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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže preambula Dohovoru o štatúte európskych škôl z roku 1994 určuje1, že systém 
európskych škôl je jediný svojho druhu a predstavuje formu spolupráce medzi členskými 
štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a Európskymi spoločenstvami, pričom plne 
uznáva zodpovednosť členských štátov za obsah vyučovania a usporiadanie ich 
vzdelávacieho systému, ako aj za ich kultúrnu a jazykovú rôznorodosť,

B. keďže správna rada schválila v apríli 2009 reformu systému európskych škôl,

C. keďže vyše 50-ročné skúsenosti s fungovaním európskych škôl poukazujú na jedinečnosť 
a príťažlivosť tohto systému a jeho vzdelávacieho modelu; keďže jedným z cieľov 
reformy je otvoriť tento systém a európsku maturitnú skúšku aj pre ostatných žiakov 
v Únii; keďže ciele reformy nemožno úspešne dosiahnuť bez zásadnej zmeny právneho 
postavenia, na ktorom je celý systém založený, 

D. keďže v správe Komisie o systéme európskych škôl z roku 20092 sa poukazuje na 
pretrvávajúce a zhoršujúce sa systematické problémy, ako sú nedostatok vyslaných 
učiteľov, oneskorené poskytovanie infraštruktúry pre školy alebo jej nedostatočné 
poskytovanie, čo má priame dôsledky na kvalitu vzdelávania, spôsob zápisu do týchto 
škôl, kvalitu života žiakov, rodičov a učiteľov a na finančné aspekty fungovania 
európskych škôl,

1. domnieva sa, že súčasné medzivládne právne postavenie európskych škôl naráža na svoje 
hranice a vyžaduje si hĺbkovú zmenu; je presvedčený, že táto zmena by mala byť takej 
povahy, aby Únii umožnila podporovať, koordinovať alebo dopĺňať činnosti členských 
štátov bez potláčania ich právomocí a prijímať na tieto účely právne záväzné akty v 
zmysle článkov 2 a 6 ZFEÚ;

2. domnieva sa, že mnohé systematické problémy sa rovnajú neplneniu povinností zo strany 
členských štátov; poukazuje na neexistujúce právne záruky plnenia povinností členských 
štátov v súlade s dohovorom;

3. zdôrazňuje, že európske školy sa v súčasnosti nachádzajú v situácii právnej neistoty, čo sa 
prejavuje tým, že orgány škôl prijímajú predpisy s nejasným právnym postavením a 
nejednoznačnou jurisdikciou, že na napadnutie týchto predpisov na súdoch jednotlivých 
štátov neexistujú dostatočné možnosti a že v tejto súvislosti sa nemožno obrátiť na 
európskeho ochrancu práv;

4. zdôrazňuje, že aktívna účasť Únie na činnosti európskych škôl je v porovnaní s jej 
finančným príspevkom, ktorý vyčleňuje zo svojho rozpočtu, nepomerne nízka;

5. domnieva sa, že európske školy by mali fungovať pod záštitou Únie; domnieva sa, že 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 212, 17.08.1994, s. 3.
2 KOM (2010) 595 v konečnom znení.
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vhodným právnym základom by v tejto súvislosti mohol byť článok 165 ZFEÚ, v ktorom 
sa uvádza, že: „Únia prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania podporovaním 
spolupráce medzi členskými štátmi a, ak je to potrebné, podporovaním a doplňovaním 
činnosti členských štátov pri plnom rešpektovaní ich zodpovednosti za obsah výučby a 
organizácie vzdelávacích systémov a za ich kultúrnu a jazykovú rozmanitosť” a ďalej sa 
špecifikujú ciele činnosti Únie, ktoré sa zhodujú s cieľmi európskych škôl.
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