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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om systemet med Europaskolor
(2011/2036(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet ”Systemet med 
Europaskolor 2009” (KOM(2010)0595),

– med beaktande av konventionen med stadga för Europaskolorna1,

– med beaktande av sin resolution av den 8 september 2005 om utvecklingsalternativ för 
systemet med Europaskolor2,

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om 
ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och 
anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna3,

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
som trädde i kraft den 3 maj 2008 och ratificerades av Europeiska unionen den 
23 december 2010, särskilt artikel 244,

– med beaktande av den årliga rapporten från Europaskolornas generalsekreterare till 
skolornas styrelse som lades fram vid sammanträdet den 12–14 april 2011 i Bryssel5,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från 
budgetutskottet och utskottet för rättsliga frågor (A7-…/2011), och av följande skäl:

A. I artikel 165 i EUF-fördraget fastställs det att EU ska bidra till utvecklingen av en 
utbildning av god kvalitet och att målet för unionens insatser är att utveckla den 
europeiska dimensionen inom utbildningen genom språkundervisning.

B. Europaskolorna gör det möjligt för eleverna att befästa sin kulturella identitet och att 
skaffa sig djupare kunskaper i främmande språk.

C. Europaskolorna kan inte likställas med internationella skolor, eftersom de svarar mot ett 
behov av att ge barn utbildning på deras modersmål.

D. Europaskolornas arbetssätt är inte längre anpassat till dagens verklighet.

                                               
1 EUT L 212, 17.8.1994, s. 3.
2 EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 333.
3 EUT L 124, 27.4.2004, s. 1.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
5 Referens: 2011-02-D-39.
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E. Europaskolorna i Bryssel och Luxemburg är överbelagda, vilket inverkar på 
undervisningens kvalitet och gör att andra barn än barn till anställda vid institutionerna 
inte kan skrivas in.

F. Den undervisningsmodell som Europaskolorna grundar sig på bör främjas i 
medlemsstaterna.

G. Det bör påpekas att det inte är lätt att inom ett och samma undervisningssystem föra 
samman elever med olika kulturell och språklig bakgrund, vilkas begåvningar och 
förmågor kan skilja sig avsevärt åt.

H. För att föra eleverna närmare varandra och främja ömsesidig förståelse eleverna emellan 
finns det planer på att hålla vissa lektioner gemensamt på ett och samma språk för klasser 
på samma nivå.

I. Europaskolorna finansieras med medel från medlemsstaterna och genom ett 
balanseringsbidrag från EU.

J. Den ekonomiska krisen inverkar på Europaskolornas finansiering. 

K. Antalet elever utan egen språksektion, så kallade SWALS (Students Without a Language 
Section), fortsätter att öka.

L. Elever utan egen språksektion erbjuds undervisningsstöd i det språk som talas i den 
språksektion som de är integrerade i samt undervisning på sitt modersmål, vilket medför 
betydande och ökande strukturella kostnader.

M. År 2004 infördes en särskild avgift som dras direkt från de EU-anställdas lön och som 
bland annat går till Europaskolorna.

Allmänna synpunkter

1. Europaparlamentet beklagar att Europaskolorna ofta jämförs med elitskolor, trots att 
deras uppgift är att erbjuda modersmålsundervisning till elever vars föräldrar bytt 
arbetsort eller försöker återintegrera sig i sitt ursprungsland. 

2. Europaparlamentet anser att Europaskolorna bör fungera som exempel och att den 
yrkesmässiga rörligheten skulle gynnas av att denna modell integrerades i de nationella 
utbildningssystemen.

Systemet med Europaskolor och den europeiska studentexamen

3. Europaparlamentet anser att de budgetnedskärningar som ålagts Europaskolorna måste 
åtföljas av ökad organisatorisk självständighet för dem.

4. Europaparlamentet insisterar på att Europaskolorna måste ges en lämplig rättslig grund 
inom ramen för EU:s behörighetsområden, och bekräftar att man gärna deltar i alla 
eventuella diskussioner i frågan.  

