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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Eurooppa-koulujärjestelmästä
(2011/2036(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklan,

– ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan parlamentille "Eurooppa-
koulujärjestelmä vuonna 2009" (KOM(2010)0595),

– ottaa huomioon Eurooppa-koulujen perussääntöä koskevan yleissopimuksen1,

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman Eurooppa-
koulujärjestelmän kehittämismahdollisuuksista2,

– ottaa huomioon neuvoston 22. maaliskuuta 2004 antaman asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 723/2004 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja 
yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta3,

– ottaa huomioon 3. toukokuuta 2008 voimaanastuneen ja Euroopan unionin 
23. joulukuuta 2010 ratifioiman Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 
vammaisten henkilöiden oikeuksista ja erityisesti sen 24 artiklan4,

– ottaa huomioon Brysselissä 12.–14. huhtikuuta 2011 pidetylle Eurooppa-koulujen 
johtokunnan kokoukselle esitetyn pääsihteerin vuosikertomuksen5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja 
oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 165 artiklassa korostetaan, että unioni 
myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen ja että unionin toiminnalla 
pyritään kehittämään eurooppalaista ulottuvuutta koulutuksessa kielten opetuksella,

B. ottaa huomioon, että Eurooppa-koulut auttavat oppilaitaan vahvistamaan kulttuuri-
identiteettiään ja saavuttamaan hyvän kielitaidon,

C. ottaa huomioon, että Eurooppa-kouluja ei voi rinnastaa kansainvälisiin kouluihin, sillä 
Eurooppa-koulut tarjoavat lapsille opetusta heidän omalla äidinkielellään,

D. ottaa huomioon, että Eurooppa-koulujen toimintatapa ei enää sovellu tämänhetkisiin 

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



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

FI

olosuhteisiin,

E. ottaa huomioon, että Brysselin ja Luxemburgin kouluissa ongelmana on liian suuri 
oppilasmäärä, mikä heikentää opetuksen laatua ja estää muiden kuin unionin toimielinten 
henkilöstön lasten ilmoittautumisen kouluihin,

F. ottaa huomioon, että jäsenvaltioissa olisi edistettävä opetusmallia, johon Eurooppa-koulut 
perustuvat,

G. ottaa huomioon, että samaan opetusjärjestelmään on vaikeaa sisällyttää eri kulttuuri- ja 
kielitaustoista tulevia oppilaita, joiden taidot ja kyvyt voivat olla erittäin vaihtelevia,

H. ottaa huomioon, että oppilaiden lähentymisen ja yhteisymmärryksen edistämiseksi 
joitakin tunteja pidetään samantasoisille luokille yhteisesti samalla kielellä,

I. muistuttaa, että Eurooppa-koulut saavat rahoituksensa jäsenvaltioiden rahoitusosuudesta 
ja Euroopan unionin tasapainottavasta rahoitusosuudesta,

J. ottaa huomioon, että talouskriisi vaikuttaa Eurooppa-koulujen rahoitukseen,

K. ottaa huomioon, että vailla omaa kieliosastoa olevien oppilaiden (Students Without a 
Language Section, SWALS) määrä nousee edelleen,

L. ottaa huomioon, että SWALS-oppilaat saavat oppimistukea kieleen, jonka kieliosastoon 
heidät on sijoitettu, sekä opetusta omalla äidinkielellään, mikä aiheuttaa huomattavia ja 
kasvavia rakennekustannuksia,

M. muistuttaa, että virkamiesten palkoista pidätettävä erityismaksu, joka kohdennetaan 
Eurooppa-kouluihin, otettiin käyttöön vuonna 2004,

Yleisiä huomioita

1. pitää valitettavana, että Eurooppa-koulut rinnastetaan usein väärin elitistikouluihin, 
vaikka niiden tarkoituksena on tarjota oppilaan äidinkielellä annettavaa opetusta 
oppilaille, joiden vanhemmat saattavat joutua vaihtamaan asemapaikkaansa tai palaamaan 
takaisin lähtömaahansa;

