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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa koolide süsteemi kohta
(2011/2036(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 165;

– võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile pealkirjaga „Euroopa koolide 
süsteem 2009. aastal” (KOM(2010)0595);

– võttes arvesse Euroopa koolide põhikirja konventsiooni1;

– võttes arvesse oma 8. septembri 2005. aasta resolutsiooni Euroopa koolide süsteemi 
arendamise võimaluste kohta2 ;

– võttes arvesse nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 723/2004, 
millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste 
muude teenistujate teenistustingimusi3 ;

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni, mis jõustus 3. mail 2008 ja mille Euroopa Liit ratifitseeris 23. detsembril 
2010, ning eelkõige selle artiklit 244;

– võttes arvesse Euroopa koolide peasekretäri aastaaruannet, mida esitleti kuratooriumile 
selle 12., 13. ja 14. aprillil 2011 Brüsselis toimunud koosoleku käigus5;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni aruannet ning eelarvekomisjoni ja 
õiguskomisjoni arvamusi (A70000/2011),

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 165 rõhutatakse, et Euroopa Liit 
aitab kaasa kvaliteetse hariduse arendamisele ning liidu tegevusega püütakse arendada 
Euroopa-mõõdet hariduses keelte õpetamise ja levitamise kaudu;

B. arvestades, et Euroopa koolid võimaldavad õpilastel kinnistada oma kultuurilist 
identiteeti ja omandada kõrgel tasemel võõrkeelte oskusi;

C. arvestades, et Euroopa koole ei saa samastada rahvusvaheliste koolidega, sest nad 
vastavad vajadusele õpetada lapsi nende emakeeles;

D. arvestades, et Euroopa koolide toimimine ei ole enam kooskõlas praeguse olukorraga;

                                               
1 EÜT L 212, 17.8.1994, lk 3.
2 ELT C 193E, 17.8.2006, lk 333.
3 ELT L 124, 27.4.2004, lk 1.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Viide: 2011-02-D-39.



PE464.749v01-00 4/10 PR\865924ET.doc

ET

E. arvestades, et Brüsseli ja Luxembourgi koolides on ülerahvastatuse probleem, mis 
mõjutab õpetamise kvaliteeti ning takistab teiste laste vastuvõtmist lisaks institutsioonide 
personali lastele;

F. arvestades, et Euroopa koolide aluseks olevat õpetamismudelit tuleks edendada 
liikmesriikides;

G. arvestades, et erinevatest kultuurilistest ja keelelistest keskkondadest pärit õpilasi on 
keeruline ühe õpetamissüsteemi raames grupeerida, kuna nende anded ja võimed on väga 
erinevad;

H. arvestades, et selleks, et soodustada ühtlustamist ja vastastikust arusaamist õpilaste vahel, 
on ette nähtud teatavate kursuste andmine ühes keeles samal tasemel olevates klassides;

I. tuletades meelde, et Euroopa koole rahastatakse liikmesriikide maksetest ja Euroopa 
Liidu tasakaalustavast maksest;

J. arvestades, et majanduskriis on mõjutanud Euroopa koolide rahastamist;

K. arvestades, et ilma keelesektsioonita õpilaste (SWALS) arv kasvab jätkuvalt;

L. arvestades, et ilma keelesektsioonita õpilased saavad järeleaitamist selles keeles, mille 
keelesektsiooni nad on integreeritud, ning õpetust oma emakeeles, mis põhjustab 
märkimisväärseid ja kasvavaid struktuurilisi kulusid;

M. arvestades, et 2004. aastal kehtestati ametnike palkadele Euroopa koolide jaoks ette 
nähtud erimaks,

Üldised märkused

1. avaldab kahetsust, et Euroopa koole käsitletakse sageli ebaõiglaselt eliitkoolidena, kuid 
nende eesmärgiks on võimaldada emakeelset haridust õpilastele, kelle vanemad on 
sunnitud vahetama teenistuskohta või naasma oma päritolumaale;

2. on seisukohal, et Euroopa koole tuleks käsitleda hea näitena ning selle mudeli ülevõtmine 
riiklikesse haridussüsteemidesse soodustaks tööalast liikuvust;

Euroopa koolide süsteemi ja Euroopa küpsustunnistuse korraldus ja levitamine

3. on seisukohal, et koolidele peale sunnitud eelarvepiirangutega peaks kaasnema koolide 
haldusautonoomia oluline suurendamine;

