no dalībvalstu iemaksām, kas veido 21 % no skolu 
kopējā budžeta, un „līdzsvarojoša” Eiropas Savienības finansējuma, kas 2010. gadā 
veidoja aptuveni 58 % no pozīcijā Nr. 26 01 51 paredzētā Eiropas skolu kopējā budžeta;

B. tā kā 2004. gadā no ierēdņu algām sāka ieturēt īpašu nodevu, iegūtos līdzekļus līdzās citiem 
mērķiem paredzot izmantot arī Eiropas skolu finansēšanai;

C. tā kā 2009. gadā sāktās Eiropas skolu reformas galvenais nolūks bija padarīt Eiropas skolas 
pieejamas plašākam, daudzveidīgākam skolēnu lokam, vienlaikus nodrošinot šīs sistēmas 
ilgtermiņa „dzīvotspēju”,

D. tā kā skolēnu skaita pieaugums Eiropas skolās ir tieši saistīts ar ES iestāžu darbā 
pieņemšanas politiku pēc 2004. gada, kuras rezultātā darbā tika pieņemti darbinieki, kas 
vēl nebija sasnieguši 30 gadu vecumu; šobrīd šie jaunie ierēdņi ir nodibinājuši ģimenes un 
viņu bērni iet Eiropas skolās,

1. atkārtoti apstiprina, ka Eiropas skolu finansējuma pamatam ir jābūt stabilam un 
piemērotam, lai tiktu izpildītas konvencijā un Eiropas Savienības civildienesta un pārējo 
darbinieku nodarbināšanas noteikumos paredzētās saistības un tiktu garantēta mācību 
kvalitāte, kā arī vienlīdzīgi un vienādi mācību apstākļi visu Eiropas skolu valodu nodaļu 
bērniem; šajā sakarībā pieņem zināšanai, ka Briseles Eiropas skolu audzēkņu vecāku un 
skolotāju apvienības ir iesniegušas lūgumrakstu, kurā tiek uzvērts, ka ierosinātā budžeta 
samazināšana nopietni apdraud izglītības kvalitāti un Eiropas skolu pienācīgu darbību, un 
tādējādi, iebilst pret budžeta samazinājumiem;

2. uzskata, ka Eiropas Savienībai īstermiņā jāpilda savas saistības, tomēr vienlaikus jāņem 
vērā gan Savienībā, gan dalībvalstīs valdošā budžeta samazināšanas tendence; konstatē, ka 
2012. gada budžeta projektā Eiropas skolām paredzēts finansējuma pieaugums par 1,7 %, 
bet Komisija tanī pat laikā budžeta grūtību dēļ ir nākusi klajā ar priekšlikumu iesaldēt 
savus administratīvajiem izdevumiem paredzētos līdzekļus un palielināt visu iestāžu 
administratīvos izdevumus par 1,3 %; apņemas uzmanīgi pārbaudīt attiecīgajās budžeta 
pozīcijās iekļautās summas, lai apmierinātu visas budžeta vajadzības;

3. uzsver, ka ilgtermiņa skatījumā ir svarīgi nodrošināt, lai Eiropas Savienības finansiālais 
ieguldījums būtu pārredzamāks, un garantēt šo skolu plašāku pieejamību un to, lai tajās 
valdītu lielāka daudzveidība, vienlaikus ieviešot ilgtspējīgu finansēšanas sistēmu; aicina 
Komisiju šajā kontekstā precizēt, kādām vajadzībām ir izmantota īpašā nodeva; aicina 
Komisiju iepazīstināt Parlamentu ar pašreizējo stāvokli attiecībā uz 2009. gada reformas 
īstenošanu un raksturot tuvākajos gados gaidāmās finansējuma vajadzības, it īpaši domājot 
par ēku politiku;

4. konstatē, ka Eiropas skolu finansēšanas metode var radīt problēmas dažām dalībvalstīm, 
kuru finansiālais ieguldījums, nosūtot skolotājus, nav proporcionāls šo dalībvalstu skolēnu 
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skaitam; uzskata, ka tāpēc ir nepieciešams pārskatīt skolu finansēšanas un skolotāju darbā 
pieņemšanas veidu;

5. uzskata, ka piemērots risinājums Eiropas skolām piešķirto līdzekļu labākai pārvaldībai 
varētu būt to budžeta autonomijas palielināšana; uzsver, ka tā jāīsteno tikai pēc Komisijas 
novērtējuma veikšanas, lai pārliecinātos, vai lielāka autonomija skolas ietekmē labvēlīgi.
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