5. Europaparlamentet uppmanar Europaskolornas styrelse att bättre kartlägga behoven på 
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infrastrukturområdet och att vidta åtgärder för att undvika överbeläggning. Parlamentet 
uppmanar vidare medlemsstaterna och kommissionen att främja Europaskolor av typ II 
och III.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja konceptet med Europaskolor 
inom sina länders gränser med hjälp av pilotprojekt.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram läroplaner som är 
gemensamma för alla länder i unionen.

8. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att inom sina respektive 
utbildningssystem integrera vissa delar av Europaskolornas koncept för att från mycket 
tidig ålder främja ett europeiskt medborgarskap.

9. Europaparlamentet påminner om att en europeisk studentexamen (European 
Baccalaureate) ger innehavaren rätt att söka till alla universitet i EU, och uppmanar med
kraft medlemsstaterna att respektera de tillämpliga bestämmelserna om denna.

10. Europaparlamentet uppmuntrar vänskapsutbyten mellan Europaskolor och nationella 
skolor.

Budgetmässiga aspekter

11. Europaparlamentet konstaterar att intäkterna antingen stagnerar eller minskar, bland 
annat på grund av att barn från avtalsslutande organisationer eller barn vilkas föräldrar 
inte är anställda vid EU-institutionerna nekas inskrivning på grund av platsbrist.

12. Europaparlamentet konstaterar att det krävs ett mer kostnadseffektivt arbetssätt. Försöken 
att minska utgifterna får dock inte äventyra de grundläggande principer som 
Europaskolorna bygger på, såsom modersmålsundervisning med lärare som är infödda 
talare av språket. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid fastställandet av sitt budgetbidrag 
respektera dessa principer och se till att elever med särskilda behov, så kallade 
SEN-elever (Special Educational Needs), erbjuds lämpligt stöd.

14. Europaparlamentet konstaterar att vissa länder alltmer frångår sina skyldigheter när det 
gäller att sända ut lärare genom att bland annat åberopa klyftan mellan procentandelen 
skolelever av deras nationalitet och det bidrag som de uppmanas att ge till skolornas 
budget.

15. Europaparlamentet anser att man bör inrätta nya språksektioner när elevkvoten uppfyllts 
för att elever utan egen språksektion ska kunna erbjudas undervisning på sitt modersmål 
och för att undvika att elever från andra språksektioner diskrimineras, vilket samtidigt 
skulle minska de utgifter som är kopplade till elever utan egen språksektion.

16. Europaparlamentet understryker att bristen på utsända lärare måste kompenseras med 
deltidsanställda lärare som rekryteras lokalt, vilkas löner betalas av skolorna själva. 
Parlamentet uppmanar skolornas styrelse att säkerställa att de medlemsstater som inte 
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bidrar ekonomiskt genom att sända ut lärare betalar ett motsvarande ekonomiskt bidrag 
till skolornas budget.

17. Europaparlamentet anser att det nuvarande finansieringssystemet innebär en 
oproportionerlig börda för vissa medlemsstater vad gäller utsändande av lärare och 
tillhandahållande av infrastruktur, och uppmanar styrelsen att se över skolornas system 
för finansiering och lärarrekrytering.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att kunna fastställa hur 
stor procentandel av den särskilda avgiften som går till Europaskolorna.

Pedagogiska aspekter

19. Europaparlamentet anser att undervisning i alla frivilliga ämnen bör ske på de så kallade 
arbetsspråken.

20. Europaparlamentet understryker behovet av en extern utvärdering av Europaskolornas 
läroplaner.

21. Europaparlamentet ser gärna att rekryteringen av lärare sker utifrån kompetens och att 
dessa kontrolleras av inspektörer.

22. Europaparlamentet bekräftar att integreringen av elever med särskilda behov fortfarande 
är en prioriterad fråga och uppmanar skolornas styrelse att se till att koefficienter för 
denna kategori av elever tillämpas när man beräknar klassernas storlek.

