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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно системата на европейските училища
(2011/2036(INI))

Европейският парламент,

- като взе предвид член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

- като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, озаглавен 
„Системата на Европейските училища през 2009 г.“ (COM(2010)0595),

- като взе предвид Конвенцията за определяне на статута на Европейските училища1,

- като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2005 г. относно различните 
възможности за развитие на системата на европейските училища2,

- като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. 
за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и 
условията за работа на другите служители на Европейските общности3,

- като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата 
на хората с увреждания, влязла в сила на 3 май 2008 г. и ратифицирана от 
Европейския съюз на 23 декември 2010 г., и по-специално член 24 от нея4,

- като взе предвид годишния отчет на генералния секретар на европейските 
училища, представен на Управителния съвет на неговото заседание на 12, 13 и 14 
април 2011 г. в Брюксел5,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на 
комисията по бюджети  и  комисията по правни въпроси (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че в член 165 от ДФЕС се подчертава, че ЕС допринася за 
развиването на качествено образование и че неговите действия са насочени към 
развитието на европейско измерение в обучението посредством изучаването на 
езици,

Б. като има предвид, че европейските училища позволяват на учениците да утвърдят 
своята културна идентичност и да добият високо равнище на познание на чужди 
езици,

В. като има предвид, че европейските училища не могат да бъдат приравнени към 

                                               
1 ОВ L 212, 17.8.1994 г., стр. 3.
2 OВ С 193E, 17.8.2006 г., стр.333.
3 ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Изх. номер: 2011-02-D-39.
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международните училища, тъй като отговарят на необходимостта децата да се 
обучават в училище на майчиния си език,

Г. като има предвид, че начинът на функциониране на европейските училища вече не 
отговоря на днешните условия,

Д. като констатира, че в училищата в Брюксел и Люксембург е налице проблем с 
прекалено големия брой ученици, което е в ущърб на качеството на образованието 
и възпрепятства записването на други деца освен децата на служителите на 
институциите,

Е. като има предвид, че моделът на обучение, върху който се основават европейските 
училища, би трябвало да се насърчава в държавите-членки,

Ж. като има предвид трудността в една и съща образователна система да се обединят 
ученици от различни културни и езикови хоризонти, чиито таланти и възможности 
могат значително да варират, 

З. като има предвид, че за да се облагодетелства сближаването и взаимното 
разбирателство между учениците се предвижда провеждането на някои общи 
часове на един и същ език на класове от същото равнище,

И. като припомня, че европейските училища се финансират от вноските на държавите-
членки и от помощта на ЕС,

Й. като има предвид, че икономическата криза има отражение върху финансирането 
на европейските училища,

К. като има предвид, че броят на учениците без собствена езикова секция (SWALS) 
расте непрекъснато,

Л. като има предвид, че тези ученици без собствена езикова секция се ползват от 
помощ за изучаването на език в езиковата секция, към която са интегрирани, и от 
часове на майчиния си език, което води до значителни и нарастващи структурни 
разходи,

М. като припомня, че през 2004 г. беше въведена специална удръжка от заплатата на 
длъжностните лица, предназначена по-специално за европейските училища,

Общи положения

1. изразява съжаление, че европейските училища често са сравнявани с елитарните 
училища, макар и тяхната мисия да е да предоставят образование на майчиния език 
на учениците, чиито родители могат да бъдат принудени да сменят своята 
месторабота или да се завърнат в своята страна на произход; 

2. счита, че европейските училища би трябвало да служат за пример и че изнасянето 
на този модел в националните образователни системи би облагодетелствал 
професионалната мобилност;
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Организация и разпространение на системата и на европейския зрелостен изпит

3. счита, че бюджетните ограничения, които училищата трябва да понесат, трябва да 
бъдат съпроводени от същинско засилване на тяхната автономия по отношение на 
управлението;

4. настоява върху необходимостта европейските училища да бъдат поставени върху 
адекватно правно основание в рамките на правомощията на ЕС и желае да бъде 
включен във всички обсъждания по въпроса;