2. arvioi, että Eurooppa-koulujen olisi näytettävä esimerkkiä ja että tämän mallin 
siirtäminen kansallisiin opetusjärjestelmiin edistäisi ammatillista liikkuvuutta;

Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon organisointi ja edistäminen

3. katsoo, että kun kouluilta vaaditaan talousarviorajoituksia, niiden hallinnollista 
itsenäisyyttä on vahvistettava;

4. pitää välttämättömänä, että Eurooppa-kouluille osoitetaan asianmukainen oikeusperusta, 
joka on osa Euroopan unionin toimivaltaa, sekä tahtoo osallistua asiasta käytäviin 
keskusteluihin;

5. kehottaa johtokuntaa ennakoimaan paremmin infrastruktuuria koskevat tarpeet ja 
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ryhtymään toimenpiteisiin, joilla vältetään liian suurien oppilasmäärien ongelmat; pyytää 
jäsenvaltioita ja komissiota suosimaan II- ja III-tyyppien koulujen kehittämistä;

6. kannustaa jäsenvaltioita edistämään Eurooppa-koulujen mallia alueellaan käynnistämällä 
pilottikouluhankkeita;

7. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään opetusohjelmia, jotka ovat yhteisiä kaikille unionin 
jäsenvaltioille;

8. suosittelee jäsenvaltioita edistämään opetusjärjestelmissään tiettyjä Eurooppa-
koulujärjestelmässä käytettäviä konsepteja, jotta Euroopan kansalaisuutta voidaan edistää 
jo nuorella iällä;

9. muistuttaa, että eurooppalaisen ylioppilastodistuksen haltijat voivat pyrkiä kaikkiin 
yliopistoihin Euroopan unionissa, ja pyytää välittömästi jäsenvaltioita valvomaan siihen 
liittyvien säännösten noudattamista;

10. kannustaa kehittämään ystävyystoimintaa Eurooppa-koulujen ja kansallisten koulujen 
välillä;

Talousarvionäkökohdat

11. toteaa, että koulujen tulot pysyvät ennallaan tai vähenevät, erityisesti koska paikkojen 
puuttumisen vuoksi ilmoittautumisia ei oteta järjestöistä, joiden kanssa on solmittu 
sopimus, tai toimielinten ulkopuolisista perheistä;

12. panee merkille, että koulujen hallintokustannuksia on järkeistettävä, mutta korostaa, että 
säästöpyrkimykset eivät saa vaarantaa perusperiaatteita, joihin Eurooppa-koulut 
perustuvat, kuten opetusta oppilaan ja opettajan äidinkielellä;

13. pyytää komissiota määrittelemään rahoitusosuutensa tavalla, joka noudattaa näitä 
periaatteita ja joka mahdollistaa asianmukaisen tuen erityisoppilaille;

14. toteaa, että tietyt jäsenvaltiot laiminlyövät yhä enemmän velvoitteitaan lähettää opettajia, 
mikä aiheuttaa ristiriidan jäsenvaltioiden kansalaisuuden omaavien oppilaiden osuuden ja 
jäsenvaltioilta koulujen talousarvioon pyydetyn rahoitusosuuden välillä;

15. kannustaa perustamaan uusia kieliosastoja heti kun tarvittava oppilaskiintiö on saavutettu, 
jotta SWALS-oppilaat voivat seurata opetusta omalla äidinkielellään ja jotta vältetään 
kaikenlainen syrjintä verrattuna muiden kieliosastojen oppilaisiin ja vähennetään samalla 
SWALS-oppilaiden erityisasemaan liittyviä kuluja;

16. korostaa, että lähetetyn henkilökunnan vajausta joudutaan korvaamaan palkkaamalla 
tuntiopettajia paikallisesti ja että koulut maksavat heidän palkkansa; pyytää johtokuntaa 
valvomaan, että jäsenvaltiot, jotka eivät suorita osuuttaan rahoituksesta lähettämällä 
opettajia, maksavat vastaavan rahallisen korvauksen koulujen talousarvioon;

