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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sistemu evropskih šol
(2011/2036(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu z naslovom Sistem Evropskih 
šol v letu 2009 (KOM(2010)0595),

– ob upoštevanju konvencije o statutu evropskih šol1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. septembra 2005 o možnostih za razvoj sistema 
evropskih šol2,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 dne 22. marca 2004 o 
spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za 
zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti3,

– ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki je začela veljati 3. 
maja 2008 in jo je Evropska unija ratificirala 23. decembra 2010, ter zlasti njenega člena 
244

– ob upoštevanju letnega poročila generalnega sekretarja evropskih šol, predstavljenega 
svetu guvernerjev na sestankih 12., 13. in 14. aprila 2011 v Bruslju5,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje in mnenj Odbora za proračun 
ter Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2011),

A. ker je v členu 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije poudarjeno, da Evropska unija 
prispeva k razvoju kakovostnega izobraževanja ter da je njeno delovanje usmerjeno v 
razvijanje evropske dimenzije v izobraževanju prek učenja jezikov,

B. ker evropske šole učencem omogočajo, da uveljavljajo svojo kulturno identiteto in 
pridobijo visoko raven znanja tujih jezikov,

C. ker se evropske šole ne morejo vključiti v mednarodne šole, saj je zanje značilno 
izobraževanje otrok v maternem jeziku,

D. ker sistem delovanja evropskih šol ni več prilagojen sedanjim razmeram,

                                               
1 UL L 212, 17. 8. 1994, str. 3.
2 UL C 193E, 17. 8. 2006, str. 333.
3 UL L 124, 27. 4. 2004, str. 1.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Sklic: 2011-02-D-39.
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E. ker se v šolah v Bruslju in Luksemburgu pojavlja problem prevelikega števila učencev, ki 
škodi kakovosti poučevanja in onemogoča vpis drugih otrok, katerih starši niso zaposleni 
v institucijah,

F. ker bi bilo treba način poučevanja, na katerem temeljijo evropske šole, spodbujati tudi v 
državah članicah,

G. ker je v istem učnem sistemu težko združiti učence iz različnih kulturnih in jezikovnih 
okolij, katerih nadarjenosti in sposobnosti so lahko zelo različne,

H. ker je zaradi spodbujanja vzajemnega približevanja in razumevanja učencev predvidenih 
nekaj skupnih ur pouka v istem jeziku za učence istih razredov,

I. ker evropske šole financirajo države članice s svojimi prispevki in Evropska unija z 
izravnalnim prispevkom,

J. ker ima gospodarska kriza posledice za financiranje evropskih šol,

K. ker število učencev brez lastnega jezikovnega oddelka neprestano narašča,

L. ker imajo učenci brez lastnega jezikovnega oddelka pomoč pri učenju jezika jezikovnega 
oddelka, ki ga obiskujejo, ter ure v maternem jeziku, kar povzroča vedno večje strukturne 
stroške,

M. ker je bil v letu 2004 določen poseben prispevek od plač uradnikov, namenjen evropskim 
šolam,

Splošne ugotovitve

1. obžaluje, ker se evropske šole pogosto neupravičeno primerjajo z elitističnimi šolami, a je 
njihova naloga le poučevanje v maternem jeziku za učence, ki imajo starše, od katerih se 
lahko zahteva, da zamenjajo kraj službovanja ali se vrnejo v svojo državo;

2. meni, da bi evropske šole lahko služile za zgled, prenos njihovega načina poučevanja v 
nacionalne izobraževalne sisteme pa bi lahko prispeval k poklicni mobilnosti;

Organizacija in širjenje sistema ter evropske mature

3. meni, da mora proračunske omejitve, ki jih morajo sprejeti evropske šole, na drugi strani 
spremljati dejansko povečanje njihove samostojnosti na področju upravljanja;

4. meni, da morajo evropske šole temeljiti na ustrezni pravni podlagi na področju 
pristojnosti Evropske unije, ter želi, da se Parlament vključi v vse razprave o tem 
poglavju;

5. poziva svet guvernerjev, naj boljše predvidi potrebe po infrastrukturi ter naj sprejme 
ukrepe za preprečevanje prevelikega števila učencev; poziva države članice in Komisijo, 
naj spodbujajo razvoj šol vrste II in III;

