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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât școlile europene sunt finanțate prin contribuțiile statelor membre în proporție de 
21% din bugetul total al școlilor europene și prin contribuția compensatorie a Uniunii 
Europene, care, în 2010, se ridica la circa 58% din totalul prevăzut la titlul 26 01 51;

B. reamintind că, în 2004, s-a introdus un impozit special pe salariul funcționarilor destinat să 
finanțeze, printre altele, școlile europene;

C. întrucât reforma din 2009 a școlilor europene a avut ca principal obiectiv deschiderea școlilor 
europene către un public mai larg și mai diversificat, asigurând, în același timp, viabilitatea 
pe termen lung a sistemului,

D. întrucât creșterea numărului de elevi din școlile europene este o consecință directă a 
politicilor de recrutare a instituțiilor UE de după 2004, care au avut ca rezultat angajarea 
de personal cu vârste sub 30 de ani; între timp, acești tineri funcționari și-au întemeiat 
familii și, ulterior, și-au înscris copiii la școlile europene,

1. reafirmă că școlile europene trebuie să fie finanțate în mod durabil și adecvat, pentru a se 
respecta angajamentele asumate în cadrul convenției și Statutului funcționarilor și 
celorlalți agenți ai Uniunii Europene și a se garanta calitatea învățământului și a se garanta 
calitatea învățământului, precum și condiții de predare egale și echivalente pentru copiii 
din toate comunitățile lingvistice ale școlilor europene; ia notă, în acest sens, de recenta 
petiție depusă de asociațiile părinților și ale profesorilor de la școlile europene de la 
Bruxelles, subliniind amenințările serioase pe care le reprezintă reducerile propuse pentru 
calitatea educației și funcționarea adecvată a școlilor europene, opunându-se, prin urmare, 
eventualelor reduceri bugetare;

2. consideră că, pe termen scurt, este necesar să se onoreze angajamentele Uniunii Europene, 
ținându-se seama, în același timp, de restricțiile bugetare actuale atât de la nivelul Uniunii, 
cât și de la nivelul statelor membre; constată că bugetul pentru 2012 prevede, pentru 
școlile europene, o creștere a finanțării de 1,7%, în vreme ce dificultățile bugetare au 
determinat Comisia să propună o înghețare a cheltuielilor administrative proprii și o 
creștere de 1,3% pentru cheltuielile administrative ale instituțiilor în general; se angajează 
să studieze cu atenție creditele prevăzute la liniile bugetare în cauză pentru a acoperi toate 
nevoile bugetare;

3. subliniază, dintr-o perspectivă pe termen lung, importanța asigurării în același timp a unei 
mai mari transparențe în ceea ce privește contribuția financiară a Uniunii Europene și 
garantării unei mai ample deschideri și diversități a acestor instituții de învățământ dar și  
a introducerii unui sistem de finanțare sustenabil; solicită Comisiei, în acest context, să 
specifice în ce scopuri a fost utilizat impozitul special; solicită Comisiei să îi prezinte 
situația punerii în aplicare a reformei din 2009, precum și a necesarului în materie de 
finanțare pentru anii următori, în special în ceea ce privește politica imobiliară;
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4. observă că metoda de finanțare a școlilor europene poate crea probleme pentru unele state 
membre a căror contribuție financiara prin detașarea de profesori este disproporționată 
față de elevii înscriși din aceste state, consideră necesară, prin urmare,  revizuirea modului 
de finanțare a școlilor și a recrutării profesorilor;

5. este de părere că acordarea unei mai mari autonomii bugetare fiecăreia dintre școlile 
europene ar putea constitui soluția potrivită pentru ameliorarea gestionării resurselor 
alocate acestora; subliniază că aceasta trebuie implementată numai în urma unei evaluări a 
Comisiei, care să asigure că o mai mare autonomie ar fi în beneficiul școlilor.
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