17. katsoo, että nykyinen rahoitusjärjestelmä asettaa kohtuuttoman taakan lähetettävästä 
henkilökunnasta ja kouluinfrastruktuurien hankkimisesta tietyille jäsenvaltioille, ja 
pyytää johtokuntaa tarkistamaan koulujen rahoitusta ja henkilökunnan palvelukseenottoa 
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koskevaa mallia; 

18. pyytää komissiota päättämään säännöksistä, joilla voidaan määritellä Eurooppa-kouluja 
koskevan erityismaksun osuus;

Pedagogiset näkökohdat

19. kehottaa laajentamaan niin sanottujen välinekielien opetuskäyttöä kaikkiin paitsi 
tärkeimpiin aineisiin;

20. korostaa, että Eurooppa-koulujen opetusohjelmista on tehtävä ulkopuolinen arviointi;

21. toivoo, että tuntiopettajien palvelukseenotto vastaa kelpoisuusvaatimuksia ja että 
tarkastajat valvovat vaatimusten toteuttamista;

22. toistaa kantansa, että erityisoppilaiden tukeminen on edelleen painopistealue, ja pyytää, 
että johtokunta valvoo, että tähän oppilasryhmään sovelletaan kertoimia, kun 
luokkakokoja lasketaan;

23. pyytää johtokuntaa suunnittelemaan, että opiskelujen loppuun kehitetään 
ylioppilastodistuksen lisäksi todistus oppilaille, jotka suuntaavat ammatilliseen 
koulutukseen;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioille ja Eurooppa-koulujen johtokunnalle.
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PERUSTELUT

1. Nykytilanne

Ensimmäinen Eurooppa-koulu perustettiin Luxemburgissa lokakuussa 1953 virkamiesryhmän 
aloitteesta. Koulutuskokeilu, jossa oli mukana eri äidinkieliä puhuvia lapsia, todettiin nopeasti 
myönteiseksi ja näin ajan myötä eri kaupunkeihin on perustettu 14 Eurooppa-koulua, jotka 
tämänhetkisessä termistössä vastaavat niin sanottuja I-tyypin kouluja.

Vuonna 2010 kouluissa oli 22 778 oppilasta, joista 14 292 eli lähes 63 prosenttia kaikista 
oppilaista on Brysselin ja Luxemburgin kouluissa. Vuodesta 2007 vuoteen 2010 koulujen 
oppilasmäärä kasvoi 8,35 prosenttia. Kaksi uutta koulua on tarkoitus avata vuonna 2012 
Brysseliin ja Luxemburgiin.

Koulut luokittelevat oppilaat kolmeen ryhmään. Oppilaat, jotka kuuluvat I ryhmään, ovat 
enimmäkseen toimielinten virkamiesten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden lapsia. Tämän 
I ryhmän osuus on kasvaa jatkuvasti ja siihen kuuluu tällä hetkellä lähes kolme neljäsosaa 
kaikista oppilaista. I ryhmään kuuluvien oppilaiden osuus on yli 90 prosenttia Brysselin 
kouluissa, joissa infrastruktuurien riittämättömyys rajoittaa II ryhmään (oppilaat, jotka 
hyväksytään koulujen ja tiettyjen järjestöjen ja yritysten välisissä sopimuksissa määriteltyjen 
ehtojen mukaan) ja III ryhmään (oppilaat, joiden vanhempien on maksettava koulumaksu) 
kuuluvien opiskelijoiden ilmoittautumista niihin. Näin ollen johtokunta on tilanpuutteen takia 
päättänyt, ettei se allekirjoita enää II ryhmän sopimuksia Brysselin kouluissa.

2. Pedagogiset näkökohdat

Eurooppa-koulujen pedagogisessa järjestelmässä todetaan, että peruskoulutus annetaan 
oppilaan äidinkielellä. Tämän seurauksena joka koulussa on useita kieliosastoja. Kurssien 
rakenne ja sisältö ovat samanlaiset joka osastossa.

Jos uuden kieliosaston perustamisen edellytykset eivät täyty, vailla omaa kieliosastoa olevat 
oppilaat (SWALS) sijoitetaan toiseen kieliosastoon ja he hyötyvät samanaikaisesti 
opetuksesta omalla äidinkielellään sekä erityisestä ohjelmasta, jolla parannetaan sen kielen 
osaamista, jonka kieliosastoon heidät on sijoitettu. 