5. призовава Управителния съвет по-добре да предвижда нуждите по отношение на 
инфраструктурата и да предприема мерки, които да позволят да се избегнат 
проблемите, свързани с прекалено големия брой ученици; приканва държавите-
членки и Комисията да благоприятстват развитието на училища от тип II и III;

6. насърчава държавите-членки да разпространяват на своя територия концепцията на 
европейските училища посредством създаването на пилотни учебни заведения;

7. призовава държавите-членки да разработят общи учебни програми за всички 
държави от Съюза;

8. препоръчва на държавите-членки да насърчават в рамките на своите образователни 
системи някои концепции, заети от системата на европейските училища, така че от 
най-ранна възраст да се облагодетелства възникването на европейско гражданско 
самосъзнание;

9. припомня, че издържалите европейски зрелостен изпит могат да поискат да бъдат 
приети във всеки университет в ЕС и настоятелно изисква от държавите-членки да 
бдят за спазването на разпоредбите в тази връзка;

10. насърчава побратимяването между европейски и национални училища;

Бюджетни аспекти

11. констатира, че приходите са в застой или намаляват, по-специално поради 
записванията, произтичащи от сключили договор организации, и поради факта, че 
на семействата извън институциите на Общността се отказва записване поради 
липсата на места;

12. приема за сведение необходимостта от рационализиране на разходите по 
управлението на училищата, но подчертава, че опитите за свиване на разходите не 
трябва да поставят под въпрос основните принципи, върху които се основава 
концепцията на европейските училища, като например получаването на 
образование на майчиния език от преподаватели, за които езикът на преподаване е 
роден;

13. изисква от Комисията да определи своята вноска в бюджета, така че да бъдат 
спазени тези принципи и да се позволи адекватното поемане на грижите за 
учениците със специфични образователни нужди;
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14. констатира, че някои държави все повече се дистанцират от задълженията си по 
отношение на командироването на преподаватели, изтъквайки по-специално 
разминаването между процента на записаните деца от тяхната националност и 
вноската, която се изисква от тях за бюджета на училищата;

15. насърчава създаването, след като е достигната ученическата квота, на нови езикови 
секции, така че учениците без собствена езикова секция (SWALS) да могат да 
получават образование на майчиния си език и да се избегне всякаква 
дискриминация в сравнение с учениците от другите езикови секции, като 
едновременно с това се ограничат разходите, свързани със специфичния статут на 
учениците без собствена езикова секция;

16. подчертава, че недостатъкът на командирован персонал трябва да бъде 
компенсиран посредством назначаването по места на преподаватели, чиито 
възнаграждения да се поемат от училищата; изисква от Управителния съвет да 
гарантира, че държавите-членки, които не допринасят финансово чрез 
командироването на преподаватели, плащат съответната финансова вноска в 
бюджета на училищата;

17. счита, че настоящата система на финансиране налага върху някои държави-членки 
несъразмерна тежест по отношение командироването на преподаватели и 
предоставянето на инфраструктура и изисква от Управителния съвет да 
преразгледа модела на финансиране на училищата и на назначаване на 
преподаватели;

18. изисква от Комисията да вземе мерки, за да може да определи процента на 
специалната удръжка, разпределен за европейските училища;

Педагогически аспекти

19. приканва към всеобщо използване на така наречените работни езици при 
преподаването на всички неосновни предмети;

20. подчертава необходимостта от външна оценка на учебните програми на 
европейските училища;

21. желае при назначаването на нещатни преподаватели критериите да отговарят на 
най-високите стандарти и те да бъдат контролирани от инспектори;

22. заявява отново, че поемането на грижите за учениците със специални 
образователни нужди остава приоритет и изисква от Управителния съвет да 
гарантира прилагането на коефициенти за тази категория ученици при 
определянето на числеността на класовете;