4. rõhutab vajadust anda Euroopa koolidele asjakohane õiguslik alus Euroopa Liidu 
pädevuse raames ning avaldab soovi osaleda kõikides selleteemalistes aruteludes;

5. kutsub kuratooriumi tungivalt üles infrastruktuuri alaseid vajadusi paremini ennetama 
ning võtma meetmeid, mis võimaldaksid vältida ülerahvastatuse probleeme; kutsub 
liikmesriike ja komisjoni üles soodustama II ja III tüübi koolide arengut;

6. julgustab liikmesriike edendama Euroopa kooli kontseptsiooni oma riigi territooriumil, 
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luues selleks katsekoole;

7. kutsub liikmesriike arendama õppekavasid, mis oleksid ühiselt kasutusel kõikides 
Euroopa Liidu riikides;

8. soovitab liikmesriikidel edendada oma haridussüsteemide raames teatavaid Euroopa 
koolide süsteemilt laenatud kontseptsioone, et aidata kaasa Euroopa kodakondsuse 
esilekerkimisele juba väga varases vanuseastmes;

9. tuletab meelde, et Euroopa küpsustunnistuse omanikel on õigus astuda mis tahes Euroopa 
Liidus asuvasse ülikooli ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid sellega seotud 
sätete täitmise;

10. julgustab edendama sõpruskooli projekte Euroopa koolide ja riikide koolide vahel;

Eelarveaspektid

11. märgib, et tulud ei kasva või vähenevad, eelkõige seetõttu, et kohtade puuduse tõttu 
öeldakse nüüd ära lepingulistes asutustes ja väljaspool ühenduse institutsioone töötavate 
perekondade laste vastuvõtmisest;

12. rõhutab vajadust ratsionaliseerida koolide juhtimiskulusid, kuid rõhutab, et püüdlused 
kulusid kärpida ei tohiks seada kahtluse alla Euroopa koolide kontseptsiooni põhialuseid, 
näiteks emakeelset haridust emakeelsete õpetajate poolt;

13. palub komisjonil kindlaks määrata oma eelarveline toetus viisil, mis austab neid 
põhimõtteid ning võimaldab pöörata piisavat tähelepanu erivajadustega õpilastele;

14. märgib, et teatavad liikmesriigid on üha enam taganenud oma kohustustest seoses 
õpetajate töölelähetamisega, tuues põhjuseks eelkõige lõhe nende rahvusest koolilaste 
osakaalu ja panuse vahel, mida neilt nõutakse koolide eelarve toetamiseks;

15. julgustab looma uusi keelesektsioone niipea, kui nõutud õpilaste arv saavutatakse, et 
võimaldada ilma keelesektsioonita õpilastel saada haridust oma emakeeles ning vältida 
diskrimineerimist võrreldes muude keelesektsioonide õpilastega, ning piirata ühtlasi 
kulusid, mis on seotud ilma keelesektsioonita õpilaste eristaatusega;

16. rõhutab, et lähetatud personali puudust tuleb kompenseerida kohalike õpetajate 
palkamisega, kelle tasustamise võtavad koolid enda kanda; palub kuratooriumil tagada, et 
need liikmesriigid, kes ei panusta rahaliselt õpetajate lähetamise kaudu, annaksid 
võrdväärse rahalise toetuse koolide eelarvesse;

17. on seisukohal, et praeguse rahastamissüsteemiga pannakse mõnedele liikmesriikidele 
peale ebaproportsionaalselt suur vastutus seoses lähetuste ja koolide infrastruktuuri 
võimaldamisega, ning palub kuratooriumil läbi vaadata koolide rahastamise ja õpetajate 
töölevõtmise mudel;

18. palub komisjonil võtta meetmeid, et kindlaks määrata Euroopa koolidele ette nähtud 
erimaksu protsendimäär;
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Pedagoogilised aspektid

19. kutsub üles muutma üldiseks peamiste töökeelte kasutamist kõikide kõrvalainete 
õpetamisel;

20. rõhutab, et on vaja läbi viia Euroopa koolide õppekavade väline hindamine;

21. soovib, et õpetajate töölevõtmine vastaks pädevusnõuetele ning et neid kontrolliks 
inspektorid;

22. kinnitab veel kord, et erivajadustega õpilastega arvestamine on endiselt prioriteet ning 
palub kuratooriumil tagada, et klasside suuruse arvutamisel kohaldataks selle 
õpilastekategooria puhul koefitsiente;

23. palub kuratooriumil kaaluda küpsustunnistusest erineva lõputunnistuse loomist nende 
õpilaste jaoks, kes on orienteerunud kutseharidusele;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikidele ja Euroopa koolide kuratooriumile.
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SELETUSKIRI

1. Olukord

Esimene Euroopa kool loodi Luxembourgis 1953. aasta oktoobris ametnike rühma algatusel.
See haridusalane katsetus, mis tõi kokku erinevate emakeeltega lapsed, hinnati kiiresti 
positiivseks ning aja jooksul on erinevatesse linnadesse loodud 14 Euroopa kooli, mis 
praeguse nomenklatuuri kohaselt vastavad I tüübi koolide kategooriale.

