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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0074/2005, Ramón Román Gálvez, Espanjan kansalainen, 
Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de Informátican -järjestön 
(PNAPI) puolesta, Euroopan unionin julkaisemista Espanjan 
koulutusjärjestelmää ja tässä tapauksessa tietotekniikan kursseja koskevista 
kyseenalaisista tiedoista 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on tietotekniikan opettajien yhdistysten kansallisen järjestön 
(PNAPI) jäsen, kehottaa Euroopan unionia lopettamaan kansallisia koulutusjärjestelmiä 
koskevien kyseenalaisten tietojen levittämisen, vaikka tiedot ovat jäsenvaltioiden sellaisinaan 
toimittamia. Konkreettisesti ottaen hän tarkoittaa julkaisua nimeltä EU:n koulujen tieto- ja 
viestintätekniikoiden avainluvut – painos 2004. Julkaisusta vastaa tietoverkko Eurydice, joka 
on perustettu Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston aloitteesta. 
Julkaisussa todetaan useaan otteeseen, että tietotekniikan kurssi on Espanjassa pakollinen 
kurssi ja että opetuksesta vastaavat alaan erikoistuneet opettajat. Vetoomuksen esittäjä väittää, 
ettei tämä pidä paikkaansa, ja vaatii tietojen oikaisua.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. kesäkuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 28. maaliskuuta 2006

Komissio on jo vastannut kolmeen kirjalliseen kysymykseen sekä useisiin kirjeisiin 
vetoomuksen esittäjän esille ottamasta aiheesta. Oikeusasiamiehelle on myös jätetty yksi 
kanne.

Komissio haluaa ensinnäkin muistuttaa, että asia kuuluu omien koulutusjärjestelmiensä 
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järjestämisestä vastaavien jäsenvaltioiden toimivaltaan. Toiseksi mitä tulee Espanjaa 
koskevaan selvitykseen nimeltä EU:n koulujen tieto- ja viestintätekniikoiden avainluvut –
painos 2004, komissio viittaa jo aiemmin toimitettuihin tietoihin. Eurydice-verkon 
kansallisten yksiköiden, tässä tapauksessa Espanjan koulutus- ja tiedeministeriön alaisen 
yksikön, keräämät tiedot viittaavat vain yksinomaan voimassa olevaan lainsäädäntöön, ja 
tiedoissa noudatetaan vertailun mahdollistavaa yhteisesti vahvistettua viitevuotta.

Saatuaan tiedon siitä, etteivät kyseessä olevan julkaisun tiedot voineet vastata Espanjan 
tilannetta, komissio otti välittömästi Eurydicen EU:n yksikön kautta yhteyttä Espanjan 
koulutus- ja tiedeministeriöön, joka antoi hyvin seikkaperäisen vastauksen. 

Komissio korosti perättäisissä vastauksissaan kiinnittävänsä erityistä huomiota julkaisujen 
sisältämien tietojen paikkansapitävyyteen. Näin ollen komissio ottaa huomioon erityisesti 
niiden parantamista mahdollisesti edistävät tiedot ja etenkin mahdollisia epätarkkuuksia 
sisältävät tiedot. Juuri tässä tarkoituksessa komissio lähetti kaikki saamansa huomautukset 
Espanjan koulutus- ja tiedeministeriölle.

Komissio aikoo tutkia ja ottaa tarkoin huomioon kaikki sen tietoon tulleet ongelmat 
Eurydicen EU:n koulujen tieto- ja viestintätekniikoiden avainluvut -julkaisun seuraavan 
tarkistuksen yhteydessä, kuten komissio jo aiemmin mainitsi.

Komissio kiittää vetoomuksen esittäjiä saamistaan tiedoista.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

Täydennyksenä 11. tammikuuta 2007 antamaansa tiedonantoon komissio saattaa Euroopan 
parlamentin vetoomusvaliokunnan tietoon seuraavat näkökohdat:

1) EU:n oikeusasiamiehen päätös, tehty 11. heinäkuuta 2006, vastauksena Ramón Román 
Galvezin kanteeseen, jonka sisältö oli identtinen tämän vetoomuksen nro 74/2005 
kohteena olevan kanteen kanssa. Päätöksessä vetoomuksen esittäjälle ilmoitettiin, että 
hänen kanteensa käsittely on päätetty (ks. liitteet 1 ja 2), koska asia on edelleen auki 
vetoomusvaliokunnassa.

2) Komissio on aloittanut yhteistyössä Eurydice-verkon Espanjan-yksikön (Ministerio de 
Educacion y Ciencia) ja Eurydicen EU:n yksikön vastuuhenkilöiden kanssa uuden 
tutkimuksen kaikista niistä perättäisistä pyynnöistä, joita Plataforma Nacional de 
Asocianiones de Profesores de Informatica on sille eri muodoissa lähettänyt. Niiden 
tulokset esitetään liitteessä 3.

3) EU:n koulujen tieto- ja viestintätekniikoiden avainluvut -julkaisun vuoden 2004 
painoksesta ei ole otettu uusintapainosta, eikä sitä oteta vastaisuudessakaan. Seuraava 
päivitetty julkaisu ilmestyy vuonna 2008 Eurydice-verkon työohjelman mukaisesti.

Tiedonannon liitteet ovat saatavilla e-Petition-vetoomusjärjestelmän kautta.
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5. Komission täydentävä vastaus, saatu 24. huhtikuuta 2009

Komissio on kiinnittänyt erityistä huomiota vetoomuksen esittäjän toistuviin pyyntöihin ja 
toteuttanut toimia sille annetun toimivallan kehyksessä. Komissio esitti nimittäin ongelman 
Eurydice-tietoverkolle sekä Eurydice-ohjelman Espanjan-yksikölle, jolla on valtuudet 
luovuttaa ja vahvistaa kyseistä valtiota koskevat tiedot.

Toimivaltaisten elimien kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön pohjalta komissio laati jokaisesta 
vetoomuksen kohdasta hyvin yksityiskohtaisen vastauksen, joka on 7. toukokuuta 2007 
antamamme tiedonannon liitteessä 3.1

Koska Espanjan kansallinen yksikkö ei katsonut tarpeelliseksi muuttaa tietoja, komissio ei voi 
valitettavasti omasta aloitteestaan oikaista niitä, jollei kansallinen valvontaviranomainen 
ilmaise siihen haluaan. 

EU:n koulujen tieto- ja viestintätekniikoiden avainluvut -julkaisun seuraavan painoksen 
yhteydessä (todennäköisesti vuonna 2011) komissio aikoo sitä vastoin sitoumuksensa 
mukaisesti2 täydentää Eurydice-kertomusta lisäämällä siihen huomautuksen, jossa todetaan, 
että tieto- ja viestintätekniikat sisältyvät laajempaan "Teknologia"-nimiseen oppiaineeseen.

Komissio voi vain toimia menettelyn mukaisesti, joka on tässä selvitetty yksityiskohtaisesti, 
samoin kuin menettelyyn liittyvät oikeudelliset rajoitukset.

                                               
1 Ks. liite. 
2 7. toukokuuta 2007 saadun vastauksen liite 3, sivu 3, kohta 2.


