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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по култура и образование да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че европейските училища се финансират от вноските на 

държавите-членки (21%) и от допълващата помощ на Европейския съюз, която през 

2010 г. се равняваше на приблизително 58% от общия бюджет в рамките на позиция 

26 01 51, 

Б. като припомня, че през 2004 г. беше въведена специална удръжка от заплатата на 

длъжностните лица, предназначена наред с другото за финансирането на европейските 

училища, 

В. като има предвид, че реформата на европейските училища през 2009 г. имаше за 

основна цел да отвори европейските училища за по-широк и многообразен кръг 

ползватели, като същевременно се гарантира дългосрочната жизнеспособност на 

системата, 

Г. като има предвид, че увеличеният брой ученици в европейските училища е пряко 

последствие от политиката на назначаване, провеждана от институциите на ЕС след 

2004 г., която се изразява в назначаването на служители под 30-годишна възраст, 

като междувременно тези млади длъжностни лица създадоха семейства и 

впоследствие записаха своите деца в европейските училища, 

1. потвърждава отново, че европейските училища трябва да бъдат финансирани по 

солиден и сериозен начин, така че да се изпълнят ангажиментите, поети в рамките 

на Конвенцията и Правилника за длъжностните лица и другите служители на 

Европейския съюз, и да се гарантира качеството на обучението, както и 

равнопоставените и еквивалентни условия на преподаване за децата от всички 

езикови общности в европейските училища; отбелязва в тази връзка скорошната 

петиция от асоциациите на родители на ученици и от преподаватели от 

европейските училища в Брюксел, в която се посочват сериозните заплахи за 

качеството на образованието и доброто функциониране на европейските училища 

вследствие предлаганите съкращения, като поради това изразява несъгласие с 

евентуални бюджетни съкращения; 

2. счита, че в краткосрочен план следва да се изпълнят ангажиментите на Европейския 

съюз, като същевременно се вземе предвид налагащия се както на равнището на 

Съюза, така и в държавите-членки, контекст на бюджетни ограничения; констатира, 

че в проектобюджета за 2012 г. се предвижда повишение в размер на 1,7% за 

европейските училища, като същевременно бюджетните затруднения накараха 

Комисията да предложи замразяване на своите административни разходи и 

повишение с 1,3% на административните разходи за всички институции; ангажира 

се внимателно да разгледа вписаните в съответните бюджетни редове бюджетни 

кредити, така че да бъдат изпълнени всички бюджетни нужди; 

3. подчертава, в дългосрочен план, важността на това да се гарантира по-голяма 
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прозрачност по отношение финансовата вноска на Европейския съюз и по-добре да 

се гарантира отвореността и многообразието в тези учебни заведения, като 

същевременно се въведе също така устойчива система на финансиране; изисква в 

този контекст от Комисията да уточни за какви цели е била използвана специалната 

удръжка; изисква от Комисията да му представи текущото състояние на 

прилагането на реформата от 2009 г., както и нуждите от финансиране за 

следващите години, по-специално по отношение политиката в областта на сградния 

фонд; 

4. отбелязва, че методът на финансиране на европейските училища може да създаде 

проблеми за някои държави-членки, чиято финансова вноска посредством 

командироването на учители е несъразмерна спрямо броя на учениците от 

съответната държава-членка, които са записани в тези училища; счита за 

необходимо следователно да се преразгледа начинът, по който се финансират 

училищата и по който се назначават учителите; 

5. счита, че по-голямата бюджетна автономия на всяко едно от европейските училища 

би могла да бъде ефективен начин за по-добро управление на разпределените им 

средства; подчертава, че това трябва да се приложи едва след оценка от Комисията, 

за да се гарантира, че по-голямата степен на автономия би била от полза за 

училищата. 
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