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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie cultuur en 
onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat in de preambule van het Verdrag houdende het Statuut van de Europese 
Scholen1 van 1994 bepaald wordt dat het stelsel van de Europese Scholen een stelsel „sui 
generis" is en dat met dit stelsel een vorm van samenwerking tussen de lidstaten onderling 
en tussen de lidstaten en de Europese Gemeenschappen tot stand komt, met volledige 
eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het 
onderwijs en voor de organisatie van hun onderwijsstelsel, en van hun verscheidenheid 
qua taal en cultuur

B. overwegende dat de hervorming van het stelsel van de Europese Scholen is goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur in april 2009,

C. overwegende dat de ervaring van 50 jaar werking van de Europese Scholen heeft 
aangetoond dat het stelsel en zijn onderwijsmodel uniek en aantrekkelijk zijn; 
overwegende dat een van de doelstellingen van de hervorming is dit stelsel en het 
Europese baccalaureaat open te stellen voor andere leerlingen in de Unie, overwegende 
dat de doelstellingen van de hervorming niet met succes kunnen worden bereikt zonder 
dat de rechtsvorm waarop het hele stelsel gebaseerd is, fundamenteel gewijzigd wordt,

D. overwegende dat in het verslag van de Commissie over het systeem van de Europese 
Scholen in 20092 wordt gewezen op de hardnekkige en ernstiger wordende 
systeemproblemen, zoals het gebrek aan gedetacheerde leraren of het laattijdig of niet 
voorzien in voldoende infrastructuur op de locaties van de scholen, die directe gevolgen 
hebben voor de kwaliteit van het onderwijs, het inschrijvingsbeleid, de levenskwaliteit van 
de leerlingen, ouders en leraren en de financiële aspecten van de werking van de Scholen,

1. is van oordeel dat de huidige intergouvernementele rechtsvorm van de Europese Scholen 
zijn grenzen heeft bereikt en grondig gewijzigd moet worden; meent dat deze wijziging 
van die aard moet zijn dat de Unie in staat wordt gesteld het optreden van de lidstaten te 
ondersteunen, te coördineren of aan te vullen, zonder afbreuk te doen aan hun 
bevoegdheden, en met dit doel juridisch bindende handelingen goed te keuren in de zin 
van artikelen 2 en 6 VWEU;

2. is van oordeel dat vele van de systeemproblemen neerkomen op niet-naleving van de 
verplichtingen van de lidstaten; wijst erop dat er geen wettelijke garanties zijn voor de 
naleving door de lidstaten van hun verplichtingen in het kader van het Verdrag;

3. benadrukt dat de Europese Scholen zich momenteel in een juridisch niemandsland 
bevinden, wat duidelijk wordt in de rechts- en bevoegdheidsonzekerheid van de 
handelingen die door de organen van de Scholen worden goedgekeurd, het gebrek aan 
mogelijkheden om tegen deze handelingen beroep in te stellen voor de nationale 

                                               
1 PB L 212 van 17.8.1994, blz. 3.
2 COM(2010)0595.
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rechtbanken, en het feit dat de Europese ombudsman niet kan worden ingeschakeld;

4. onderstreept dat de rol van de Unie in de Europese Scholen onevenredig klein is in 
vergelijking met de financiële bijdrage uit haar begroting;

5. vindt dat de Europese Scholen onder de koepel van de Unie moeten worden gebracht; 
meent dat een passende rechtsgrondslag in dit opzicht artikel 165 VWEU kan zijn, dat als 
volgt luidt: 'De Unie draagt bij tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door 
samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig door hun activiteiten te 
ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid 
van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel en 
van hun culturele en taalkundige verscheidenheid' en verder de doelstellingen van het 
optreden van de Unie omschrijft, die overeenkomen met de doelstellingen van de 
Europese Scholen.
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