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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie cultuur en 
onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de Europese scholen worden gefinancierd uit bijdragen van de lidstaten 
en uit de aanvullende bijdrage van de Europese Unie, voor respectievelijk 21% en 
ongeveer 58% van het totale krediet van artikel 26 01 51,

B. overwegende dat er in 2004 een bijzondere heffing op de ambtenarensalarissen is ingevoerd 
die onder meer voor de financiering van de Europese scholen bestemd is,

C. overwegende dat de hervorming van de Europese scholen in 2009 als hoofddoel had de 
Europese scholen open te stellen voor een breder en gevarieerder publiek en tegelijk de 
levensvatbaarheid van het stelsel op lange termijn te waarborgen,

D. overwegende dat de toename van het aantal leerlingen aan de Europese scholen een 
rechtstreeks gevolg is van het aanstellingsbeleid van de EU-instellingen na 2004, dat ertoe 
heeft geleid dat personeelsleden jonger dan 30 in dienst zijn genomen; inmiddels hebben 
deze een hebben gesticht en daarna hun kinderen aan de Europese school ingeschreven,

1. legt er nogmaals de nadruk op dat de Europese scholen op een solide en serieuze manier 
gefinancierd moeten worden opdat zij zich zouden kunnen houden aan de verplichtingen 
die zijn aangegaan in het kader van het verdrag en het statuut van de ambtenaren en de 
andere personeelsleden van de Europese Unie, en voldoende garanties voor de kwaliteit 
van het onderwijs en voor gelijke en gelijkwaardige onderwijsvoorwaarden voor de 
kinderen uit alle taalgemeenschappen aan de Europese scholen zouden kunnen bieden;
neemt in dat opzicht kennis van het recente verzoekschrift van de ouders en leraren van de 
Europese scholen van Brussel waarin wordt gewezen op de ernstige risico's van de 
voorgestelde besnoeiingen voor de kwaliteit van het onderwijs en de goede functionering 
van de Europese scholen en daarom eventuele besnoeiingen op de begroting van de hand 
worden gewezen;

2. is van oordeel dat, op korte termijn, de verplichtingen van de Europese Unie moeten 
worden nagekomen maar dat tegelijk rekening moet worden gehouden met de algemene 
context van bezuinigingen, zowel op het niveau van de Unie als op dat van de lidstaten; 
stelt vast dat de begroting 2012 voorziet in een stijging van de kredieten voor de Europese 
scholen met 1,7% terwijl de Commissie door de begrotingsproblemen gedwongen was 
haar eigen administratieve uitgaven te bevriezen en die voor alle instellingen slechts met 
1,3% te verhogen; verbindt zich ertoe de bedragen op de betrokken begrotingslijnen 
aandachtig onder de loep te nemen om ervoor te zorgen dat alle vereiste kredieten 
beschikbaar zijn;

3. onderstreept dat het op lange termijn belangrijk is dat wordt gezorgd voor meer 
transparantie bij de toewijzing van de financiële bijdrage van de Europese Unie en voor 
een grotere openheid en diversiteit in de scholen en dat tegelijk een duurzaam 
financieringssysteem wordt ingevoerd; verzoekt de Commissie in deze context te 
verduidelijken voor welke doeleinden de bijzondere heffing is gebruikt; verzoekt de 
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Commissie het Parlement een stand van zaken voor te leggen over de tenuitvoerlegging 
van de hervorming van 2009 en over de financiële behoeften voor de komende jaren, in 
het bijzonder wat het gebouwenbeleid betreft;

4. merkt op dat de wijze van financiering van de Europese scholen problemen kan 
veroorzaken voor lidstaten waarvan de financiële bijdrage via detachering van docenten 
omgekeerd evenredig is aan het aantal leerlingen uit die lidstaten; dringt daarom aan op 
herziening van de wijze van financiering van de scholen en van indienstneming van 
docenten;

5. is van mening dat meer begrotingsautonomie voor elke inrichting adequaat kan bijdragen 
aan een beter beheer van de financiële middelen die aan de Europese scholen worden 
toegekend; dringt erop aan dat een en ander door de Commissie moet worden geëvalueerd 
om te garanderen dat een grotere autonomie in het voordeel van de scholen uitvalt.
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