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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Europaskolesystemet
(2011/2036(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet om 
europaskolesystemet i 2009 (KOM(2010)0595),

– der henviser til aftalen om vedtægten for Europaskolerne1,

– der henviser til sin beslutning af 8. september 2005 om mulighederne for udvikling af 
Europaskolesystemet2,

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om 
ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne3,

– der henviser til De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder, der 
trådte i kraft den 3. maj 2008 og blev ratificeret af Den Europæiske Union den 23. 
december 2010, og særlig til artikel 244,

– der henviser til årsberetningen fra generalsekretæren for Europaskolerne til Det Øverste 
Råd på mødet i Bruxelles den 12., 13. og 14. april 20115,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget og Retsudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som 
fastsætter, at Unionen bidrager til udviklingen af et højt uddannelsesniveau, og at dens 
indsats sigter på at udvikle den europæiske dimension på uddannelsesområdet gennem 
undervisning i sprog,

B. der henviser til, at Europaskolerne giver eleverne mulighed for at bekræfte deres 
kulturelle identitet og få en grundig indføring i fremmedsprog,

C. der henviser til, at Europaskolerne ikke kan sidestilles med internationale skoler, eftersom 
de imødekommer et behov for at give børnene skoleundervisning på deres modersmål,

                                               
1 EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3.
2 EUT C 193E af 17.8.2006, s. 333.
3 EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Reference: 2011-02-D-39.
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D. der henviser til, at Europaskolernes funktionsmåde ikke længere passer til den nuværende 
situation,

E. der henviser til overbelægningen på skolerne i Bruxelles og Luxembourg, som går ud 
over undervisningens kvalitet og forhindrer, at andre end børn af ansatte i institutionerne 
kan optages,

F. der henviser til, at den undervisningsmodel, som Europaskolerne er baseret på, bør 
fremmes i medlemsstaterne,

G. der henviser til de problemer, der er forbundet med at samle elever med forskellig 
kulturel og sproglig baggrund og med yderst forskelligartede anlæg og evner i samme 
undervisningssystem,

H. der henviser til, at der for at forbedre sammenholdet og fremme den gensidige forståelse 
mellem eleverne holdes fælles timer på samme sprog for klasser på samme niveau,

I. der henviser til, at Europaskolerne finansieres af bidrag fra medlemsstaterne og et 
reguleringsbidrag fra EU, 

J. der henviser til, at den økonomiske krise indvirker på finansieringen af Europaskolerne,

K. der henviser til, at antallet af elever uden egen sprogsektion (SWALS-elever) er i stadig 
stigning,

L. der henviser til, at SWALS-elever modtager dels støtteundervisning i sproget i den 
sprogsektion, som de er tilmeldt, og dels undervisning i deres modersmål, hvilket 
medfører betydelige og stigende strukturomkostninger,  

M. der henviser til, at der i 2004 blev indført et særligt fradrag i tjenestemændenes løn, som 
navnlig var beregnet til Europaskolerne, 

Generelle betragtninger

1. beklager, at Europaskolerne ofte fejlagtigt betegnes som eliteskoler, skønt deres formål 
blot er at sørge for undervisning på modersmålet for børn af ansatte, der risikerer at skifte 
ansættelsessted eller at flytte tilbage til deres oprindelsesland; 

2. mener, at Europaskolerne bør fungere som eksempel, og at det vil fremme den faglige 
mobilitet, hvis denne model eksporteres til de nationale uddannelsessystemer;

Systemets og den europæiske studentereksamens struktur og udbredelse 

3. mener, at de budgetrestriktioner, som skolerne pålægges, bør ledsages af en mere 
selvstændig forvaltning;

4. understreger, at det er nødvendigt at give Europaskolerne et passende retsgrundlag inden 
for EU's kompetenceområde, og udtrykker ønske om at deltage i eventuelle drøftelser om 
spørgsmålet;
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5. opfordrer Det Øverste Råd til bedre at foregribe behovene for infrastruktur og træffe 
foranstaltninger med henblik på at undgå overbelægningsproblemer; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme udviklingen af skoler af type II og III;

6. tilskynder medlemsstaterne til at fremme europaskolekonceptet på deres område gennem 
iværksættelse af pilotprojekter;

7. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle fælles læseplaner for alle lande i Unionen;

8. henstiller til medlemsstaterne i deres uddannelsessystemer at integrere en række 
elementer, der er lånt fra Europaskolesystemet og kan fremme EU-borgerskab allerede 
fra børnenes tidlige år;

9. påpeger, at studenter fra Europaskolerne kan søge optagelse på ethvert universitet i EU, 
og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at overvåge, at de dertil knyttede 
bestemmelser overholdes;

10. tilskynder til oprettelse af venskabsordninger mellem Europaskolerne og skoler i 
medlemsstaterne;

Budgetmæssige aspekter

11. konstaterer, at Europaskolernes indtægter er stagnerende eller faldende, bl.a. fordi det på 
grund af pladsmangel ikke har været muligt at optage elever, der er omfattet af kontrakter 
med eksterne organisationer, eller hvis forældre ikke er ansat i EU-institutionerne; 

12. noterer sig, at det er nødvendigt at rationalisere skolernes driftsomkostninger, men 
understreger, at forsøgene på at mindske udgifterne ikke må gå ud over Europaskolernes 
grundlæggende principper som f.eks. modersmålsundervisning varetaget af lærere, der 
har det pågældende sprog som modersmål;

13. anmoder Kommissionen om at definere sit budgetbidrag under overholdelse af disse 
principper og med henblik på at sikre, at der kan træffes passende foranstaltninger for 
elever med særlige undervisningsbehov (SEN); 

14. konstaterer, at en række medlemsstater i stigende grad tilsidesætter deres forpligtelser 
med hensyn til udstationering af lærere, bl.a. under henvisning til forskellen mellem 
antallet af elever fra det pågældende land og det bidrag, de anmodes om at yde til 
skolernes budget;

15. tilskynder til oprettelse af nye sprogsektioner, så snart elevkvoten er opfyldt, for at kunne 
give SWALS-eleverne modersmålsundervisning og undgå enhver forskelsbehandling i 
forhold til elever fra de øvrige sprogsektioner og samtidig begrænse omkostningerne i 
forbindelse med SWALS-elevernes særlige status;

16. understreger, at manglen på udstationeret personale skal udlignes gennem ansættelse af 
lokalt rekrutteret personale, som aflønnes af skolerne; anmoder Det Øverste Råd om at 
sørge for, at de medlemsstater, der ikke bidrager økonomisk gennem udstationering af 
lærere, betaler et tilsvarende økonomisk bidrag til skolernes budget;
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17. er af den opfattelse, at det nuværende finansieringssystem i uforholdsmæssig grad 
belaster visse medlemsstater med hensyn til udstationering af personale og 
tilvejebringelse af infrastruktur til skolerne, og anmoder Det Øverste Råd om at revidere 
modellen for finansiering af skolerne og ansættelse af lærere;

18. anmoder Kommissionen om at træffe foranstaltninger med henblik på at fastsætte, 
hvilken procentdel af det særlige fradrag der skal anvendes til Europaskolerne;

Pædagogiske aspekter

19. opfordrer til systematisk undervisning på de såkaldte arbejdssprog i andre fag end 
grundfagene;

20. understreger behovet for at gennemføre en ekstern evaluering af Europaskolernes 
læseplaner;

21. kræver, at der anvendes kompetencekriterier ved ansættelse af timelærere, og at de 
pågældende lærere kontrolleres af inspektørerne;

22. fastslår på ny, at foranstaltningerne til fordel for elever med særlige undervisningsbehov 
fortsat skal være en prioritet, og anmoder Det Øverste Råd om at overvåge, at der 
fastsættes kvotienter for antallet af elever i denne kategori ved beregning af klassernes 
størrelse;

23. anmoder Det Øverste Råd om i tillæg til det europæiske studentereksamensbevis at 
indføre et alternativt afgangsbevis for elever, der ønsker at tage en erhvervsrettet 
uddannelse;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaterne og Europaskolernes Øverste Råd.
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BEGRUNDELSE

1. Den nuværende situation

Den første Europaskole blev oprettet i Luxembourg i oktober 1953 på initiativ af en gruppe 
tjenestemænd. Dette pædagogiske eksperiment, der omfattede børn med forskellige 
modersmål, blev hurtigt vurderet som værende positivt, og i tidens løb er der i forskellige byer 
blevet oprettet 14 Europaskoler, der efter den nuværende sprogbrug betegnes som "type I"-
skoler. 