2010. aastal õppis nendes koolides 22 778 õpilast, neist 14 292 ehk ligikaudu 63% õpilaste 
koguarvust Brüsselis ja Luxembourgis asuvates koolides. Ajavahemikul 2007–2010 kasvas 
õpilaste arv 8,35%. 2012. aastal kavandatakse kahe uue kooli avamist Brüsselis ja 
Luxembourgis.

Õpilased on jagatud kolme kategooriasse. I kategooria õpilased on peamiselt institutsioonide 
ametnike ja lepinguliste töötajate lapsed. Nende osakaal kasvab pidevalt ning praegu 
moodustavad nad peaaegu kolm neljandikku õpilaskonnast. Nende osakaal on üle 90% neljas 
Brüsseli koolis, kus ebapiisava infrastruktuuri tõttu tuleb seada piirangud II kategooria (need, 
kes võetakse vastu koolide ning teatavate organisatsioonide ja ettevõtete vahel sõlmitud 
lepingutes ettenähtud tingimustel) ja III kategooria õpilaste (need, kelle eest vanemad tasuvad 
õppemaksu) vastu võtmisele. Ruumipuudust arvesse võttes otsustas kuratoorium rohkem 
mitte allkirjastada II kategooria lepinguid Brüsseli koolide puhul.

2. Pedagoogilised aspektid

Euroopa koolide õppekorraldus näeb ette, et põhiharidust antakse õpilase emakeeles. Seetõttu 
on igas koolis mitu keelesektsiooni. Õppetöö jagunemine ja sisu on igas sektsioonis 
ühesugune.

Kui ei suudeta täita uue keelesektsiooni loomise tingimusi, siis võetakse ilma 
keelesektsioonita õpilased vastu mõnda muusse keelesektsiooni, kus nad saavad õppida oma 
emakeelt ja lisaks läbivad spetsiaalse programmi nende viimiseks selle sektsiooni keele 
tasemele, kuhu nad on vastu võetud.

Selleks et soodustada tõeliselt multikultuurset haridust, on põhirõhk võõrkeelte õppimisel, 
neist arusaamisel ja nende kasutamisel. Esimese võõrkeele ehk nn töökeele (inglise, saksa või 
prantsuse) õppimine on kohustuslik juba alates esimesest algklassist. Kõik õpilased hakkavad 
õppima teist võõrkeelt alates teisest põhikooli klassist. Keelekursused toovad kokku erinevast 
rahvusest õpilaste rühmad ning keeli õpetavad õpetajad, kellele õpetatav keel on emakeeleks.
Keelelist mitmekesisust leiab ka kunstiõpetuse, muusika- ja kehalise kasvatuse tundides, mis 
alati hõlmavad erinevaid keelesektsioone.

Veel üks antava hariduse tunnus on iganädalased Euroopa tunnid algkoolis, kuhu kogunevad 
kõikide keelesektsioonide lapsed mängudeks ja kultuuri- ja kunstialaseks tegevuseks.

Tuleb märkida, et Euroopa koolid pakuvad ainult ühte suunda, mille eesmärk on saada 
Euroopa küpsustunnistus. Kuna õpiraskustega õpilastel ei ole võimalik muuta orientatsiooni, 
siis nähakse süsteemiga ette erivajadustega õpilaste järeleaitamine, et võimalikult paljud 
õpilased saaksid diplomi. 2009.–2010. aastal oli algkooli- ja põhikooliõpilaste 
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klassikordamise keskmine määr 2,7%1.

3. Eelarveaspektid ja personalipoliitika

Euroopa koolide põhikirja konventsiooni preambuli kohaselt2 on Euroopa koolide süsteem 
ainulaadne süsteem, mille aluseks on liikmesriikide ja Euroopa Liidu vaheline koostöö.

