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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Szkoły Europejskie finansowane są głównie z wkładów państw 
członkowskich, stanowiących 21% ich całkowitego budżetu, oraz z wkładu 
równoważącego Unii Europejskiej, który w 2010 r. stanowił ok. 58% całkowitego budżetu 
szkół przewidzianego w ramach tytułu 26 01 51,

B. przypominając, że w 2004 r. wprowadzono opłatę specjalną potrącaną z wynagrodzeń 
urzędników, z której mają być finansowane między innymi Szkoły Europejskie,

C. mając na uwadze, że reforma Szkół Europejskich przeprowadzona w 2009 r. miała na celu 
przede wszystkim otwarcie ich podwojów dla szerszego i bardziej zróżnicowanego grona 
uczniów przy jednoczesnym zagwarantowaniu długoterminowej rentowności systemu,

D. mając na uwadze, że wzrost liczby uczniów Szkół Europejskich jest bezpośrednią 
konsekwencją polityki zatrudnienia prowadzonej przez instytucje UE po roku 2004, która 
poskutkowała zatrudnieniem pracowników poniżej 30. roku życia, w międzyczasie 
pracownicy ci założyli rodziny, a następnie zapisali swoje dzieci do Szkół Europejskich,

1. potwierdza, że Szkoły Europejskie powinny być finansowane w sposób solidny i 
właściwy, aby mogły wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z Konwencji i 
Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i Warunków zatrudnienia 
innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz aby mogły zagwarantować wysoką 
jakość nauczania; w tym kontekście zwraca również uwagę na niedawną petycję, w której 
stowarzyszenia rodziców uczniów i nauczycieli Szkół Europejskich w Brukseli wskazują 
na poważne zagrożenie, jakie proponowane cięcia stanowią dla jakości nauczania i 
właściwego funkcjonowania Szkół Europejskich i w związku z tym sprzeciwiają się 
potencjalnym cięciom budżetowym;

2. jest zdania, że w krótkiej perspektywie czasowej należy wypełniać zobowiązania Unii 
Europejskiej, mając jednak na uwadze kontekst powszechnych cięć budżetowych, których 
dokonuje się zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i w państwach członkowskich; 
zwraca uwagę, że projekt budżetu na rok 2012 przewiduje podwyżkę funduszy dla Szkół 
Europejskich o 1,7% w czasie, gdy trudności budżetowe skłoniły Komisję do 
zaproponowania zamrożenia swych wydatków administracyjnych, a także podwyżki 
funduszy na wydatki administracyjne dla wszystkich instytucji w wysokości 1,3%; 
zobowiązuje się szczegółowo przeanalizować środki przewidziane w odnośnych 
pozycjach budżetowych w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb budżetowych;

3. podkreśla jednocześnie znaczenie długoterminowego zapewnienia możliwie największej 
przejrzystości, jeżeli chodzi o wkład finansowy Unii Europejskiej, oraz znaczenie 
zapewnienia większej otwartości i zróżnicowania w placówkach Szkół Europejskich, jak 
również wprowadzenia zrównoważonego systemu finansowania; w tym kontekście 
domaga się, aby Komisja sprecyzowała, na jakie cele wykorzystano opłatę specjalną; 
domaga się, aby Komisja przedstawiła mu sprawozdanie z wykonania reformy z 2009 r., a 
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także informacje o potrzebach finansowych na nadchodzące lata, w szczególności jeżeli 
chodzi o politykę w zakresie nieruchomości;

4. stwierdza, że sposób finansowania Szkół Europejskich może stać się źródłem problemów 
dla niektórych państwach członkowskich, których wkład finansowy w postaci 
oddelegowania nauczycieli nie jest proporcjonalny do liczby uczniów z tych państw 
uczęszczających do Szkół Europejskich, w związku z tym uznaje za konieczne dokonanie 
zmiany sposobu finansowania szkół i naboru kadry nauczycielskiej;

5. jest zdania, że większa autonomia budżetowa poszczególnych placówek Szkół 
Europejskich może być właściwym rozwiązaniem gwarantującym lepsze gospodarowanie 
przekazywanymi im środkami; podkreśla, że rozwiązanie to należy wdrożyć dopiero po 
przeprowadzeniu przez Komisję oceny, której celem ma być upewnienie się, że większa 
autonomia będzie dla szkół korzystna.
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