I 2010 var der i alt 22 778 elever på skolerne, heraf 14 292 eller næsten 63 % i Bruxelles og 
Luxembourg. Mellem 2007 og 2010 steg antallet af elever med 8, 35 %. I 2012 er det planlagt 
at åbne to nye skoler i henholdsvis Bruxelles og Luxembourg.

Eleverne er opdelt i tre kategorier. Elever i kategori I er fortrinsvis børn af tjenestemænd og 
kontraktansatte ved EU-institutionerne. Andelen af kategori I-elever stiger konstant og udgør 
på indeværende tidspunkt næsten tre fjerdele af eleverne. Denne andel er på over 90 % i de 4
skoler i Bruxelles, hvor manglen på infrastruktur gør det nødvendigt at føre en restriktiv 
tilmeldingspolitik for elever i kategori II (der optages efter kriterier, som er fastsat på 
grundlag af aftaler mellem skolerne og visse organisationer eller firmaer) og kategori III 
(elever, hvis forældre skal betale skolepenge). Det Øverste Råd har således under henvisning 
til lokaleproblemer vedtaget ikke længere at underskrive kategori II-kontrakter for skolerne i 
Bruxelles.

2. Pædagogiske aspekter

På det pædagogiske plan skal Europaskolerne sikre eleverne undervisning på deres 
modersmål i grundfagene. Hver skole omfatter derfor adskillige sprogsektioner. Fordelingen 
og indholdet af undervisningstimerne er identiske i alle sektioner.

Er betingelserne for at oprette en ny sprogsektion ikke til stede, optages elever uden egen 
sprogsektion (SWALS-elever) i en anden sprogsektion og modtager både 
modersmålsundervisning og deltager i et specifikt program til opkvalificering af deres 
kendskab til sproget i den sektion, hvor de er tilmeldt. 

For at fremme en reel multikulturel uddannelse lægges der i høj grad vægt på indlæring, 
forståelse og anvendelse af fremmedsprog. Undervisning i det første fremmedsprog, der også 
kaldes "arbejdssprog" (EN, DE eller FR), er obligatorisk fra første klasse i primærafdelingen. 
Alle elever modtager undervisning i deres andet fremmedsprog fra andet år i 
sekundærafdelingen. I sprogtimerne er klasserne sammensat af elevgrupper af forskellig 
nationalitet, som undervises af en lærer, der har det pågældende sprog som modersmål. Man 
genfinder denne blanding af sprogsektioner i kunst-, musik- og sportsundervisningen, hvor 
klasserne altid er sammensat af elevgrupper fra forskellige sprogsektioner.

Et andet særligt kendetegn ved undervisningen er de såkaldte Europatimer i 
primærafdelingen, hvor eleverne fra de forskellige sektioner samles for at lege eller deltage i 
kulturelle eller kunstneriske aktiviteter.

Opmærksomheden henledes på, at Europaskolerne kun tilbyder en akademisk uddannelse, der 
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afsluttes med den europæiske studentereksamen. Da elever, der har svært ved at følge med i 
skolen, ikke har mulighed for at skifte retning, tilbyder skolen støtteundervisning til elever 
med særlige undervisningsbehov (SEN) for at hjælpe flest mulige elever til at få deres 
eksamen. I skoleåret 2009-2010 måtte gennemsnitligt 2,7 % af eleverne i primær- og 
sekundærafdelingen gå året om1.

3. Budgetaspekter og personalepolitik

Som det fremgår af præamblet til aftalen om vedtægten for Europaskolerne2 , er 
Europaskolesystemet en ordning "sui generis", der er baseret på et samarbejde mellem 
medlemsstaterne og Den Europæiske Union. 

