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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Iskolák rendszeréről
(2011/2036(INI))

Az Európai Parlament,

- tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikkére,

- tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez intézett, „Az Európai Iskolák 
rendszere 2009-ben” című jelentésére (COM(2010)0595),

- tekintettel az Európai Iskolák alapszabályát meghatározó egyezményre1, 

- tekintettel az Európai Iskolák fejlesztésének lehetőségeiről szóló 2005. szeptember 8-i 
állásfoglalására2,

- tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint 
az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról 
szóló, 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendeletre3,

- tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, 2008. május 3-án hatályba 
lépett és az Európai Unió által 2010. december 23-án ratifikált ENSZ-egyezményre és 
különösen annak 24. cikkére4,

- tekintettel az Európai Iskolák főtitkára által az Igazgatótanács 2011. április 12–14-i 
brüsszeli ülésén ismertetett éves beszámolóra5,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, 
valamint a Jogi Bizottság véleményére (A7–0000/2011),

A. mivel az EUMSZ 165. cikke hangsúlyozza, hogy az EU hozzájárul a minőségi oktatás 
fejlesztéséhez, és hogy fellépésének célja az európai dimenzió fejlesztése az oktatásban, a 
nyelvek oktatása útján,

B. mivel az Európai Iskolák lehetővé teszik a tanulók számára kulturális identitásuk 
megerősítését és idegen nyelvek magas szinten való elsajátítását,

C. mivel az Európai Iskolák nem hasonlíthatók a nemzetközi iskolákhoz, mivel azt a 
szükségletet elégítik ki, hogy a gyermekek saját anyanyelvükön részesüljenek iskolai 
oktatásban,

                                               
1 HL L 212., 1994.8.17, 3. o.
2 HL C 193. E, 2006.8.17., 333. o.
3 HL L 124., 2004.4.27., 1. o.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Hivatkozási szám: 2011-02-D-39.
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D. mivel az Európai Iskolák működésének módja nem felel meg a jelenlegi 
körülményeknek,

E. mivel a brüsszeli és a luxembourgi iskolában problémát jelent a túltelítettség, ami 
hátrányosan érinti az oktatás színvonalát, és megakadályozza, hogy az intézményekben 
dolgozók gyermekein kívül más gyermekek is beiratkozzanak,

F. mivel az Európai Iskolák alapját képező oktatási modell alkalmazását ösztönözni kell a 
tagállamokban is,

G. mivel a különböző kulturális és nyelvi hátterű, adott esetben rendkívül különböző 
képességű és adottságú tanulókat igen nehéz ugyanazon oktatási rendszerbe foglalni,

H. mivel a tanulók közötti közeledés és kölcsönös megértés elősegítése érdekében be 
kívánják vezetni, hogy az azonos évfolyamba tartozó osztályok számára bizonyos közös 
órákat ugyanazon a nyelven tartsanak meg,

I. emlékeztetve arra, hogy az Európai Iskolák finanszírozása a tagállami hozzájárulásokból 
és az Európai Unió kiegyensúlyozó hozzájárulásából tevődik össze,

J. mivel a gazdasági válság kihatással van az Európai Iskolák finanszírozására is,

K. mivel a saját nyelvi tagozattal nem rendelkező tanulók (SWALS) száma továbbra is 
emelkedik,

L. mivel a saját nyelvi tagozattal nem rendelkező tanulók tanulási támogatásban részesülnek 
azon nyelvi tagozat nyelvéből, amelybe beiratkoztak, továbbá az anyanyelvüknek 
megfelelő anyanyelvi órákon is részt vesznek, ami jelentős és növekvő mértékű 
költségeket von maga után,

M. emlékeztetve arra, hogy 2004-ben a tisztviselők fizetésére különleges járulékot vetettek 
ki, amelynek rendeltetése  az Európai Iskolák finanszírozása,

Általános megfontolások

1. fájlalja, hogy az Európai Iskolákat gyakran és indokolatlanul elitista iskolákhoz 
hasonlítják, miközben céljuk az, hogy anyanyelven történő oktatást nyújtson azon tanulók 
számára, akiknek szülei munkavégzési helyük megváltoztatására vagy a származási 
országukba való visszatérésre kényszerülhetnek;