Todellisen monikulttuurisen koulutuksen suosimiseksi paino on vieraiden kielten opiskelussa, 
ymmärtämisessä ja käytössä. Ensimmäisen vieraan kielen eli "välinekielen" (englanti, saksa 
tai ranska) opiskelu on pakollista ala-asteen ensimmäiseltä luokalta alkaen. Kaikki oppilaat 
opiskelevat toista vierasta kieltä yläaste-lukion toisesta vuodesta lähtien. Kieliopetuksessa 
yhdistetään eri kansallisuuksien opiskelijaryhmät ja opetuskieli on opettajan äidinkieli. 
Kieliosastot yhdistetään myös taideaineiden, musiikin ja liikunnan opetuksessa, millä saadaan 
aikaan samankaltainen kielten moninaisuus.

Opetuksen toinen erityispiirre on, että ala-asteella viikoittaisilla Eurooppa-tunneilla kerätään 
yhteen kaikkien kieliosastojen lapset leikkeihin sekä kulttuuri- ja taidetoimintaan.

On huomattava, että Eurooppa-kouluissa on vain yksi opintolinja, jolla tähdätään 
"eurooppalaiseen ylioppilastutkintoon" (European Baccalaureate). Koska 
opiskeluvaikeuksista kärsivät oppilaat eivät voi vaihtaa opintolinjaa, järjestelmässä säädetään 
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tuesta erityisoppilaille (special educational needs, SEN), jotta mahdollisimman moni oppilas 
voi läpäistä tutkinnon. Lukuvuonna 2009–2010 ala-asteella ja yläaste-lukiossa luokan uusi 
keskimäärin 2,7 prosenttia oppilaista1.

3. Talousarvionäkökohdat ja henkilöstöpolitiikka

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevässä yleissopimuksessa2 muistutetaan, että 
Eurooppa-koulujärjestelmä on oma järjestelmänsä, joka perustuu jäsenvaltioiden ja Euroopan 
unionin väliseen yhteistyöhön.

Yleissopimuksen 25 artiklassa säädetään, että koulujen talousarvio koostuu seuraavista 
tekijöistä: 
1) rahoitus jäsenvaltioilta, jotka maksavat palkkaa lähetetyille tai nimitetyille opettajille sekä 
tarvittaessa rahallista korvausta, josta johtokunta päättää yksimielisesti 
2) rahoitus Euroopan yhteisöiltä; tällä rahoituksella pyritään kattamaan koulujen 
kokonaiskulujen ja muiden tulojen välinen ero 
3) rahoitus järjestöiltä, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin ja joiden kanssa johtokunta on 
solminut sopimuksen.

Vuonna 2010 opettajanviroista, jotka jäsenvaltioiden olisi rahoitusosuutensa perusteella 
pitänyt lähettää, jäi täyttämättä 64 virkaa ja niistä 27 oli englanninkielisiä. Eurooppa-
kouluissa lähes kaikki oppilaat opiskelevat englantia, ja SWALS-oppilaat kirjautuvat 
suurimmaksi osaksi englanninkieliseen (ja ranskankieliseen) kieliosastoon3. Tilanne onkin 
seurausta Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevien oppilaiden osuuden ja sieltä lähetettyjen 
opettajien osuuden välisestä epätasapainosta. Siksi johtokunta hyväksyi vuonna 2008 
Helsingissä yleisperiaatteet kulujen oikeudenmukaisen jakamisen määrittämiseksi 
jäsenvaltioiden välillä oppilaiden kansallisuuksien osuuksien perusteella (katso kohta 4).

Yleisperiaatteisiin sisällytettiin lähestymistapa, joka salli jäsenvaltioiden halutessaan lähettää 
myös opetuskieltä muuna kuin äidinkielenään puhuvia opettajia, jotta tietyn kielen opetus 
varmistetaan. Kahden vuoden kokemus on kuitenkin osoittanut, että harvat jäsenvaltiot 
suostuvat osallistumaan sellaisten virkojen kustannuksiin, jotka vaativat opetusta 
"välikielellä".