6. spodbuja države članice, naj podprejo koncept evropskih šol v svojih državah z 
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ustvarjanjem pilotnih ustanov;

7. spodbuja države članice, naj razvijajo šolske programe, ki bodo enaki v vseh državah 
Unije;

8. priporoča državam članicam, naj v svojih šolskih sistemih spodbujajo nekatere zamisli iz 
sistema evropskih šol, da se od najzgodnejše starosti oblikujejo evropski državljani;

9. opozarja, da se maturanti evropskih šol lahko vpišejo na vse univerze v Evropski uniji, ter 
poziva države članice, naj nadzorujejo spoštovanje določb, ki se nanašajo na to pravico;

10. spodbuja pobratenja med evropskimi in nacionalnimi šolami;

Proračunski vidik

11. ugotavlja, da prihodki ostajajo enaki ali se znižujejo zaradi zavrnitve vpisa iz pogodbenih 
ustanov ali iz družin, ki ne delajo v institucijah Unije zaradi pomanjkanja mest;

12. ugotavlja, da je pri upravljanju šol treba sicer razumno ravnati z denarjem, vendar 
poudarja, da poskusi za zmanjšanje izdatkov ne smejo ogroziti temeljnih načel, po katerih 
delujejo evropske šole, kot je poučevanje v maternem jeziku z učitelji, ki so materni 
govorci;

13. poziva Komisijo, naj določi svoj proračunski prispevek tako, da bo upoštevala ta načela 
in bo prevzela odgovornost za učence s posebnimi učnimi potrebami;

14. ugotavlja, da se nekatere države čedalje bolj otepajo svojih obveznosti v zvezi z začasno 
premestitvijo profesorjev s pretvezo, da obstaja velika razlika med odstotkom učencev 
njihove narodnosti in prispevkom, ki bi ga morali nameniti v šolski proračun;

15. spodbuja ustanovitev novih jezikovnih oddelkov, takoj ko je doseženo zadostno število 
učencev, kar bo učencem, ki nimajo svojega jezikovnega oddelka, omogočilo učenje v 
njihovem maternem jeziku in preprečilo diskriminacijo glede na učence iz drugih 
jezikovnih oddelkov ter omejilo stroške zaradi posebnega statusa učencev brez lastnega 
jezikovnega oddelka;

16. poudarja, da je pomanjkanje začasno premeščenega osebja treba nadomestiti z 
zaposlovanjem lokalnih učiteljev, ki jih bodo plačevale šole; poziva svet guvernerjev, naj 
poskrbi, da bodo države članice, ki ne prispevajo osebja, plačevale ustrezne nadomestne 
zneske v šolski proračun;

17. meni, da sedanji sistem financiranja nesorazmerno obremenjuje nekatere države članice, 
ki morajo prispevati osebje in šolsko infrastrukturo, ter od sveta guvernerjev zahteva, naj 
pregleda sistem financiranja šol in zaposlovanja profesorjev;

18. poziva Komisijo, naj sprejme določbe za določitev odstotka za posebni prispevek za 
evropske šole;

Pedagoški vidik
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19. poziva, naj se za poučevanje netemeljnih predmetov uporabljajo tako imenovani delovni 
jeziki;

20. poudarja, da je treba opraviti zunanjo oceno šolskih programov v evropskih šolah;

21. želi, naj se izbor učnega osebja opravi na podlagi meril odličnosti ter naj učitelje 
nadzorujejo inšpektorji;

22. ponovno poudarja, da je skrb za učence s posebnimi učnimi potrebami prednostna naloga, 
ter zahteva, naj svet guvernerjev poskrbi, da bo pri izračunu velikosti razredov upoštevan 
koeficient, ki se uporablja za to kategorijo učencev;

23. poziva svet guvernerjev, naj poleg maturitetnega spričevala predvidi uvedbo potrdila o 
dokončanju šolanja za tiste učence, ki se želijo usmeriti v poklic;

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, državam 
članicam in svetu guvernerjev evropskih šol.
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OBRAZLOŽITEV

1. Stanje

Prva evropska šola je bila ustanovljena v Luksemburgu v oktobru 1953 na pobudo skupine 
uradnikov. Ta izobraževalna izkušnja, ki je združila otroke različnih maternih jezikov, se je 
kmalu izkazala kot pozitivna ter je spodbudila nastanek 14 evropskih šol v različnih mestih, ki 
v sedanji razvrstitvi ustrezajo kategoriji šol vrste 1.

