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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at ordningen med Europaskolerne er en ordning »Sui generis«, og at der 
med denne ordning gennemføres et samarbejde mellem medlemsstaterne samt mellem 
disse og De Europæiske Fællesskaber, samtidig med at medlemsstaternes ansvar med 
hensyn til undervisningens indhold og tilrettelæggelsen af deres uddannelsesordning samt 
deres kulturelle og sproglige forskelle fuldt ud respekteres, jf. præamblen til aftalen af 
1994 om vedtægten for Europaskolerne1,

B. der henviser til, at Det Øverste Råd i april 2009 godkendte reformen af 
europaskolesystemet,

C. der henviser til, at erfaringerne med Europaskolernes virke gennem mere end 50 år har 
vist, at systemet og dets uddannelsesmodel er enestående og tiltrækkende; der ligeledes 
henviser til, at et af målene med reformen er at åbne systemet for andre elever i Unionen 
og give disse adgang til den europæiske studentereksamen, og at reformens mål ikke kan 
nås uden en grundlæggende ændring af den retlige status, som hele systemet hviler på,

D. der henviser til, at der i Kommissionens beretning om europaskolesystemet i 20092

omtaltes vedvarende og forværrede systemrelaterede problemer som f.eks. mangel på 
udstationerede lærere eller forsinkelser i eller manglende tilvejebringelse af tilstrækkelig 
infrastruktur på skolernes hjemsteder, hvilket direkte indvirker på undervisningens 
kvalitet, optagelsespolitikken, livskvaliteten for elever, forældre og lærere og finansielle 
aspekter af skolernes virke,

1. mener, at Europaskolernes nuværende retlige status, hvor grundlaget er et mellemstatsligt 
samarbejde, har nået sine grænser og kræver en gennemgribende ændring; mener, at 
denne ændring bør være af en sådan karakter, at Unionens tiltag kan understøtte, 
koordinere eller supplere medlemsstaternes indsats, uden at denne beføjelse dog træder i 
stedet for deres beføjelser, og at der kan vedtages juridisk bindende retsakter, jf. artikel 2 
og 6 TEUF;

2. mener, at mange af de systemrelaterede problemer skyldes den manglende opfyldelse af 
medlemsstaternes forpligtelser; henleder opmærksomheden på de ikke-eksisterende retlige 
garantier for medlemsstaternes opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til aftalen;

3. understreger, at Europaskolerne i øjeblikket befinder sig i et juridisk vakuum, hvilket 
giver sig udtryk i den uklare retlige status af afgørelser truffet af skolernes organer og den 
uklare domsmyndighed i forbindelse hermed, i utilstrækkelige muligheder for at indbringe 
disse afgørelser for nationale domstole og manglende mulighed for at indgive en klage til 
Den Europæiske Ombudsmand; 

                                               
1 EUT L 212 af 17.8.1994, s. 3.
2 KOM(2010) 595 endelig.
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4. understreger, at Unionens engagement i Europaskolerne er uforholdsmæssigt beskedent 
sammenholdt med det finansielle bidrag fra Unionens budget;

5. mener, at Europaskolerne bør underlægges Unionens struktur; mener, at et passende 
retsgrundlag i denne henseende kunne være artikel 165 TEUF, hvori det hedder: "Unionen 
bidrager til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem 
medlemsstaterne og om nødvendigt at støtte og supplere disses indsats, med fuld respekt 
for medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af 
uddannelsessystemerne samt deres kulturelle og sproglige mangfoldighed", og hvori 
målene for Unionens indsats, som svarer til Europaskolernes mål, er nærmere fastsat.
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