23. изисква от Управителния съвет да предвиди създаването на свидетелство за 
завършено образование, различно от свидетелството за зрелост, за учениците, 
които се ориентират към професионално образование;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета 



PR\865924BG.doc 7/12 PE464.749v01-00

BG

и на Комисията,  както и на държавите-членки и на Управителния съвет на 
европейските училища.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Актуално състояние

Първото европейско училище беше създадено в Люксембург през октомври 1953 г. по 
инициатива на група длъжностни лица. Този образователен експеримент, обединяващ 
деца с различни майчини езици, бързо беше определен като положителен и така с 
течение на времето в различни градове бяха създадени 14 европейски училища, които, 
според настоящата номенклатура, отговарят на категорията училища от тип I.

През 2010 г. тези училища наброяваха 22 778 ученици, от които 14 292 се обучаваха в 
училищата в Брюксел и Люксембург, т.е. 63% от общия брой ученици. Между 2007 и 
2010 г. броят на учениците нарасна с 8,35%. През 2012 г. е предвидено откриването на 
две нови училища в Брюксел и Люксембург.

Учениците се разделят на три категории. Учениците от категория I са в голямата си 
част деца на длъжностни лица и договорно наети служители на институциите. Техният 
дял нараства постоянно и понастоящем те съставляват близо три четвърти от всички 
ученици. Техният дял надхвърля 90% в четирите училища в Брюксел, където 
недостигът на инфраструктура налага политика на ограничаване на записването на 
ученици от категория II (ученици, приети при условията, предвидени в споразуменията 
между училищата и някои организации и предприятия) и от категория III (ученици, 
чиито родители плащат учебна такса). Така, поради ограниченията, свързани с 
помещенията, Управителният съвет реши повече да не сключва договори от категория 
II за училищата в Брюксел.

2. Педагогически аспекти

Начинът, по който е организирано образованието в европейските училища, предвижда 
преподаването в рамките на основното образование да се извършва на майчиния език 
на ученика. В резултат на това всяко училище обхваща няколко езикови секции. 
Разпределението на учебните часове и тяхното съдържание са еднакви във всяка 
секция.

Когато условията за създаване на нова езикова секция не са изпълнени, учениците без 
собствена езикова секция (SWALS) се записват в друга езикова секция, като 
едновременно им се преподава техният майчин език и те се ползват от специална 
програма за повишаване на знанията им по езика на секцията, в която са записани. 

С цел да се насърчава истинско мултикултурно образование, се поставя акцент върху 
изучаването, разбирането и използването на чужди езици. Изучаването на първи чужд 
език, така наречения „работен език“ (EN, DE или FR), е задължително от първата 
година на основното образование. Всички ученици изучават втори чужд език от втората 
година на средното образование. Часовете по език обединяват групи ученици от 
различни националности, като преподаването се извършва от преподаватели, които са 
носители на езика. Това смесване на езиците се среща в часовете по изкуство, музика и 
спорт, където класовете винаги са съставени от групи от различни секции.
Друга особеност на преподаването е, че в основно училище седмичните „европейски 
часове“ обединяват деца от всички секции за игри и художествени и културни 



PR\865924BG.doc 9/12 PE464.749v01-00

BG

дейности.

Трябва да се отбележи, че европейските училища предлагат само един образователен 
профил, който има за цел получаването на „Европейска диплома за средно 
образование“. Тъй като не е възможно учениците, които срещат затруднения в 
училище, да сменят профила, на учениците със специални образователни нужди (SEN) 
се осигурява помощ, така че максимален брой ученици да могат да получат дипломата. 
През 2009–2010 г. средният процент на повтаряне сред учениците от началното и 
средното образование е 2,7 %1.

3. Бюджетни аспекти и политика в областта на персонала

Както се посочва в преамбюла на Конвенцията за определяне на статута на 
европейските училища2, системата на европейските училища е „sui generis“ и се 
основава на сътрудничество между държавите-членки и Европейския съюз.