2. úgy véli, hogy az Európai Iskoláknak mintául kellene szolgálniuk, és hogy e modell 
nemzeti oktatási rendszerekbe való beépítése előnyös lenne a szakmai mobilitás 
szempontjából;

A rendszer és az európai érettségi felépítése és elterjesztése

3. úgy ítéli meg, hogy az Európai Iskolák által elszenvedett költségvetési megszorításokhoz 
igazgatási autonómiájuk valódi megerősítésének kell társulnia;

4. kitart amellett, hogy az Európai Iskolákat az EU hatáskörén belül megfelelő jogalapra 
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helyezzék, és kifejezi azon óhaját, hogy az ezzel kapcsolatos mindennemű 
gondolkodásba vonják be;

5. arra buzdítja az Igazgatótanácsot, hogy az infrastrukturális szükségleteket jobban jelezze 
előre, és hozzon intézkedéseket a túlnépesedéssel járó problémák elkerülésére; felkéri a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy támogassák a II. és III. típusú iskolák kialakítását;

6. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy területükön kísérleti intézmények létrehozása révén 
mozdítsák elő az Európai Iskolák koncepcióját;

7. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki az Unió valamennyi országa számára közös 
tanterveket;

8. ajánlja a tagállamoknak, hogy oktatási rendszerükön belül mozdítsák elő az Európai 
Iskolák rendszeréből kölcsönzött egyes koncepciókat annak elősegítése érdekében, hogy 
már fiatalabb korban kialakulhasson az európai polgárság tudata;

9. emlékeztet arra, hogy az európai érettségivel rendelkezők felvételüket kérhetik az EU 
bármely egyetemére, és nyomatékosan kéri a tagállamokat, hogy gondoskodjanak az erre 
vonatkozó rendelkezések betartásáról;

10. ösztönzi az Európai Iskolák és a nemzeti iskolák közötti testvérkapcsolatok kialakítását;

Költségvetési szempontok

11. megállapítja, hogy a bevételek jelenleg stagnálnak vagy csökkennek a szerződéses 
intézményektől, illetve a közösségi intézményeken kívüli családoktól származó 
beiratkozások miatt, akik kérelmét ezentúl helyhiány miatt elutasítják;

12. tudomásul veszi, hogy ésszerűsíteni kell ezen iskolák igazgatási költségeit, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy a kiadások visszafogása nem kérdőjelezheti meg az Európai Iskolák 
koncepciójának alapját képező alapvető elveket, például az anyanyelven történő, 
anyanyelvi tanárok általi oktatást;

13. felhívja a Bizottságot, hogy költségvetési hozzájárulását olyan módon határozza meg, 
hogy ezen elveket tiszteletben tartsa, és lehetővé tegye a sajátos nevelési igényű (SEN) 
tanulók megfelelő felvételét 

14. megállapítja, hogy egyes tagállamok egyre inkább kivonják magukat a tanárok 
kirendelésére vonatkozó kötelezettségük alól, elsősorban arra hivatkozva, hogy eltolódás 
van az állampolgárságukat viselő gyermekek száma és a tőlük az iskolák költségvetése 
számára megkövetelt hozzájárulás aránya tekintetében;

15. ösztönzi, hogy a tanulókra vonatkozó kvóta elérésével új nyelvi tagozatokat alakítsanak 
ki annak érdekében, hogy a saját nyelvi tagozattal nem rendelkező tanulók számára is 
lehetővé váljon az anyanyelven történő oktatásban való részvétel, és elkerülhető legyen 
mindennemű megkülönböztetés a más nyelvi tagozatok tanulóihoz képest, egyszersmind 
csökkentve a saját nyelvi tagozattal nem rendelkező tanulók különleges jogállásával 
összefüggő költségeket;
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16. hangsúlyozza, hogy a kirendelt személyzet hiányát helyi óraadók foglalkoztatásával kell 
ellensúlyozni, akik javadalmazását az iskoláknak kell fedezniük; kéri az Igazgatótanácsot, 
hogy gondoskodjék arról, hogy azok a tagállamok, amelyek a tanárok kirendelése útján 
nem biztosítanak pénzügyi hozzájárulást, utaljanak át az iskolák költségvetésébe egy 
annak megfelelő mértékű pénzügyi hozzájárulást;

17. úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer bizonyos tagállamokra 
aránytalanul nagy terhet ró a kirendelések és az iskolai infrastruktúra tekintetében, és 
felhívja az Igazgatótanácsot, hogy vizsgálja felül az iskolák finanszírozására, valamint a 
tanárok felvételére vonatkozó rendszert;

18. felhívja a Bizottságot, hogy alkosson rendelkezéseket annak érdekében, hogy az Európai 
Iskolákkal kapcsolatos különleges járulék mértékét meghatározhassa;

Pedagógiai szempontok

19. kéri, hogy a nem alapvető tantárgyak oktatásában tegyék általánossá az ún. közvetítő 
nyelvek használatát;

20. hangsúlyozza, hogy az Európai Iskolák tanterveit külső szakértői értékelésnek kell 
alávetni;

21. kifejezi abbéli kívánságát, hogy az óraadók felvétele kiválósági kritériumok alapján 
történjen, és hogy munkájukat szakfelügyelő ellenőrizze;

22. megerősíti, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók beiskoláztatása továbbra is kiemelt 
fontosságú, és kéri, hogy az Igazgatótanács ügyeljen arra, hogy az osztályok méretének 
kiszámításakor a tanulók e kategóriájára együtthatókat alkalmazzanak;

23. kéri az Igazgatótanácsot, hogy a szakképzés iránt érdeklődő tanulók számára irányozza 
elő egy, az érettségi bizonyítványtól különböző záróbizonyítvány létrehozását;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és az Európai Iskolák Igazgatótanácsának.
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INDOKOLÁS

1. A jelenlegi helyzet

Az első Európai Iskolát 1953 októberében, tisztviselők egy csoportjának kezdeményezése 
nyomán hozták létre Luxembourgban. A különböző anyanyelvű gyermekek oktatása során 
felgyűlt tapasztalat hamarosan pozitívnak bizonyult, és így idővel különböző városokban 14 
Európai Iskolát alapítottak, amelyek a jelenlegi besorolás szerint az „1. típusú” iskolák 
kategóriájába tartoznak.

Ezek az iskolák 2010-ben 22 778 tanulót számláltak, s ebből 14 292-t, azaz a tanulói létszám 
63%-át a brüsszeli és luxembourgi iskolák tették ki. 2007 és 2010 között a tanulói létszám 
8,35%-kal emelkedett. 2012-re Brüsszelben és Luxembourgban két új iskola megnyitását 
tervezik.

A tanulók három csoportba sorolhatók. Az I. kategóriába tartozó tanulók elsősorban az 
intézményekben dolgozó tisztviselők és szerződéses alkalmazottak gyermekei. Arányuk 
folyamatosan nő, és jelenleg a tanulói létszám közel háromnegyedét ők teszik ki. Arányuk a 
90%-ot is meghaladja a brüsszeli iskolában, amelyekben az infrastruktúra elégtelensége miatt 
korlátozó politikát kell alkalmazni a II. kategóriába (az iskolák és egyes szervezetek és 
vállalkozások közötti megállapodásokban foglalt feltételekkel felvehető) és a III. kategóriába 
tartozó (a tandíj fizetésére kötelezett) tanulók esetében. A helyhiányra való tekintettel az 
Igazgatótanács úgy határozott, hogy a brüsszeli iskolák esetében nem ír alá több, a II. 
kategóriát érintő szerződést.

2. Pedagógiai szempontok

Az Európai Iskolák pedagógiai elve szerint az alapvető oktatást a tanuló anyanyelvén kell 
biztosítani. Ennek következtében minden iskolában több nyelvi tagozat működik. Az óraszám 
és a tanórák tartalma minden nyelvi tagozat esetében megegyezik.