I henhold til aftalens artikel 25 finansieres skolernes budget gennem: 
1) medlemsstaternes bidrag gennem afholdelse af lønningerne til udstationerede eller ansatte 
lærere og eventuelt i form af et finansielt bidrag, der er enstemmigt vedtaget af Det Øverste 
Råd 
2) De Europæiske Fællesskabers bidrag, som skal dække differencen mellem skolernes 
samlede udgifter og summen af de øvrige indtægter 
3) bidrag fra ikke-fællesskabsorganer, som Det Øverste Råd har indgået aftale med. 

Hvad angår medlemsstaternes bidrag har det vist sig, at 64 stillinger i 2010 ikke blev besat af 
medlemsstaterne; i 27 tilfælde var der tale om engelsksprogede lærere. Næsten alle elever 
lærer engelsk, og det er desuden den engelske (og den franske) sektion, der modtager langt 
størsteparten af eleverne uden egen sprogsektion (SWALS-elever)3. Denne situation har 
resulteret i en skævhed mellem andelen af britiske elever og antallet af udstationerede lærere 
af samme nationalitet. Det har ført til, at Det Øverste Råd i Helsinki i 2008 vedtog en række 
generelle principper for at opnå en retfærdig fordeling af omkostningerne mellem 
medlemsstaterne på grundlag af andelen af elever, der er statsborgere i den pågældende 
medlemsstat (jf. punkt 4).

Der blev fastlagt en tilgang, der gjorde det muligt for de medlemsstater, der ønskede det, at 
udstationere lærere, som skulle varetage undervisningen på et givet sprog, der ikke var deres 
modersmål. Efter to år har man måttet konstatere, at kun et fåtal af medlemsstaterne har været 
villige til at finansiere lærerstillinger med henblik på undervisning på et såkaldt 
"arbejdssprog".

Den eneste måde, hvorpå det er muligt at afhjælpe manglen på lærere, er således at benytte 
timelærere, dvs. lærere, der rekrutteres på stedet og aflønnes via skolernes budget. En 
tredjedel af undervisningen på Europaskolerne varetages nu af timelærere, hvilket naturligvis 
belaster Unionens bidrag til skolernes budget.

Hvis man således følger udviklingen i de forskellige aktørers respektive bidrag til skolernes 
budget siden 2005, konstaterer man et fald i den andel, der finansieres af medlemsstaterne, en 

                                               
1 Oplysninger om skolestart 2010-2011 i Europaskolerne, reference: 2010-D-569-en-3.
2 EFT L 212 af 17.8.1994, s. 3.
3 I 2010 var 66,83 % af SWALS-eleverne i skolerne i Bruxelles tilmeldt den engelske sektion mod 29 % i den 
franske og 4 % i den tyske.
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forhøjelse af Kommissionens andel og et fald i den andel, der udgøres af bidrag fra elever i 
kategori III1.

4. Reformen af 2009 og indsatsen for at gøre systemet mere åbent

Allerede i 2004 begyndte Kommissionen i samarbejde med Europa-Parlamentet, der bl.a. 
udtalte sig i sin beslutning af 2005 om Europaskolerne2, at overveje, hvorledes 
Europaskolesystemet bedst kunne ændres for at imødegå udfordringerne i forbindelse med 
udvidelsen af EU. Denne reform skulle samtidig være en lejlighed til at udvide adgangen til 
Europaskolerne. Som fremhævet i Europa-Parlamentets beslutning af 2005 har den 
europæiske uddannelsesmodel stået sin prøve, og den bør også gøres tilgængelig for elever, 
som ikke går på en Europaskole.

Det Øverste Råd godkendte i maj 2009 principperne i denne reform, der først og fremmest 
tilsigter at:

 forenkle den overordnede forvaltning af systemet ved at sikre, at beslutningerne 
træffes på det mest hensigtsmæssige niveau

 overvåge, at driftsomkostningerne ved systemet fordeles retfærdigt mellem samtlige 
medlemsstater

 åbne systemet for type II-skoler (nationale skoler, der er godkendt af Det Øverste Råd, 
og hvis vigtigste opgave er at tage imod børn, hvis forældre er ansat i EU-
institutioner), og type III-skoler (nationale skoler, som er godkendt af Det Øverste 
Råd, og som ikke henvender sig til en bestemt målgruppe).

Siden har en række nationale skoler på Unionens område underskrevet en 
akkrediteringsaftale, hvorefter de kan tilbyde undervisning efter den europæiske læseplan og 
eventuelt den europæiske studentereksamen. 