Член 25 от конвенцията предвижда, че бюджетът на училищата се формира от: 
1) вноски от държавите-членки под формата на периодично изплащане на 
възнаграждения на разпределения или изпратен учителски състав, и, когато е уместно, 
финансови вноски по решение на Управителния съвет, взето с единодушие; 
2) вноската от Европейските общности, която е предназначена да покрие разликата 
между общия размер на разходите на училищата и общата сума от другите приходи; 
3) вноски от организации, които не спадат към Общността, с които Управителният 
съвет е сключил споразумение.

Що се отнася до вноските от държавите-членки, през 2010 г. броят на постовете на 
командировани учители, които не са били попълнени от държавите, възлиза на 64, от 
които 27 поста за англоезични преподаватели. Наистина английският е езикът, който се 
изучава от почти всички ученици, като учениците без собствена езикова секция 
(SWALS) се записват предимно в английската (и френската) секция3.  Това положение 
поражда дисбаланс между процента на британските ученици и този на 
командированите преподаватели от същата националност. Поради това през 2008 г. в 
Хелзинки Управителният съвет прие общи принципи за определяне на справедливо 
разпределение на разходите между държавите-членки въз основа на процента на 
учениците от съответната националност (вж. точка 4).

Беше приет подход, съгласно който на желаещите държави-членки се позволява да 
командироват учители, с цел да се осигури преподаването на конкретен език от лица, 
които не са носители на този език. След две години беше установено, че малко 
държави-членки са склонни да поемат разходите за постове, свързани с преподаването 
на един от така наречените „работни езици“.

Единственият начин да се преодолее недостигът на учители е да се прибегне до 
нещатни преподаватели, тоест наети на място учители, финансирани от бюджета на 

                                               
1 Данни за началото на учебната година 2010–2011 в европейските училища,  реф. №: 2010-D-569-fr-3.
2 ОВ L 212, 17.8.1994 г., стр. 3.
3 През 2010 г. в училищата в Брюксел 66,83 % от учениците без собствена езикова секция са били 

записани в английската секция, спрямо 29 % във френската и 4 % в немската.
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училищата. Понастоящем една трета от учебните часове в европейските училища се 
преподава от нещатни преподаватели, което несъмнено увеличава вноската на Съюза 
към бюджета на училищата.

Така, при наблюдението на еволюцията на съответните вноски на различните 
участници в системата към бюджетите на училищата от 2005 г. се констатира 
намаляване на частта на вноските на държавите-членки, увеличаване на частта на 
вноските на Комисията и намаляване на частта на вноските на учениците от категория 
ІІІ1.

4. Реформата от 2009 г. и отварянето на системата

В сътрудничество с Европейския парламент, който по-специално изрази становище в 
своята резолюция от 2005 г. относно европейските училища2, през 2004 г. Европейската 
комисия започна размисъл във връзка с най-добрия начин да се реформира системата 
на европейските училища, за да й се даде възможност да посрещне 
предизвикателствата, свързани с разширяването на Съюза. Тази реформа имаше за цел 
също така да предостави възможност за разширяване на достъпа до европейско 
образование. Действително, както Европейският парламент подчерта в своята 
резолюция от 2005 г., европейският модел на образование показа възможностите си и е 
желателно той да е достъпен не само за учениците от европейските училища, но и за 
други ученици.

През май 2009 г. Управителният съвет одобри принципите за тази реформа, насочена 
основно към три аспекта:

 опростяване на глобалното управление на системата, с цел решенията да се 
вземат на подходящото равнище;

 осигуряване на справедливото разпределение на разходите за функционирането 
на системата между всички държави-членки;

 отваряне на системата към училища от тип ІІ (национални училища, одобрени от 
Управителния съвет, които имат за основна цел приемането на деца от 
европейските институции) и към училища от тип ІІІ (национални училища, 
одобрени от Управителния съвет, които могат да приемат деца без 
разграничение).