Ainoa keino korjata opettajapulaa on siis turvautua tuntiopettajiin, eli opettajiin, jotka 
palkataan paikallisesti ja rahoitetaan koulujen talousarviosta. Tuntiopettajat pitävät 
kolmanneksen Eurooppa-koulujen tunneista, mikä lisää luonnollisesti unionin rahoitusosuutta 
koulujen talousarviossa.

Jos tarkastellaan järjestelmän eri toimijoiden rahoitusosuuksien kehitystä koulujen 
talousarviossa vuodesta 2005 alkaen, voidaan todeta, että jäsenvaltioiden osuus on laskenut, 
komission rahoitusosuus on noussut ja III ryhmän oppilaiden rahoitusosuus on laskenut4.

                                               
1 Tiedot Eurooppa-kouluissa lukuvuoden 2010–2011 aloittaneista oppilaista, viite: 2010-D-569-fr-3.
2 EUVL L 212, 17.8.1994, s. 3.
3 Vuonna 2010 Brysselin kouluissa 66,83 prosenttia vailla omaa kieliosastoa olevista oppilaista kirjautui 
englanninkieliseen kieliosastoon, kun taas ranskankieliseen osastoon kirjautui 29 prosenttia ja saksankieliseen 
4 prosenttia oppilaista.
4 Eurooppa-koulujen johtokunnan kokoukselle esitetty pääsihteerin vuosikertomus, viite: 2011-02-D-39-fr-1. 
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4. Vuoden 2009 uudistus ja järjestelmän avaaminen

Komissio alkoi vuodesta 2004 alkaen yhteistyössä parlamentin kanssa pohtia parasta tapaa 
uudistaa Eurooppa-koulujärjestelmää siten, että sillä pystytään vastaamaan laajentuneen 
unionin tarpeisiin. Parlamentti antoi päätöslauselman1 Eurooppa-kouluista vuonna 2005. 
Uudistuksen yhteydessä oli tarkoitus samalla laajentaa eurooppalaisten opintojen saatavuutta. 
Kuten parlamentin vuonna 2005 antamassa päätöslauselmassa korostetaan, eurooppalainen 
pedagoginen malli on todistanut kykynsä ja on suotavaa, että se olisi myös muiden kuin 
Eurooppa-koulujen oppilaiden saatavilla.

Johtokunta hyväksyi toukokuussa 2009 pääperiaatteet uudistukselle, jonka kolme 
toimintasuuntaa ovat erityisesti:

 yksinkertaistaa järjestelmän koko hallintoa, jotta päätökset tehdään asianmukaisella 
tasolla

 huolehtia, että järjestelmän toimintakustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti kaikkien 
jäsenvaltioiden kesken

 avata järjestelmä II-tyypin kouluille (jotka ovat johtokunnan hyväksymiä kansallisia 
kouluja ja ottavat ensisijaisesti vastaan Euroopan unionin toimielinten henkilöstön 
lapsia) ja III-tyypin kouluille (jotka ovat johtokunnan hyväksymiä kansallisia kouluja 
ja voivat ottaa vastaan kaikenlaisia oppilaita). 

Uudistuksen jälkeen useat kansalliset koulut, jotka sijaitsevat Euroopan unionin alueella ja 
tarjoavat eurooppalaista opetusta, ovat allekirjoittaneet sopimuksen, joka oikeuttaa koulut 
tarjoamaan eurooppalaisten opintojen ohjelmaa ja myöntämään eurooppalaisen 
ylioppilastodistuksen.

5. Esittelijän kanta

Eurooppa-koulut kehitettiin, jotta ulkomaille erilaiseen kulttuuriympäristöön työskentelemään 
ja asumaan muuttaneiden EU:n toimielinten virkamiesten lapsille voitiin taata koulutus heidän 
äidinkielellään siten, että lapset voisivat milloin tahansa palata kotimaansa koululaitokseen. 
Kyseessä on siis välttämättömyys, ei ylellisyys.