23. Europaparlamentet uppmanar styrelsen att överväga att införa ett alternativt avgångsbevis 
vid sidan av den europeiska studentexamen för elever som väljer en mer yrkesinriktad 
utbildning.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna samt till Europaskolornas styrelse.
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MOTIVERING

1. Lägesrapport

Den första Europaskolan startades i Luxemburg i oktober 1953 på begäran av en grupp 
tjänstemän. Detta utbildningsexperiment som för samman barn med olika modersmål ansågs 
mycket snart vara positivt, och under årens lopp har 14 Europaskolor inrättats i olika städer. 
Dessa skolor går under beteckningen typ I-skolor enligt den nuvarande nomenklaturen.

År 2010 uppgick antalet elever till 22 778. Av dessa var 14 292 inskrivna i skolorna i Bryssel 
och Luxemburg, vilket motsvarar 63 procent av det totala elevantalet. Mellan 2007 och 2010 
ökade antalet elever med 8,35 procent. Två nya skolor är planerade till 2012, varav en i 
Bryssel och en i Luxemburg.

Eleverna är indelade i tre kategorier. Eleverna i kategori I är vanligtvis barn till anställda vid 
institutionerna. Denna kategori ökar stadigt och motsvarar för närvarande tre fjärdedelar av 
det totala elevantalet. Andelen elever i kategori I överstiger 90 procent i de fyra skolorna i 
Bryssel, där bristen på infrastruktur har gjort att man tvingats införa en strikt antagningspolicy 
för elever i kategori II (dvs. elever som antagits i enlighet med de villkor som fastställs i avtal 
som slutits mellan skolorna och vissa organisationer och företag) och i kategori III (dvs. 
elever vars föräldrar måste betala en skolavgift). På grund av klassrumsbristen har 
Europaskolornas styrelse därför beslutat att inte längre sluta några kategori II-avtal för 
skolorna i Bryssel.

2. Pedagogiska frågor

I Europaskolornas pedagogiska riktlinjer fastställs det att all grundutbildning ska ges på 
elevens modersmål. Varje skola har därför flera språksektioner. Undervisningens upplägg och 
innehåll är detsamma för varje sektion.

Om villkoren för att starta en ny språksektion inte uppfylls skrivs de elever utan egen 
språksektion, så kallade SWALS (Students Without a Language Section), in i en annan 
språksektion. Dessa elever får undervisning i sitt modersmål och särskilt stöd i det språk som 
talas i den berörda sektionen. 

För att främja en verkligt mångkulturell utbildning ligger fokus på studier, förståelse och 
användning av främmande språk. Undervisning i ett första främmande språk, även kallade 
arbetsspråk (engelska, tyska eller franska), är obligatoriskt från och med första klass i 
primärskolan. Alla elever ges undervisning i ett andra främmande språk från och med andra 
året i sekundärskolan. Språkundervisningen för samman elever av olika nationaliteter och ges 
av lärare som är infödda talare av språket i fråga. Denna språkliga mix förekommer även i den 
konstnärliga undervisningen, i språkundervisningen och i idrottsundervisningen, som sker i 
grupper med elever från olika sektioner.

Europaskolornas utbildningsmodell har även andra särdrag: i primärskolan har man t.ex. varje 
vecka en så kallad Europatimme då barn från alla språksektioner träffas för olika kulturella 
eller konstärliga aktiviteter eller för att leka. 

Det bör noteras att Europaskolorna endast erbjuder en enda inriktning som är tänkt att leda 
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fram till en europeisk studentexamen (”European Baccalaureate”). Eftersom det inte är 
möjligt för de elever som har problem i skolan att byta inriktning finns det ett särskilt system 
för integrering av elever med särskilda behov, så kallade SEN-elever (Special Educational 
Needs), så att största möjliga antal elever kan avlägga en europeisk studentexamen. Under 
2009 och 2010 var i genomsnitt 2,7 procent1 av eleverna på primär- och sekundärnivå tvungna 
att gå om.

3. Budgetrelaterade frågor och personalpolitik

I enlighet med vad som fastställs i inledningen till konventionen med stadga för 
Europaskolorna2 är systemet med Europaskolor ett fristående system som bygger på ett 
samarbete mellan medlemsstaterna och Europeiska unionen.

