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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Cultura e da Educação, competente quanto 
à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Recordando que as Escolas Europeias são financiadas por contribuições dos 
Estados-Membros, que representam 21%, e pela subvenção da União Europeia, que 
totalizou em 2010 cerca de 58% do orçamento total das escolas europeias previsto no 
Artigo 26 10 51,

B. Recordando que em 2004 foi introduzido uma imposição especial sobre as remunerações dos 
funcionários destinada supostamente a financiar, inter alia, as escolas europeias,

C. Considerando que a reforma das escolas europeias em 2009 teve como principal objectivo 
abrir as escolas europeias a um público mais vasto e diversificado, assegurando 
simultaneamente a viabilidade do sistema a longo prazo,

D. Considerando que o aumento do número de alunos das Escolas Europeias é uma 
consequência directa da política de contratação das instituições da UE posterior a 2004, a 
qual implicou a contratação de pessoal com idade inferior a 30 anos, e que, entretanto, 
esses jovens funcionários constituíram famílias e matricularam os seus filhos em Escolas 
Europeias,

1. Reafirma que as escolas europeias devem ser financiadas de forma sólida e séria a fim de 
honrar os compromissos assumidos no âmbito da Convenção e do Estatuto dos 
funcionários e outros agentes da União Europeia e de assegurar a qualidade do ensino e 
condições de ensino iguais ou equivalentes para os filhos de todas as comunidades 
linguísticas das Escolas Europeias. Toma nota, neste contexto, da recente petição das 
associações de pais e dos professores das escolas europeias em Bruxelas em que salientam 
as graves ameaças que representam os cortes orçamentais para a qualidade do ensino e 
para o funcionamento adequado das Escolas Europeias, razão por que se opõem a 
possíveis cortes;

2. Considera que é necessário, a curto prazo, honrar os compromissos da UE, tendo em conta 
o contexto de contenção orçamental prevalecente a nível quer da União, quer dos 
Estados-Membros; verifica que o projecto de orçamento para 2012 prevê um aumento de 
1,7% para as Escolas Europeias, quando as dificuldades orçamentais levaram a Comissão 
a propor um congelamento das suas despesas administrativas e um aumento de 1,3% para 
as despesas administrativas de todas as instituições; compromete-se a examinar 
atentamente as dotações inscritas nas rubricas orçamentais em causa por forma a cobrir 
todas as necessidades orçamentais;

3. Salienta, numa perspectiva a longo prazo, a importância de assegurar uma maior 
transparência no que respeita à contribuição financeira da União Europeia e de melhor 
garantir a abertura e a diversidade destes estabelecimentos, introduzindo um sistema de 
financiamento sustentável; solicita, neste contexto, à Comissão que precise para que fins 
foi utilizada a contribuição especial; solicita à Comissão que lhe apresente um relatório 
sobre a implementação da reforma de 2009, bem como sobre as necessidades de 
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financiamento para os próximos anos, especialmente no que respeita à política em matéria 
de edifícios;

4. Nota que o método de financiamento das Escolas Europeias pode criar problemas a alguns 
Estados-Membros cuja contribuição financeira através do destacamento de professores é 
desproporcionada em relação ao número de alunos matriculados desse Estado-Membro; 
considera, pois, necessário, rever o modo de financiamento das escolas e de recrutamento 
dos professores;

5. Considera que uma maior autonomia orçamental de cada estabelecimento pode constituir 
uma resposta adequada para uma melhor gestão dos recursos atribuídos às Escolas 
Europeias; sublinha que tal medida só deverá ser implementada depois de uma avaliação 
realizada pela Comissão que garanta que uma maior autonomia será benéfica para as 
Escolas.
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