V letu 2010 je bilo vanje vpisanih 22 778 učencev, od tega 14 292 v šolah v Bruslju in 
Luksemburgu, kar je skoraj 63 % vseh vpisanih. Med letoma 2007 in 2010 se je šolska 
populacija povečala za 8,35 %. V letu 2012 je predvideno odprtje dveh novih šol v Bruslju in 
Luksemburgu.

Učenci so razdeljeni v tri kategorije. Učenci iz kategorije I so predvsem otroci uradnikov in 
pogodbenih uslužbencev institucij. Njihov odstotek stalno narašča in trenutno predstavlja 
skoraj tri četrtine šolske populacije. Njihovo število presega 90 % v štirih bruseljskih šolah, 
kjer je zaradi pomanjkanja infrastruktur treba omejiti vpis za učence kategorije II (to so 
učenci, katerih vpis je predviden pod pogoji iz sporazumov med šolami in nekaterimi 
organizacijami in podjetji) in kategorije III (to so učenci, katerih starši morajo plačevati šolski 
prispevek). Tako je zaradi pomanjkanja prostora svet guvernerjev sklenil, da za šole v Bruslju 
ne bo več podpisoval pogodb za kategorijo II.

2. Pedagoški vidik

Pedagoška organizacija evropskih šol predvideva, da temeljno poučevanje poteka v 
učenčevem maternem jeziku, zato ima vsaka šola več jezikovnih oddelkov. Predmeti in 
njihova vsebina so enaki v vseh oddelkih.

Če ni pogojev za odprtje novega jezikovnega oddelka, učenci brez lastnega jezikovnega 
oddelka obiskujejo pouk v drugih jezikovnih oddelkih ter imajo obenem pouk materinščine 
ter dopolnilni pouk za jezik jezikovnega oddelka, v katerega so vpisani. 

Da bi se dosegla prava večkulturno izobrazbo, je poudarek na učenju, razumevanju in uporabi 
tujih jezikov. Učenje prvega tujega jezika, tako imenovanega delovnega jezika (EN, DE ali 
FR), je obvezno že od prvega razreda osnovne šole. Učenje drugega tujega jezika se za vse 
učence začne v drugem razredu nižje srednje šole (ki v slovenskem šolskem sistemu ustreza 
sedmemu razredu devetletke, opr. prev.). Jezikovni pouk je v skupinah za otroke različnih 
narodnosti, poučuje pa profesor, ki je materni govorec. Ta jezikovna različnost je prisotna tudi 
pri pouku umetnostne, glasbene in telesne vzgoje, kjer so skupine učencev iz različnih 
jezikovnih oddelkov.

Druge značilnosti poučevanja: v osnovni šoli so tedenske "evropske ure", ki jih obiskujejo 
učenci vseh jezikovnih oddelkov in kjer se igrajo in udeležujejo kulturnih in umetniških 
dejavnosti.

Opozoriti je treba na to, da evropske šole nudijo eno samo obliko poučevanja, ki se zaključi z 
evropsko maturo. Ker učenci z učnimi težavami ne morejo zamenjati programa, sistem
predvideva, da se posebej spremlja učence s posebnimi učnimi potrebami, tako da kar 
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največje število učencev pridobi maturitetno spričevalo. V letu 2009–2010 je bila povprečna 
stopnja ponavljanja razreda med učenci osnovne in srednje šole 2,7 %1.

3. Proračunski in politični vidik v zvezi z osebjem

Kot je navedeno v preambuli h konvenciji o statutu evropskih šol2, je sistem evropskih šol 
sistem posebne vrste, ki temelji na sodelovanju med državami članicami in Evropsko unijo.