Amennyiben egy új nyelvi tagozat létrehozásának feltételei nem teljesülnek, a saját nyelvi 
tagozattal nem rendelkező tanulókat (SWALS) egy másik nyelvi tagozatba iratkoznak be, és 
ők mind anyanyelvi oktatásban, mind pedig olyan egyedi képzésben részesülnek, amely során 
annak a tagozatnak a nyelvét tanulják magasabb szinten, amelybe beiratkoztak. 

A valódi multikulturális oktatás elősegítése érdekében a hangsúly az idegen nyelvek 
tanulására, megértésére és használatára helyeződik. Az első idegen nyelv (ún. „közvetítő 
nyelv” – az angol, a német vagy a francia) tanulása az ötosztályos általános iskola első 
osztályától kezdve kötelező. Minden tanuló a hétosztályos gimnázium első évétől kezdve egy 
második idegen nyelvet is tanul. Az adott nyelvet anyanyelvükként beszélő tanárok által adott 
nyelvórákon különböző nemzetiségű tanulók csoportjai vesznek részt. Ez a nyelvi 
változatosság a művészeti nevelés, a zenei nevelés és a sportórákon is érvényesül, amelyeken 
mindig különböző tagozatokhoz tartozó csoportok vesznek részt egyszerre.

Az oktatás egy másik jellegzetessége: az általános iskolában a heti rendszerességgel tartott 
„európai órákon” közös játék és kulturális és művészeti tevékenység folytatása céljából 
minden tagozat gyermekei részt vesznek.
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Meg kell jegyezni, hogy az Európai Iskolák egyetlen képzési formát nyújtanak, amely egy 
„európai érettségi bizonyítvány” megszerzésére irányul. Mivel a tanulási nehézségekkel 
küzdő tanulóknak nincs módjuk a képzési irányt  megváltoztatni váltani, a rendszer a sajátos 
nevelési igényű (SEN) tanulók számára külön támogatást irányoz elő annak érdekében, hogy 
e bizonyítványt a lehető legtöbb tanuló megszerezhesse. A 2009–2010-es tanévben az 
általános iskolai és a gimnáziumi tanulók körében az évismétlési arány 2,7% volt.1

3. Költségvetési szempontok és személyzeti politika

Amint azt az Európai Iskolák alapszabályát meghatározó egyezmény2 preambuluma 
kimondja, hogy az Európai Iskolák rendszere „sui generis”, amely a tagállamok és az Európai 
Unió közötti együttműködésen alapul.

Az egyezmény 25. cikke előírja, hogy „az Iskolák költségvetésének pénzügyi forrása: 
1. a tagállamok hozzájárulásai az állományba vett vagy kinevezett tanárok illetményének 
folyamatos fizetése által és, ahol alkalmazható, az Igazgatótanács egyhangú döntéssel 
megszavazott pénzügyi hozzájárulása; 
2. az Európai Közösségek hozzájárulása, amelynek célja az Iskolák teljes kiadása és teljes 
bevétele közötti különbség fedezése; 
3. olyan nem közösségi szervezetek hozzájárulásai, amelyekkel az Igazgatótanács 
megállapodást kötött.”

Ami a tagállamok hozzájárulásait illeti, megállapítható, hogy 2010-ben a kirendelt tanárok 
számára fenntartott, a tagállamok által be nem töltött álláshelyek száma 64, ebből 27 angol 
nyelvűeknek fenntartott álláshely. Az angol nyelvet ugyanis szinte valamennyi tanuló tanulja, 
és a saját nyelvi tagozattal nem rendelkező tanulók (SWALS) is elsősorban az angol tagozatba 
(valamint a francia tagozatba) iratkoznak be.3 Ez a helyzet áll a brit tanulók és az ugyanazon 
nemzetiségű kirendelt tanárok száma közötti egyenlőtlenség mögött. Ez indította az 
Igazgatótanácsot arra, hogy 2008-ban Helsinkiben elfogadja a költségek tagállamok közötti 
igazságos, az azonos nemzetiségű tanulók létszámán alapuló  megosztására vonatkozó 
általános elveket (lásd a 4. pontot).

Fenntartották azt a megközelítést, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy –
amennyiben úgy kívánják – a nem anyanyelvű tanulók oktatását az ő nyelvükön, külön az e 
célra kinevezett oktatókkal biztosítsák. Két év elteltével megállapítható, hogy csak kevés 
tagállam kész viselni azon álláshelyek költségeit, amelyekhez valamely „közvetítő” nyelven 
való oktatás kapcsolódik.