Konventsiooni artiklis 25 nähakse ette, et koolide eelarvet rahastatakse järgmistest allikatest:
1. liikmesriikide osalus lähetatud või määratud õpetajate töötasude pideva maksmise kaudu ja 
vajaduse korral rahaline toetus, mille üle kuratoorium otsustab ühehäälselt;
2. Euroopa ühenduste osamaks, mille eesmärk on katta vahe koolide kulude kogusumma ja 
muude tulude kogusumma vahel;
3. nende ühenduseväliste organisatsioonide osamaksud, kellega kuratoorium on sõlminud 
kokkuleppe.

Mis puudutab liikmesriikide osalust, siis selgub, et 2010. aastal oli liikmesriikide poolt 
lähetatud õpetajate ametikohtadest täitmata 64 ametikohta, millest 27 olid inglise keelt 
kõnelevate õpetajate ametikohad. Inglise keel on keel, mida õpivad peaaegu kõik õpilased 
ning just inglise keele sektsiooni (ja prantsuse keele sektsiooni) võetakse põhiliselt vastu need 
õpilased, kes on ilma keelesektsioonita3. Selline olukord põhjustab tasakaalutust Suurbritannia 
õpilaste ja samast rahvusest lähetatud õpetajate osakaalu vahel. See sundis kuratooriumit 
2008. aastal Helsingis vastu võtma üldpõhimõtted, millega määrati kindlaks kulude 
tasakaalustatud jaotus liikmesriikide vahel, lähtuvalt nende rahvusest õpilaste osakaalust (vt 
punkti 4).

Vastu on võetud lähenemisviis, mis võimaldab liikmesriikidel soovi korral lähetada õpetajaid, 
et tagada õpetamine võõrkeeles. Pärast kahte aastat selgub, et ainult mõned liikmesriigid 
soovivad kanda nende ametikohtade kulud, mis nõuavad õpetamist töökeeles.

Ainuke viis vähendada õpetajate puudust on võtta õppetöö läbiviimiseks tööle kohalikke 
õpetajaid ning rahastada seda koolide eelarvest. Kolmandik tunde Euroopa koolides antakse 
nüüd tööle võetud kohapealsete õpetajate poolt, mis paratamatult suurendab Euroopa Liidu 
osalust nende koolide eelarves.

Seega kui me vaatame erinevate osapoolte vastavate osaluste arengut Euroopa koolide 
eelarvesüsteemis alates 2005. aastast, siis vähenenud on liikmesriikide osalus, kasvanud on 
komisjoni osalus ja vähenenud on III kategooria õpilaste osalus4.

4. 2009. aasta reform ja süsteemi avamine

Koostöös Euroopa Parlamendiga, kes väljendas oma seisukohti 2005. aasta resolutsioonis 
Euroopa koolide kohta5, hakkas Euroopa Komisjon alates 2004. aastast mõtlema, kuidas 

                                               
1 Andmed Euroopa koolide 2010.–2011. aasta õppeaasta kohta. Viide: 2010-D-569-fr-3.
2 EÜT L 212, 17.8.1994, lk 3.
3 2010. aastal võeti Brüsseli koolides ilma keelesektsioonita õpilasi vastu inglise keele sektsiooni 66,83%, 
prantsuse keele sektsiooni 29% ja saksa keele sektsiooni 4%.
4 Euroopa koolide peasekretäri aastaaruanne. Viide: 2011-02-D-39-fr-1.
5 Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa koolide süsteemi arendamise võimaluste kohta (ELT C 193E, 
17.8.2006, lk 333).
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kõige paremini reformida Euroopa koolide süsteemi, et võimaldada sellel vastata Euroopa 
Liidu laienemisest tingitud väljakutsetele. See reform pidi olema ka võimalus laiendada 
juurdepääsu Euroopa õpingutele. Nagu rõhutati Euroopa Parlamendi 2005. aasta 
resolutsioonis, on Euroopa pedagoogiline mudel ennast tõestanud ning on soovitatav, et see 
oleks kättesaadav ka teistele õpilastele, mitte ainult Euroopa koolide õpilastele.

Kuratoorium kiitis 2009. aasta mais heaks selle reformi põhimõtted, mis on keskendunud 
peamiselt kolmele aspektile:

 lihtsustada süsteemi üldist juhtimist, et otsused võetaks vastu asjakohasel tasandil;

 tagada, et süsteemi tegevuskulud jagatakse kõikide liikmesriikide vahel 
tasakaalustatult;

 avada süsteem II tüübi koolidele (kuratooriumi poolt akrediteeritud riiklikud koolid, 
mille peamine eesmärk on võtta vastu Euroopa institutsioonide töötajate lapsed) ja III 
tüübi koolidele (kuratooriumi poolt akrediteeritud riiklikud koolid, kuhu võetakse 
eristamata vastu kõiki lapsi).