I artikel 25 i konventionen fastställs det att skolornas budget ska finansieras genom 

1.  bidrag från medlemsstaterna genom fortsatt utbetalning av lön till utsända eller 
utnämnda lärare och, vid behov, ett finansiellt bidrag som enhälligt beslutats av 
styrelsen, 

2. bidrag från Europeiska unionen avsett att täcka skillnaderna mellan den totala 
utgiftssumman för skolorna och summan av andra inkomster, 

3. bidrag från icke EU-organisationer med vilka styrelsen har slutit avtal.

Vad beträffar bidragen från medlemsstaterna visar det sig att antalet tjänster för utsända lärare 
som medlemsstaterna inte tillsatt 2010 uppgick till 64 stycken, varav 27 var tjänster för lärare 
med engelska som modersmål. Engelska är det språk som studeras av nästintill alla elever, 
och elever utan egen språksektion väljer dessutom oftast att skriva in sig i den engelska 
sektionen (alternativt i den franska)3. Detta har lett till en obalans mellan procentandelen 
brittiska elever och procentandelen utsända brittiska lärare. Skolornas styrelse antog därför 
2008 i Helsingfors allmänna principer för att fastställa en rättvis fördelning av kostnaderna 
mellan medlemsstaterna på grundval av antalet nationella elever (se punkt 4).

Styrelsen godkände också en metod som gör det möjligt för de medlemsstater som så önskar 
att sända ut lärare som inte är infödda talare av språket för att garantera undervisning i ett 
visst språk. Två år senare kan man konstatera att få medlemsstater har möjlighet att ta sig an 
tjänster som kräver undervisning på ett av arbetsspråken.

Det enda sättet att råda bot på lärarbristen är därför att ta hjälp av deltidsanställda lärare, dvs. 
lärare som anställs lokalt och som betalas ur skolornas egen budget. En fjärdedel av all 
undervisning vid Europaskolorna ges följaktligen av deltidsanställd personal, vilket logiskt 
sett ytterligare ökar den finansiella bördan för unionen.

                                               
1 Uppgifter för läsåret 2010–2011 vid Europaskolorna, referens: 2010-D-569-en-3.
2 EUT L 212, 17.8.1994, s. 3.
3 År 2010 var 66,83 procent av eleverna utan egen språksektion vid skolorna i Bryssel inskriva i den engelska 
sektionen, jämfört med 29 procent i den franska sektionen och fyra procent i den tyska sektionen.



PR\865924SV.doc 9/10 PE464.749v01-00

SV

Om man tittar på utvecklingen av de olika aktörernas respektive bidrag till skolornas budgetar 
sedan 2005 kan man konstatera att bidragen från medlemsstaterna sjunkit, att kommissionens 
bidrag ökat och att bidragen från kategori III-elever minskat1.

4. 2009 års reform och arbetet med att öppna systemet

I samarbete med Europaparlamentet, som bland annat framfört sina synpunkter i sin 
resolution från 2005 om Europaskolorna2, har kommissionen sedan 2004 funderat över hur 
man på bästa sätt kan öppna systemet med Europaskolor för att skolorna ska kunna möta den 
utmaning som en utvidgad union innebär. Denna reform skulle även förbättra tillträdet till 
europeiska studier. Den europeiska pedagogiska modellen har, precis som Europaparlamentet 
understryker i sin resolution från 2005, visat sig framgångsrik och bör därför göras tillgänglig 
för fler elever än just de som går på någon av Europaskolorna.

Styrelsen godkände i maj 2009 principerna för denna reform, vars tre främsta mål består i att

 förenkla den globala styrningen av systemet för att se till att besluten fattas på lämplig 
nivå,

 se till att driftskostnaderna för systemet fördelas rättvist mellan alla medlemsstater,

 öppna systemet för skolor av typ II (dvs. nationella skolor som godkänts av styrelsen 
och vars främsta uppdrag är att ta emot barn till anställda vid EU-institutionerna) och 
skolor av typ III (dvs. nationella skolor som godkänts av styrelsen och där det inte 
finns några restriktioner för vilka barn som kan tas emot).

Sedan dessa prioriteringar antogs har flera nationella skolor i EU med en europeisk läroplan 
undertecknat ett ackrediteringsbrev som ger dem behörighet att använda sig av den europeiska 
kursplanen och eventuellt utfärda en europeisk studentexamen. 