Člen 25 konvencije določa, da se v šolski proračun prilivajo sredstva od: 
1) prispevkov držav članic prek trajnih plačil začasno premeščenim ali napotenim profesorjem 
in po potrebi od finančnih prispevkov, o katerih soglasno odloča svet guvernerjev; 
2) od prispevkov Evropskih skupnosti, ki je namenjen kritju razlike med skupnimi odhodki 
šol in drugimi skupnimi prihodki; 
3) od prispevkov organizacij nečlanic Skupnosti, s katerimi je svet guvernerjev sklenil 
sporazum.

V zvezi s prispevki držav članic je treba navesti, da je bilo v letu 2010 nezasedenih 64 
delovnih mest učiteljev, ki bi jih morale začasno napotiti države članice, od tega 27 mest za 
angleško govoreče učitelje. Dejstvo je, da se angleščino učijo skoraj vsi učenci, v angleški 
jezikovni oddelek (in v francoskega) pa se pretežno vpisujejo tudi učenci, ki nimajo lastnega 
jezikovnega oddelka3. To dejstvo povzroča neravnovesje med odstotkom angleških učencev 
in napotenimi učitelji iste narodnosti. To je tudi spodbudilo svet guvernerjev, da je leta 2008 v 
Helsinkih sprejel splošne smernice za določitev pravične delitve stroškov med državami 
članicami na osnovi odstotka učencev njihove narodnosti (glej točko 4).

Sklenjeno je bilo, da države članice, ki to želijo, lahko napotijo učitelje, ki bodo poučevali v 
jeziku, ki ni njihova materinščina. Po dveh letih je jasno, da je malo držav pripravljenih 
prevzeti obveznosti za delovna mesta, ki zahtevajo poučevanje v tako imenovanem delovnem 
jeziku.

Edina rešitev za pomanjkanje učiteljev je ta, da se zaposlijo učitelji za določen predmet, to je 
profesorji, ki živijo v kraju in jih financira šola iz svojega proračuna. Eno tretjino ur v 
evropskih šolah že opravljajo taki učitelji, kar seveda močno povečuje prispevek Unije v 
proračun šol.

Če torej pogledamo spremembe v prispevkih različnih dejavnikov v proračunskem sistemu šol 
od leta 2005, opazimo zmanjšanje prispevkov držav članic, povečanje prispevkov Komisije in 
zmanjšanje prispevkov učencev iz kategorije III4.

4. Reforma iz leta 2009 in odprtje sistema

Evropska komisija je že leta 2004 v sodelovanju z Evropskim parlamentom, ki je svoje 

                                               
1 Podatki ob začetku šolskega leta 2010–2011 v evropskih šolah, sklic: 2010-D-569-fr-3.
2 UL L 212, 17. 8. 1994, str. 3.
3 V letu 2010 je v bruseljskih šolah 66,83 % učencev, ki ni imelo svojega jezikovnega oddelka, obiskovalo 
angleškega, 29 % francoskega in 4 % nemškega.
4 Letno poročilo generalnega sekretarja sveta guvernerjev evropskih šol, sklic: 2011-02-D-39-fr-1.
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mnenje izrazil v svoji resoluciji o evropskih šolah iz leta 20051, začela razmišljati o 
najboljšem načinu za reformiranje sistema evropskih šol, da bi se lahko soočile z izzivom 
razširjene Unije. Ta reforma je bila tudi priložnost za širitev dostopa do evropskega načina 
učenja. Kot je poudaril Evropski parlament v svoji resoluciji iz leta 2005, je evropski 
pedagoški model pokazal svojo vrednost in bi moral postati dostopen tudi učencem iz drugih 
šol.

Svet guvernerjev je v maju 2009 sprejel načela te reforme, ki je usmerjena zlasti k trem 
ciljem:

 poenostaviti splošno upravljanje sistema, da se lahko sprejmejo odločitve na ustrezni 
ravni;

 poskrbeti, da so stroški za delovanje sistema pravično razdeljeni med vse države 
članice;

 odpreti sistem šolam vrste II (nacionalne šole, priključene z odobritvijo sveta 
guvernerjev, ki imajo kot glavni cilj vpis otrok, katerih starši delajo v evropskih 
institucijah) in šolam vrste III (nacionalne šole, priključene z odobritvijo sveta 
guvernerjev, kamor se lahko vpišejo otroci brez izpolnjevanja posebnih pogojev).