A tanárhiány orvoslásának egyetlen módja tehát az, ha óraadókat, azaz a helyszínen felvett és 
az iskolák költségvetéséből finanszírozott tanárokat alkalmaznak. Mára az Európai Iskolákban 
megtartott órák egyharmadát óraadók tartják, ami értelemszerűen az iskolák költségvetéséhez 
nyújtott uniós hozzájárulást terheli.

                                               
1 Az adatok az Európai Iskolák 2010–2011. tanévkezdésre vonatkoznak, hiv. sz. : 2010-D-569-fr-3.
2 HL L 212., 1994.8.17., 3. o.
3 2010-ben a brüsszeli iskolákban a saját nyelvi tagozattal nem rendelkező tanulók 66,83%-a iratkozott be az 
angol tagozatba, míg 29%-uk jelentkezett a francia  és 4%-uk a német tagozatba.
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Így tehát ha megvizsgáljuk, hogy 2005 óta hogyan alakultak a rendszer különböző 
szereplőinek az iskolák költségvetésébe befizetett hozzájárulásai, megállapíthatjuk, hogy a 
tagállamok hozzájárulásainak aránya csökkent, a Bizottság hozzájárulásának aránya 
emelkedett, a III. kategóriába tartozó tanulók hozzájárulásainak aránya pedig szintén 
csökkent.1

4. A 2009. évi reform és a rendszer megnyitása

Az Európai Bizottság az álláspontját az Európai Iskolákról szóló 2005. évi állásfoglalásában2

kifejtő Európai Parlamenttel együttműködve már 2004-től elkezdett gondolkodni azon, hogy 
mi lenne a legjobb mód az Európai Iskolák rendszerének átalakítására annak érdekében, hogy 
a kibővített Unióval kapcsolatos kihívásoknak megfeleljen. E reformnak egyúttal arra is 
alkalmat kellett teremtenie, hogy bővítse az európai tanulmányokhoz való hozzáférést. Amint 
azt az Európai Parlament 2005. évi állásfoglalásában kifejtette, az európai oktatási modell 
bizonyította helyénvalóságát, és kívánatos lenne, hogy az Európai Iskolákon kívül más 
tanulók számára is hozzáférhetővé váljon.

Az Igazgatótanács 2009 májusában fogadta el ennek az alapvetően három pilléren nyugvó 
reformnak az alapelveit:

 a rendszer globális irányításának egyszerűsítése annak érdekében, hogy a határozatok 
a megfelelő szinten szülessenek;

 annak biztosítása, hogy a rendszer működtetésének költségei igazságosan oszoljanak 
meg a tagállamok között;

 a rendszer megnyitása II. típusú (az Igazgatótanács által jóváhagyott, az európai 
intézményekben dolgozók gyermekeinek befogadását kiemelten kezelő nemzeti 
iskolák) és III. típusú (az Igazgatótanács által jóváhagyott, a gyermekeket 
megkülönböztetés nélkül felvevő) iskolák számára.

Azóta több, az Unió területén működő és európai oktatást nyújtó nemzeti iskola írt alá 
akkreditációs egyezményt, amelynek alapján az európai tanterv szerint oktathatnak és adott 
esetben az európai érettségi bizonyítványt is kiállíthatják.

5. Az előadó álláspontja

Az Európai Iskolákat azért hozták létre, hogy az európai intézmények – azaz külföldön, a 
megszokottól különböző kulturális környezetben dolgozó és élő – alkalmazottainak gyerekei 
számára hozzáférést biztosítson az anyanyelvükön való oktatáshoz, annak érdekében, hogy e 
gyermekek bármikor visszailleszkedhessenek a származási országuk valamely intézményébe. 
Így hát szükségszerűségről, nem pedig luxusról van szó.