Оттогава редица национални училища на територията на Съюза, които предоставят 
европейско образование, са подписали официално споразумение за акредитация, което 
позволява в тях да се преподава европейската учебна програма и евентуално да се 
връчва Европейската диплома за средно образование.

5. Позиция на докладчика

                                               
1 Годишен доклад на генералния секретар до Управителния съвет на европейските училища, реф. №: 

2011-02-D-39-fr-1.
2 Резолюция на Европейския парламент относно различните възможности за развитие на системата на 

европейските училища (ОВ C 193E, 17.8.2006 г., стр. 333).
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Европейските училища бяха създадени, за да осигурят на децата на служителите на 
европейските институции, от които се изисква да работят и живеят в чужбина в 
различна културна среда, достъп до образование на майчиния им език, така че тези деца 
да могат да се завърнат по всяко време в учебно заведение в своята страна на произход. 
Следователно става въпрос за необходимост, а не за лукс.

Не трябва да се забравя, че във всички държави-членки образованието е безплатно и че 
ако искат да осигурят на децата си образование на майчиния им език, служителите на 
институциите нямат друг избор освен да ги запишат в тези специални учебни 
заведения.

Очевидно е, че повече от 50 години след създаването на първото европейско училище 
концепцията трябва да се промени и да се адаптира към новите икономически и 
обществени изисквания. Въпреки това тя трябва да остане вдъхновяващ модел за 
националните училищни системи, като утвърждава европейското гражданство и 
насърчава развитието на мобилността.

Макар и финансовата криза да налага известни бюджетни съкращения, наложително е 
положението да се анализира, като се разгледа по-скоро като инвестиция в бъдещето на 
младите европейци, отколкото от гледна точка на разходите. Икономиите не следва да 
накърняват основните принципи, на които се основава системата.

В това отношение е изключително важно учителите да продължават да преподават на 
своя майчин език. Заобикалянето на този принцип е грешка и ако системата среща 
затруднения при намирането на носители на даден език, е целесъобразно да се 
реформира политиката на наемане. Докладчикът обаче счита, че преди да мисли за нова 
реформа, трябва първо да се използва пълноценно сегашната система, която предвижда, 
че ако държавите-членки не командироват учители, те могат да правят финансови 
вноски към бюджета на училищата.

Що се отнася до политиката в областта на персонала, докладчикът отбелязва, че 
неспазването от страна на държавите-членки на задълженията им да командироват 
учители води до много силен натиск върху бюджета на Съюза. В действителност, все 
по-голям брой „нещатни преподаватели“ трябва да бъдат наемани и да получават 
заплата директно от училищата, което още повече увеличава вноската за балансиране 
на бюджета от страна на Комисията. Наложително е задължението на държавите-
членки за осигуряване на учители в съответствие с квотите да бъде припомнено на тези 
от тях, които не го изпълняват.

В този контекст, за да се облекчи тежестта, наложена на някои държави-членки, и по-
специално на тези държави-членки, които осигуряват учителите за езиковите секции, в 
които са записани предимно ученици без собствена езикова секция (SWALS), трябва да 
се следи за прилагането на концепцията за образование на майчин език веднага след 
като бъде постигнат броят ученици, необходим за откриване на езикова секция. Това е 
и единственият начин да се избегне дискриминацията между учениците без собствена 
езикова секция и останалите ученици.

Докладчикът също така счита, че могат да се осъществят значителни икономии, ако 
използването на така наречените работни езици (английски, немски и френски) бъде 
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разширено за преподаването на всички второстепенни предмети.

Като цяло докладчикът счита, че системата следва да се насочи повече към създаването 
на училища от тип ІІ и ІІІ, което е конкретна стъпка към увеличаване на достъпността 
на „европейското“ образование.

В действителност, макар че равносметката за функционирането на европейските 
училища е положителна и че тази система открива вдъхновяващи перспективи за 
очертанията на европейската образователна система, държавите-членки трябва да 
работят не само за запазването й, но и за разпространението на този уникален и 
изключителен модел на образование в Европа.