On muistettava, että koulutus on kaikissa jäsenvaltioissa ilmaista ja että toimielinten 
virkamiehillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ilmoittaa lapsensa erityiskouluihin, jos he 
haluavat varmistaa, että lapset saavat opetusta äidinkielellään.

Ensimmäisen Eurooppa-koulun perustamisesta on yli 50 vuotta ja on selvää, että käsitettä on 
kehitettävä ja mukautettava uusiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin vaatimuksiin. Eurooppa-
koulujärjestelmän tulisi silti inspiroida edelleen kansallisia koulujärjestelmiä ja siinä olisi 
painotettava Euroopan kansalaisuutta ja kannustettava liikkuvuuteen.

Vaikka talouskriisin takia on välttämätöntä tehdä joitakin leikkauksia talousarvioon, tilannetta 
olisi arvioitava investointina nuorten eurooppalaisten tulevaisuuteen, eikä ainoastaan 
                                               
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma Eurooppa-koulujärjestelmän kehittämismahdollisuuksista 
(EUVL C 193E, 17.8.2006, s. 333).
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kustannusten näkökulmasta. Säästöt eivät saisi vaarantaa järjestelmän perusperiaatteita.

Tässä yhteydessä on tärkeää, että opettajat opettavat edelleen äidinkielellään. Tästä 
periaatteesta poikkeaminen on järjenvastaista, ja jos järjestelmään on vaikeaa löytää 
äidinkielenpuhujia, palvelukseenottomenettelyä on syytä uudistaa. Esittelijä katsoo, että ennen 
uuteen uudistukseen ryhtymistä olisi hyödynnettävä täysin nykyistä järjestelmää, jossa 
todetaan, että jäsenvaltioiden olisi rahoitettava koulujen talousarviota, jos ne eivät lähetä 
kouluihin opettajia.

Esittelijä toteaa, että henkilöstöpolitiikan yhteydessä jäsenvaltioiden haluttomuus noudattaa 
opettajien lähettämistä koskevia velvoitteitaan aiheuttaa suuren paineen unionin rahoitukseen. 
Koulujen on näin ollen palkattava ja maksettava itse palkkaa yhä suuremmalle määrälle 
"tuntiopettajia", mikä lisää yhtälailla komission maksamaa tasapainottavaa rahoitusta. 
Velvoitteitaan laiminlyöviä jäsenvaltioita on muistutettava antamaan kouluille opettajia 
kiintiöiden mukaisesti.

Rahoitustaakkaa on kevennettävä tässä yhteydessä, kun se kohdistuu tiettyihin jäsenvaltioihin 
ja erityisesti sellaisiin, jotka toimittavat opettajia kieliosastoille, joissa SWALS-oppilaat ovat 
enemmistönä. Siksi on valvottava, että äidinkielellä tapahtuvaa opetusta koskevaa periaatetta 
sovelletaan heti, kun kieliosaston perustamiseen vaadittava oppilaskiintiö täyttyy. Se on 
lisäksi ainoa keino välttää syrjintää SWALS-oppilaiden ja muiden oppilaiden välillä.

Esittelijä arvioi lisäksi, että voitaisiin saavuttaa huomattavia säästöjä, jos niin sanottujen 
välinekielten (englanti, saksa ja ranska) käyttöä laajennettaisiin kaikkien paitsi tärkeimpien 
aineiden opetukseen.

Yleisesti ottaen esittelijä katsoo, että olisi syytä painottaa II- ja III-tyyppien koulujen 
perustamista, mikä olisi käytännön askel kohti eurooppalaisen opetuksen saatavuutta entistä 
useammille oppilaille.

Eurooppa-koulujärjestelmä toimii kaiken kaikkiaan hyvin ja avaa mielenkiintoisia 
näkökulmia eurooppalaiseen opetusjärjestelmään tulevaisuudessa. Jäsenvaltioiden tehtävänä 
onkin siksi säilyttää järjestelmä, mutta myös edistää tätä Euroopassa ainutlaatuista ja 
poikkeavaa opetusmallia.