Od takrat je mnogo nacionalnih šol na ozemlju Unije, kjer se poučuje po evropskem 
programu, podpisalo konvencijo o koncesiji, ki jim omogoča izvajanje evropskega 
izobraževalnega programa in izdajo morebitnega evropskega maturitetnega spričevala.

5. Mnenje poročevalca

Evropske šole so bile ustanovljene zato, da bi se lahko otroci uradnikov evropskih institucij, 
ki so prišli delat in živet v tujino v drugačno kulturno okolje, šolali v svojem maternem 
jeziku, da bi se lahko v katerem koli trenutku spet vključili v šolanje v svoji državi. Gre torej 
za potrebo, ne za razkošje.

Zavedati se je treba, da je v vseh državah članicah šolanje brezplačno in da uslužbenci 
institucij nimajo druge možnosti, kot da svoje otroke vpišejo v te posebne ustanove, če jim 
želijo zagotoviti šolanje v maternem jeziku.

Jasno je, da je treba po več kot 50 letih, odkar je bila ustanovljena prva evropska šola, model 
razviti in ga prilagoditi novim gospodarskim in družbenim potrebam. Vendar mora ostati kot 
model za nacionalne šolske sisteme, ki skrbi za vrednotenje evropskega državljanstva in 
spodbujanje razvoj mobilnosti.

Čeprav finančna kriza zahteva zmanjšanje proračuna, je treba razmere analizirati bolj s 
stališča naložbe v bodočnost mladih Evropejcev kot s stališča stroškov. Varčevanje ne sme 
omajati temeljnih načel, na katerih sloni sistem.

Zato morajo še naprej poučevati profesorji v svojem maternem jeziku. Vsako izmikanje temu 
načelu je nesmiselno. Če nastajajo težave pri zaposlovanju učiteljev z maternim jezikom, je 
                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta o možnostih za razvoj sistema evropskih šol (UL C 193E, 17.8.2006, str. 
333).
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treba spremeniti politiko zaposlovanja. Vendar pa poročevalec meni, da je pred novo reformo 
treba popolnoma izkoristiti možnosti sedanjega sistema, ki predvideva, da lahko države 
članice napotitev učiteljev nadomestijo s finančnim prispevkom v šolski proračun.

Ker gre za kadrovanje, poročevalec ugotavlja, da je posledica tega, da države članice ne 
spoštujejo svojih obveznosti v zvezi z napotitvijo učiteljev, velik pritisk na proračun Unije, saj 
je treba zaposlovati čedalje več lokalnih učiteljev, ki jih morajo plačati neposredno šole, kar 
povečuje izravnalni prispevek Komisije. Opozoriti je torej treba države članice, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, da zagotovijo učitelje glede na predvidene kvote.

Da bi olajšati obremenitve nekaterih držav članic, zlasti tistih, ki zagotavljajo učitelje 
jezikovnih oddelkov, kamor se vpisujejo učenci, ki nimajo lastnih jezikovnih oddelkov, je 
treba zagotoviti, da se izvaja načelo poučevanja v maternem jeziku, takoj ko je doseženo 
potrebno število učencev za odprtje novega jezikovnega oddelka. To je tudi način, da se 
izognemo diskriminaciji med učenci, ki nimajo lastnih jezikovnih oddelkov, in drugimi.

Poročevalec meni, da bi se lahko mnogo privarčevalo, če bi se ustalila praksa, da se 
netemeljni predmeti izvajajo v delovnih jezikih (angleščina, francoščina, nemščina).

Na splošno poročevalec meni, da bi se treba bolj usmeriti v ustanavljanje šol vrste 2 in 3, ki so 
dejanski korak k "evropskemu" poučevanju, dostopnem za večje število otrok.

Ocena delovanja evropskih šol je pozitivna, tako da sistem odpira spodbudne možnosti za 
osnutek evropskega šolskega sistema. Države članice so odgovorne ne samo za ohranitev tega 
sistema, ampak tudi za razmah tega edinstvenega in izjemnega modela poučevanja v Evropi.


