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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevässä yleissopimuksessa1

vuodelta 1994 todetaan, että Eurooppa-koulujärjestelmä on oma järjestelmänsä ja että se 
on jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä Euroopan yhteisöjen välistä yhteistyötä 
hyväksyen samalla täysin jäsenvaltioiden vastuun niiden omien koulujärjestelmien 
opetuksen sisällöstä ja organisaatiosta sekä niiden kulttuurilliset ja kielelliset erot,

B. ottaa huomioon, että johtokunta hyväksyi Eurooppa-koulujärjestelmän huhtikuussa 2009,

C. ottaa huomioon, että yli 50 vuoden kokemus Eurooppa-koulujen toiminnasta on osoittanut 
järjestelmän ja sen koulutusmallin ainutlaatuiseksi ja toimivaksi; ottaa huomioon, että yksi 
uudistuksen tavoitteista on avata järjestelmä ja eurooppalainen ylioppilastutkinto unionin 
muille oppilaille; ottaa huomioon, ettei uudistukseen tavoitteisiin voida päästä 
onnistuneesti ilman, että muutetaan perustavanlaatuisesti oikeudellista muotoa, jolle koko 
järjestelmä perustuu;

D. ottaa huomioon, että Eurooppa-koulujärjestelmää vuonna 2009 koskevassa komission 
kertomuksessa2 viitattiin jatkuviin ja paheneviin järjestelmään liittyviin ongelmiin, kuten 
puute lähetetyistä opettajista tai viiveet riittävien infrastruktuurien järjestämisessä 
kouluihin tai asian kokonaan hoitamatta jättäminen, millä on suora vaikutus opetuksen 
laatuun, sisäänottokäytäntöihin, oppilaiden, vanhempien ja opettajien elämänlaatuun sekä 
koulujen toimintaa koskeviin rahoitusnäkökohtiin,

1. katsoo, että Eurooppa-koulujen tämänhetkinen hallitustenvälinen oikeudellinen asema on 
saavuttanut rajansa ja edellyttää syvällekäyvää muutosta; katsoo, että tämä muutos voisi 
olla luonteeltaan sellainen, että se mahdollistaisi unionin toiminnan jäsenvaltioiden 
toimien tukemiseksi, koordinoimiseksi tai täydentämiseksi ilman, että se syrjäyttää niiden 
toimivallan, sekä sen, että unioni voisi tätä tarkoitusta varten hyväksyä oikeudellisesti 
sitovia säädöksiä SEUT-sopimuksen 2 ja 6 artiklan mukaisesti;

2. katsoo, että monet järjestelmään liittyvät ongelmat merkitsevät, etteivät jäsenvaltiot täytä 
velvollisuuksiaan; viittaa siihen, ettei yleissopimuksen mukaisten jäsenvaltioiden 
velvollisuuksien täyttämisestä ole olemassa oikeudellisia takeita;

3. painottaa, että Eurooppa-koulut ovat tällä hetkellä laillisessa epävarmuuden tilassa, joka 
ilmenee koulun elinten hyväksymien asiakirjojen laillista ja oikeudenkäytöllistä asemaa 
koskevana epäselvyytenä, riittämättöminä mahdollisuuksina kiistää kyseiset asiakirjat 
kansallisissa tuomioistuimissa ja mahdottomuutena vedota Euroopan oikeusasiamieheen;

4. tähdentää, että unionin puuttuminen Eurooppa-koulujen toimintaan on suhteettoman 

                                               
1 EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3.
2 KOM(2010)0595 lopullinen.
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vähäistä verrattuna sen talousarviosta maksettavaan rahoitusosuuteen;

5. katsoo, että Eurooppa-koulut olisi saatettava unionin siipien suojaan; katsoo, että 
asianmukainen oikeusperusta tässä yhteydessä voisi olla SEUT:in 165 artikla, joka kuuluu 
seuraavasti: "unioni myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen 
rohkaisemalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemalla ja 
täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden vastuuta 
opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmän järjestämisestä sekä niiden sivistyksellistä ja 
kielellistä monimuotoisuutta" ja jossa edelleen eritellään unionin toiminnan tavoitteita, 
jotka vastaavat Eurooppa-koulujen tavoitteita.



AD\871287FI.doc 5/5 PE462.784v02-00

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 21.6.2011

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

21
0
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz 
White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn 
Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz 
Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, 
József Szájer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jörg Leichtfried, María Muñiz De Urquiza


