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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. I inledningen till konventionen med stadga för Europaskolorna1 från 1994 fastslås att 
Europaskolsystemet är en särskild typ av skolsystem och utgör en form av samarbete 
mellan medlemsstaterna och mellan dem och Europeiska gemenskaperna. Samtidigt 
erkänns medlemsländernas ansvar för undervisningens innehåll och organisationen av 
utbildningssystemet, och för dess kulturella och språkliga mångfald. 

B. Reformen av Europaskolsystemet godkändes av styrelsen i april 2009.

C. Erfarenheterna från Europaskolornas över 50 år av verksamhet har visat att systemet och 
dess utbildningsmodell är unik och attraktiv. Ett av syftena med reformen är att öppna 
systemet och den europeiska studentexamen för andra elever i unionen. Syftena med 
reformen kan inte uppnås med framgång utan en väsentlig förändring av den rättsliga 
status på vilken hela systemet är baserat.

D. Kommissionens rapport om systemet med Europaskolor från 20092 pekade på kvarstående 
och förvärrade systemfel, såsom bristen på utsända lärare, förseningar eller underlåtenhet 
att tillhandahålla infrastruktur vid skolorna, vilket har en direkt effekt på 
utbildningskvaliteten, principerna för inskrivning av nya elever, elevernas, föräldrarnas 
och lärarnas livskvalitet, samt ekonomiska aspekter av skolornas verksamhet.

1. Europaparlamentet anser att Europaskolornas nuvarande mellanstatliga rättsliga status har 
nått sin gräns och kräver djupgående förändringar. Parlamentet anser att dessa 
förändringar bör vara av sådan art att de tillåter insatser från unionens sida för att stödja, 
samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder utan att ersätta deras behörighet på 
området, och att anta rättsligt bindande akter i detta syfte i enlighet med artiklarna 2 och 6 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2. Europaparlamentet anser att många av systemfelen leder till att medlemsstaternas 
skyldigheter inte uppfylls. Parlamentet påpekar att det inte finns några rättsliga garantier 
för att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter enligt konventionen. 

3. Europaparlamentet understryker att Europaskolorna befinner sig i ett rättsligt tomrum, 
som tar sig uttryck i en oklar situation vad gäller rättslig ställning och jurisdiktion när det 
gäller akter som skolförvaltningarna antar, samt otillräckliga möjligheter att bestrida dessa 
akter inför nationella domstolar eller att vända sig till den europeiska ombudsmannen.

4. Europarlamentet understryker att unionens delaktighet i Europaskolorna är 
oproportionerligt liten jämfört med det ekonomiska bidraget från dess budget.

5. Europaparlamentet anser att Europaskolorna bör föras in under unionens struktur. 
Parlamentet anser att en lämplig rättslig grund i detta sammanhang skulle vara artikel 165 

                                               
1 EGT L 212, 17.8.1994, s. 3.
2 KOM(2010)0595.
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i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som lyder: ”Unionen ska bidra till 
utvecklingen av en utbildning av god kvalitet genom att främja samarbetet mellan 
medlemsstaterna och genom att vid behov stödja och komplettera deras insatser, samtidigt 
som unionen fullt ut ska respektera medlemsstaternas ansvar för undervisningens innehåll 
och utbildningssystemets organisation samt medlemsstaternas kulturella och språkliga 
mångfald” och som därutöver preciserar målen med unionens insatser, vilka motsvarar 
Europaskolornas mål.
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