Sellest ajast alates on mitmed Euroopa Liidu territooriumil asuvad ja Euroopa haridust 
pakkuvad riiklikud koolid allkirjastanud akrediteerimislepingu, mis võimaldab neil pakkuda 
Euroopa õppekava ja anda välja Euroopa küpsustunnistust.

5. Raportööri seisukoht

Euroopa koolid loodi selleks, et tagada juurdepääs emakeelsele haridusele välismaal töötavate 
ja teistsuguses kultuurikeskkonnas elavate Euroopa Liidu institutsioonide teenistujate lastele, 
nii et nad oleksid suutelised igal ajal jätkama haridusteed oma päritoluriigis. Need koolid on 
seega vajadus, mitte luksus.

Tuleb meeles pidada, et kõikides liikmesriikides on haridus tasuta ning et institutsioonide 
teenistujatel ei ole teist võimalust, kui saata oma lapsed spetsiaalsetesse koolidesse, kui nad 
soovivad oma lastele tagada emakeelse hariduse.

On ilmselge, et rohkem kui 50 aastat pärast esimese Euroopa kooli loomist tuleb seda 
kontseptsiooni arendada ja kohandada vastavalt uutele majanduslikele ja ühiskondlikele 
nõuetele. See peaks siiski jääma riiklikele koolisüsteemidele eeskujuks, väärtustades Euroopa 
kodakondsust ja soodustades liikuvuse arendamist.

Kuigi majanduskriis nõuab teatavate eelarvekärbete tegemist, on vältimatult vajalik olukorda 
analüüsida rohkem noorte Euroopa kodanike tulevikku investeerimise kui kulude seisukohast.
Kokkuhoid ei tohiks õõnestada süsteemi aluseks olevaid aluspõhimõtteid.

Sellega seoses on väga oluline, et õpetamist jätkavad need õpetajad, kellele õpetuskeel on 
emakeeleks. Sellest põhimõttest kõrvalehoidmine on ekslik ning kui süsteemil on raskusi 
leida inimesi, kellele õpetuskeel on emakeel, siis tuleb reformida töölevõtmispoliitikat.
Raportöör on seisukohal, et enne uuele reformile mõtlemist tuleks täielikult rakendada 
praegust süsteemi, mille kohaselt peaks liikmesriigid andma rahalise panuse koolide 
eelarvesse, kui nad ei läheta õpetajaid.
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Seoses personalipoliitikaga märgib raportöör, et lähetamiskohustuste mittetäitmine 
liikmesriikide poolt tekitab suure surve Euroopa Liidu eelarvele. Koolid peavad palkama otse 
üha suuremal arvul kohapealseid õpetajaid ja neid ise tasustama, mis seetõttu suurendab 
komisjoni poolt makstavat tasakaalustavat osalust. Väga oluline on oma kohustused täitmata 
jätnud liikmesriikidele meelde tuletada nende kohustust määrata õpetajaid vastavalt 
kvootidele.

Kõnealuses olukorras tuleb selleks, et leevendada mõnede liikmesriikide koormust ja eelkõige 
nende liikmesriikide koormust, kes pakuvad haridust keelesektsioonides, kuhu võetakse vastu 
suurem osa ilma keelesektsioonita õpilasi, tagada, et emakeelse hariduse kontseptsiooni 
rakendataks niipea, kui vastava keelesektsiooni avamiseks vajalik kvoot on saavutatud. See on 
pealegi ainus viis, kuidas vältida diskrimineerimist ilma keelesektsioonita õpilaste ja 
ülejäänud õpilaste vahel.

Samuti usub raportöör, et töökeelte (inglise, saksa ja prantsuse keele) kasutamise laiendamisel 
kõikide kõrvalainete õpetamisele on võimalik saavutada olulist kokkuhoidu.

Üldiselt on raportöör seisukohal, et tuleks liikuda selles suunas, et avada rohkem II ja III tüübi 
koole, mis oleks konkreetne samm nn Euroopa hariduse kättesaadavaks tegemise suunas 
võimalikult suurele hulgale õpilastele.

Kuigi hinnang Euroopa koolide toimimisele on positiivne ja süsteem avab ergutavaid 
väljavaateid Euroopa hariduse süsteemi edasiarendamiseks, on liikmesriikide ülesanne seda 
süsteemi mitte ainult säilitada, vaid ka hoogustada selle ainulaadse ja erakordse haridusmudeli 
levikut Euroopas.


