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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0074/2005 af Ramón Román Gálvez, spansk statsborger, for 
"Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de Informática" 
(PNAPI), om EU's offentliggørelse af upålidelige oplysninger om det spanske 
uddannelsessystem og specifikt om it-fag

1. Sammendrag

Andrageren, som er medlem af it-undervisersammenslutningernes nationale platform 
(PNAPI), opfordrer EU til ikke at udbrede upålidelige oplysninger om de nationale 
uddannelsessystemer, selv om medlemsstaterne selv giver disse oplysninger. Her tænker han 
konkret på offentliggørelsen af "nøgletal for informationsteknologier og kommunikation i 
skolerne i Europa - 2004" fra informationsnetværket Eurydice, der er oprettet på initiativ af 
Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur. I denne publikation står 
der flere gange, at it er et obligatorisk fag i Spanien, og at det er speciallærere, der underviser 
i det. Andrageren hævder, at denne beskrivelse ikke svarer til virkeligheden, og han anmoder 
om, at disse informationer bliver rettet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. juni 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. marts 2006.

"Kommissionen har allerede svaret på tre skriftlige forespørgsler og en lang række breve om 
det spørgsmål, som andrageren rejser. Der er ligeledes indgivet en klage til Ombudsmanden.

Først vil Kommissionen ge rne  minde om, at dette spørgsmål henhører under 
medlemsstaternes kompetence, og at medlemsstaterne er ansvarlige for tilrettelæggelsen af 
deres uddannelsessystemer.



PE372.036/REV II v01-00 2/3 CM\782442DA.doc

DA

Herefter vil Kommissionen med hensyn til de oplysninger, der er offentliggjort i Eurydice-
rapporten om "nøgletal for informationsteknologier og kommunikation i skolerne i Europa -
2004", og som vedrører Spanien, gerne gentage de oplysninger, den allerede har givet. De 
oplysninger, der er indhentet af de nationale Eurydice-kontorer, i dette tilfælde det kontor, der 
hører under det spanske undervisnings- og videnskabsministerium, henviser udelukkende til 
den gældende lovgivning i et fælles referenceår, så det bliver muligt at sammenligne. 

Efter meddelelsen om, at de oplysninger, der er medtaget i den pågældende publikation, 
muligvis ikke svarer til de reelle forhold i Spanien, tog Kommissionen via Det Europæiske 
Eurydice-kontor omgående kontakt til det spanske undervisnings- og videnskabsministerium.
Ministeriet sendte et meget detaljeret svar.

I den sammenhæng understregede Kommissionen i sine efterfølgende svar, at den lægger stor 
vægt på nøjagtigheden af de oplysninger, der er medtaget i dens publikationer. Kommissionen 
er således meget opmærksom på de oplysninger, der kan gøre publikationerne bedre, og 
navnlig oplysninger om eventuelle unøjagtigheder. Navnlig derfor videresendte den alle de 
modtagne bemærkninger til det spanske undervisnings- og videnskabsministerium.

Som allerede nævnt vil alle de vanskeligheder, som Kommissionen har fået kendskab til, 
omhyggeligt blive undersøgt i forbindelse med den kommende revision af Eurydice-
publikationen om "nøgletal for informationsteknologier og kommunikation i skolerne i 
Europa", og der vil omhyggeligt blive taget højde for dem.

Kommissionen takker andragerne for de deres oplysninger."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 7. maj 2007.

"Som supplement til sin meddelelse af 11. januar 2007 kan Kommissionen give Europa-
Parlamentets Udvalg for Andragender følgende oplysninger:

1) Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 11. juli 2006 som svar på klagen fra 
Ramón Román Gálvez - hvis indhold var identisk med den klage, der var genstand for 
nærværende andragende (74/2005) - hvor han informeres om klagens henlæggelse (se 
bilag 1 og 2) som følge af, at spørgsmålet stadig er under behandling i Udvalget for 
Andragender.

2) I samarbejde med de ansvarlige i Spaniens nationale Eurydice-kontor (undervisnings-
og videnskabsministeriet, "Ministerio de Educacion y Ciencia") og Det Europæiske 
Eurydice-kontor har Kommissionen iværksat en ny undersøgelse af de forskellige 
anmodninger, som efterfølgende er blevet fremsendt i forskellig form af "Plataforma 
Nacional de Asocianiones de Profesores de Informatica". Resultaterne af denne 
undersøgelse er medtaget i bilag 3.

3) 2004-udgaven af publikationen om "nøgletal for informationsteknologier og 
kommunikation i skolerne i Europa" er ikke blevet genudgivet og vil ikke blive 
genudgivet. Ifølge Eurydice-netværkets arbejdsprogram udkommer den næste, 
ajourførte publikation i 2008.
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Bilagene til denne meddelelse er tilgængelige på e-Petition."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 24. april 2009.

"Kommissionen har nøje behandlet andragerens anmodning, som er blevet fremsat flere
gange, og har gennemført en række tiltag inden for rammerne af sine kompetencer.
Kommissionen har således forelagt problemet for det europæiske Eurydicenetværk samt for 
det spanske Eurydicekontor, som er den kompetente myndighed, der udarbejder og 
kontrollerer oplysningerne om landet.

På baggrund af det tætte samarbejde mellem de kompetente organer har Kommissionen været 
i stand til at give et meget detaljeret svar på hvert af punkterne i andragendet, som det fremgår 
af bilag 3 til Kommissionens svar af 7. maj 2007.1

Det spanske kontor fandt det ikke nødvendigt at ændre oplysningerne, og Kommissionen har 
beklageligvis ikke beføjelse til på eget initiativ at ændre disse, hvis ikke den nationale 
tilsynsmyndighed udtrykker ønske herom.

I forbindelse med den næste udgivelse af Eurydicerapporten "Nøgletal for 
informationsteknologier og kommunikation i skolerne i Europa" (forventes i 2011) vil 
Kommissionen - som den har forpligtet sig til2- imidlertid tilføje et notat i Eurydicerapporten 
om, at ikt medtages under den bredere betegnelse "teknologi".

Kommissionen kan ikke træffe yderligere foranstaltninger end dem, som den har fremstillet 
elementerne i og de juridiske begrænsninger for her."

                                               
1 Se bilag.
2 Bilag 3 til Kommissionens svar af 7. maj 2007, s. 3,punkt 2.


