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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et 1994. aasta Euroopa koolide põhikirja konventsiooni1 preambuli järgi on 
Euroopa koolide süsteem ainulaadne ja see on liikmesriikidevahelise ning liikmesriikide 
ja Euroopa ühenduste vahelise koostöö vorm, mille puhul teadvustatakse siiski täielikult 
liikmesriikide vastutust õpetuse sisu ja oma haridussüsteemi korraldamise ning oma 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse eest;

B. arvestades, et 2009. aasta aprillis kiitis kuratoorium heaks Euroopa koolide süsteemi 
reformi;

C. arvestades, et üle 50-aastane Euroopa koolide kogemus on näidanud, et süsteem ja selle 
haridusmudel on ainulaadsed ning meelitavad õppima; arvestades, et üks reformi 
eesmärkidest on teha see süsteem ja Euroopa küpsustunnistus kättesaadavaks ka teistele 
Euroopa Liidu õpilastele; arvestades, et ilma süsteemi õiguslikke aluseid põhjalikult 
muutmata ei ole võimalik reformi eesmärke edukalt saavutada;

D. arvestades, et komisjoni aruandes Euroopa koolide süsteemi kohta 2009. aastal2 on 
osutatud püsivatele ja süvenevatele süsteemsetele probleemidele, nagu liikmesriikidest 
lähetatud õpetajate pidev nappus ning viivitused piisava infrastruktuuri tagamisel või selle 
tagamata jätmine koolide asukohtades, mis avaldab otsest mõju hariduse kvaliteedile, 
vastuvõtupoliitikale, õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate elukvaliteedile ning Euroopa 
koolide toimimise rahanduslikele aspektidele,

1. on seisukohal, et Euroopa koolide praegune riikidevaheline õiguslik seisund on 
saavutanud oma piirid ning vajab põhjalikku muutust; on seisukohal, et selle muutusega
tuleks liidul võimaldada võtta meetmeid liikmesriikide meetmete toetamiseks, 
koordineerimiseks või täiendamiseks, ilma liikmesriikide pädevust asendamata, ning võtta 
selleks vastu siduvaid õigusakte kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklitega 2 ja 6;

2. on seisukohal, et paljud süsteemsed probleemid on tingitud sellest, et liikmesriigid ei täida 
oma kohustusi; märgib, et puuduvad asjaomased õiguslikud garantiid, mis tagaksid 
liikmesriikide konventsioonist tulenevate kohustuste täitmise;

3. rõhutab, et Euroopa koolide osas valitseb praegu õiguslik segadus, mis väljendub selles, et 
koolide juhtorganite vastuvõetud aktidel on ebaselge õiguslik seisund ja kohtualluvus, 
puuduvad piisavad võimalused neid riiklikes kohtutes vaidlustada ning ei ole võimalik
asjaomaste probleemidega Euroopa Ombudsmani poole pöörduda;

4. rõhutab, et Euroopa Liit on Euroopa koolide tegevusse kaasatud liiga vähesel määral
võrreldes rahaliste vahendite osakaaluga, mille ta süsteemi jaoks eraldab;

5. on seisukohal, et Euroopa koolid peaksid olema koondatud Euroopa Liidu ühtsesse 
                                               
1 EÜT L 212, 17.8.1994, lk 3.
2 KOM(2010)0595 (lõplik).
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vastutusalasse; on seisukohal, et sobiliku õigusliku aluse selleks annab ELi toimimise 
lepingu artikkel 165, milles on sätestatud, et „liit aitab kaasa kvaliteetse hariduse 
arendamisele, soodustades koostööd liikmesriikide vahel ning vajaduse korral toetades ja 
täiendades nende tegevust, samal ajal täiel määral respekteerides liikmesriikide vastutust 
õpetuse sisu ja haridussüsteemide korralduse eest ning nende kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust”, lisaks on kõnealuses artiklis kindlaks määratud liidu tegevuse eesmärgid, 
mis vastavad Euroopa koolide eesmärkidele.
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