Azt is szem előtt kell tartani, hogy az oktatás valamennyi tagállamban ingyenes, és hogy az 
intézmények alkalmazottainak – amennyiben az anyanyelvükön való oktatást biztosítani 
                                               
1 Az Európai Iskolák főtitkárának éves beszámolója az Európai Iskolák Igazgatótanácsa számára, hiv. sz.: 2011-
02-D-39-fr-1.
2 Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Iskolák rendszerének fejlesztési lehetőségeiről (HL C 193. E, 
2006.8.17., 333. o.)
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kívánják gyermekeik számára – nincs más lehetőségük, mint hogy ezekbe a különleges 
intézményekbe írassák be őket.

Nyilvánvaló, hogy az első Európai Iskola létrehozása után több mint 50 évvel a koncepciót 
tovább kell fejleszteni és az új gazdasági és társadalmi követelményekhez kell igazítani. 
Mindazonáltal továbbra is inspirációs modellnek kell maradnia a nemzeti iskolarendszerek 
számára, amely növeli az európai polgárság értékét és elősegíti a mobilitás fejlődését.

Ha a pénzügyi válság bizonyos költségvetési elvonásokat tesz is szükségessé, elengedhetetlen 
a helyzet alaposabb elemzése mind a fiatal európaiak jövője, mind pedig a költségek 
szempontjából. A megtakarítások nem sérthetik azokat az alapvető elveket, amelyeken a 
rendszer nyugszik.

E tekintetben elengedhetetlen, hogy az oktatást továbbra is az adott nyelvet anyanyelvükként 
beszélő tanárok révén biztosítsák. Ezen alapelv mindennemű megkerülése téves gondolat, és 
ha a rendszer csak nehezen talál anyanyelvi beszélőket, a felvételi politika átalakítására van 
szükség. Mielőtt azonban egy újabb reformról gondolkodnánk, az előadó úgy ítéli meg, hogy 
előbb a jelenlegi rendszert kell maradéktalanul kihasználni, amelynek értelmében a 
tagállamok – amennyiben nem rendelnek ki tanárokat – pénzügyi hozzájárulást fizethetnek az 
iskolák költségvetésébe.

Ami a személyzeti politikát illeti, az előadó megállapítja, hogy a kirendelésre vonatkozó 
kötelezettségek tagállamok általi elmulasztásából szükségszerűen az következik, hogy az 
uniós költségvetésre igen erős nyomás nehezedik. Egyre nagyobb számban kell ugyanis 
felvenni „óraadókat”, akik bérét az iskoláknak maguknak kell kifizetniük, ami a Bizottság 
által átutalt kiegyensúlyozó hozzájárulást még inkább megterheli. A kötelezettségüket nem 
teljesítő tagállamokat sürgősen fel kell szólítani, hogy a kvótának megfelelő tanárt 
bocsássanak rendelkezésre.

Ezzel összefüggésben az egyes – különösen a saját nyelvi tagozattal nem rendelkező tanulók 
(SWALS) többségét befogadó nyelvi tagozatok tanárait biztosító – tagállamokra háruló terhek 
enyhítése érdekében ügyelni kell arra, hogy az anyanyelven való oktatás elve érvényesüljön, 
amint egy új nyelvi tagozat megnyitásához szükséges tanulói létszám rendelkezésre áll. 
Egyébiránt ez az egyetlen módja annak, hogy a SWALS tanulók és a többi tanuló közötti 
megkülönböztetést elkerüljük.

Az előadó egyszersmind úgy véli, hogy jelentős megtakarításokat lehetne elérni, ha 
valamennyi nem alapvető tantárgyak oktatásában általánossá válna az ún. közvetítő nyelvek 
(az angol, a német és a francia) használata.

Az előadó összességében úgy véli, hogy a 2. és 3. típusú létesítmények létrehozása felé kell 
elmozdulni, ami konkrét lépés lenne abban az irányban, hogy nagyobb közönség számára 
tegyük hozzáférhetővé az „európai” oktatást.

Ha ugyanis az Európai Iskolák működésének mérlege pozitív, és e rendszer ösztönzést adhat 
egy európai oktatási rendszer kialakításához, akkor a tagállamoknak nem csupán e rendszer 
megőrzésén kell fáradozniuk, hanem azon is, hogy ez az Európában egyedülálló, kivételes 
modell fellendüljön.