5. Ordførerens holdning

Europaskolerne er blevet oprettet for at sikre, at børn af ansatte ved EU-institutionerne, der 
arbejder og bor i udlandet i et anderledes kulturelt miljø, kan få adgang til undervisning på 
deres modersmål, således at disse børn på ethvert tidspunkt kan få adgang til en 
uddannelsesinstitution i deres hjemland. Det er altså ikke en luksus, men en nødvendighed.

Man bør holde sig for øje, at undervisningen er gratis i samtlige medlemsstater, og at de 
ansatte i institutionerne ikke har andre muligheder end at melde deres børn ind i de 
pågældende skoler, hvis de vil sikre dem undervisning på deres modersmål.

Det er indlysende, at konceptet 50 år efter oprettelsen af den første europaskole er nødt til at 
udvikle sig og tilpasse sig de nye økonomiske og samfundsmæssige krav. Ikke desto mindre 
bør det stadig være et forbillede, der kan inspirere de nationale skolesystemer med hensyn til 
fremme af EU-borgerskabet og mobiliteten.
                                               
1 Årsberetningen fra generalsekretæren for Europaskolerne til Det Øverste Råd, reference: 2011-02-D-39.
2 Europa-Parlamentets beslutning om mulighederne for udvikling af Europaskolesystemet (EUT C 193E af 
17.8.2006, s. 333).
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Selv om finanskrisen nødvendiggør budgetnedskæringer, bør situationen snarere analyseres 
under hensyntagen til de unge europæeres fremtid end ud fra en omkostningsmæssig 
synsvinkel.  Besparelserne må ikke gå ud over systemets grundlæggende principper.

I denne forbindelse er det afgørende, at undervisningen fortsat varetages af lærere, der har det 
pågældende sprog som modersmål.  Enhver tilsidesættelse af dette princip er uacceptabel, og 
hvis det er vanskeligt at finde lærere, der har det pågældende sprog som modersmål, bør det 
overvejes at ændre ansættelsespolitik. Før det påtænkes at gennemføre en ny reform, mener 
ordføreren imidlertid, at det nuværende system, i henhold til hvilket medlemsstaterne kan yde 
et finansielt bidrag til skolernes budget, hvis de ikke udstationerer lærere, først bør udnyttes 
fuldt ud.

Ud fra et personalepolitisk synspunkt konstaterer ordføreren, at medlemsstaternes manglende 
overholdelse af deres udstationeringsforpligtelser i høj grad belaster EU-budgettet. Således er 
det nødvendigt at ansætte stadig flere timelærere, som lønnes direkte af skolerne, hvilket 
medfører en tilsvarende forøgelse af det udligningsbidrag, Kommissionen betaler. Det er 
derfor bydende nødvendigt at henstille til medlemsstater, der ikke har opfyldt deres 
forpligtelser, at stille lærere til rådighed i overensstemmelse med kvoterne.

I denne forbindelse bør der for at lette byrden for visse medlemsstater, navnlig dem, som det 
påhviler at skaffe lærere til de sprogsektioner, der tager imod hovedparten af eleverne uden 
egen sprogsektion (SWALS-elever), drages omsorg for, at princippet om undervisning på 
modersmålet finder anvendelse, så snart elevkvoten for åbning af en sprogsektion er opfyldt. I 
øvrigt er dette det eneste middel til at undgå enhver forskelsbehandling mellem SWALS-
elever og andre elever.

Endvidere mener ordføreren, at der kunne opnås betydelige besparelser ved systematisk at 
undervise på de såkaldte arbejdssprog (engelsk, tysk og fransk), bortset fra i grundfagene.

Generelt mener ordføreren, at man i højere grad bør gå i retning af oprettelse af type II- og 
type III-skoler, der udgør et konkret skridt mod en "europæisk" undervisning for et langt 
større antal elever.

Samlet set fungerer Europaskolesystemet godt, og det åbner stimulerende perspektiver for et 
europæisk uddannelsessystem; medlemsstaterne bør dog gøre en indsats for ikke blot at 
bevare systemet, men også udbrede denne enestående undervisningsmodel i Europa.