5. Föredragandens ståndpunkt

Europaskolorna inrättades för att garantera att barn till anställda vid EU-institutionerna som 
tvingas flytta utomlands och bosätta sig i en annan kulturell miljö ges utbildning på sitt 
modersmål, så att de när som helst kan återvända till sitt ursprungsland och fullfölja sin 
utbildning där. Det rör sig således inte om ett lyxproblem, utan om en nödvändighet.

Det är viktigt att komma ihåg att denna undervisning är gratis i alla medlemsstater och att de 
anställda vid EU:s institutioner inte har någon annan möjlighet än att skriva in sina barn vid 
en av Europaskolorna om de vill att deras barn ska ges undervisning på sitt modersmål.

Det är nu mer än 50 år sedan den första Europaskolan invigdes och det är självklart att 
systemet måste utvecklas och anpassas till de nya kraven på det ekonomiska och sociala 
området. Systemet bör dock även fortsättningsvis fungera som inspiration för de nationella 
skolsystemen och samtidigt främja ett europeiskt medborgarskap och ökad rörlighet.

                                               
1 Årsrapport från generalsekreteraren för Europaskolornas styrelse, referens: 2011-02-D-39-fr-1.
2 Europaparlamentets resolution om utvecklingsalternativ för systemet med Europaskolor (EUT C 193 E, 
7.8.2006, s. 333).
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Även om den ekonomiska krisen medfört vissa besparingskrav är det vikigt att göra mer 
djupgående analyser av situation utifrån infallsvinkeln att det rör sig om en investering för 
våra ungas framtid och inte utifrån ett kostnadsperspektiv. Ekonomin får inte inverka på de 
grundläggande principer som systemet bygger på.

I detta hänseende är det absolut nödvändigt att lärare undervisar på sitt modersmål. Varje 
kringgående av denna princip är en absurd idé, och om systemet har svårt att finna infödda 
talare bör man i istället reformera rekryteringspolicyn. Innan man överväger ytterligare 
reformer anser föredraganden dock att det nuvarande systemet, som fastställer att 
medlemsstaterna kan betala ett ekonomiskt bidrag till skolornas budget om de inte sänder ut 
lärare, först måste utnyttjas fullt ut.

Vad gäller personalpolitiken konstaterar föredraganden att det faktum att medlemsstaterna 
inte respekterar sina skyldigheter att sända ut personal sätter EU:s budget under hård press. 
Skolorna tvingas i själva verket i allt större utsträckning att lokalanställa personal, vilkas löner 
betalas ur skolornas egna budgetar, vilket innebär att kommissionen måste betala ett ännu 
större balanseringsbidrag. Det är därför nödvändigt att påminna de medlemsstater som inte 
uppfyller sina skyldigheter om att de måste ställa lärare till förfogande enligt kvoterna.

För att minska pressen på vissa medlemsstater, bland annat på dem som sänder ut lärare till de 
språksektioner där flertalet av eleverna utan egen språksektion är inskrivna, är det viktigt att 
konceptet med modersmålsundervisning tillämpas så snart elevkvoten för att starta en ny 
språksektion uppfyllts. Detta är för övrigt det enda sättet att undvika att elever utan egen 
språksektion diskrimineras i förhållande till övriga elever.

Föredraganden anser dessutom att man skulle kunna göra betydande besparingar om 
undervisningen i alla frivilliga ämnen skedde på arbetsspråken (dvs. engelska, tyska och 
franska).

Mer allmänt anser föredraganden att fokus bör ligga på inrättandet av skolor av typ II och III, 
eftersom detta utgör ett konkret steg mot en ”europeisk” utbildning som är tillgänglig för allt 
fler.

På det stora hela fungerar systemet med Europaskolor väl, och systemet kan ge intressanta 
perspektiv på ett framtida europeiskt utbildningssystem. Det är därför medlemsstaternas 
uppgift att inte bara förvalta detta system utan att även aktivt ge denna unika 
undervisningsmodell i Europa en skjuts.


