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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 74/2005, ingediend door Ramón Román Gálvez (Spaanse 
nationaliteit), namens het Nationaal Platform van Verenigingen van Docenten 
Informatica (PNAPI), over de publicatie door de Europese Unie van 
twijfelachtige informatie over het Spaanse onderwijssysteem op het gebied van 
informatica

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die lid is van het Nationaal Platform van Verenigingen van Docenten Informatica 
(PNAPI), vraagt de Europese Unie om geen twijfelachtige informatie betreffende de nationale 
onderwijssystemen te verspreiden, zelfs als deze van de lidstaten zelf afkomstig is. Hij 
verwijst in het bijzonder naar de publicatie “Belangrijke statistieken over informatie- en 
communicatietechnologieën op scholen in Europa - editie 2004” door het Eurydice 
Information Network, dat door het directoraat-generaal onderwijs en cultuur van de Europese 
Commissie is opgericht. Volgens deze gegevens is informatica in Spanje een verplicht vak dat 
door gespecialiseerde docenten wordt onderwezen. Indiener beweert dat dit onjuist is en 
vraagt om een correctie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 juni 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 maart 2006

De Commissie heeft reeds drie schriftelijke vragen alsook een groot aantal brieven over het 
onderwerp dat indiener aankaart, beantwoord. Er is tevens een klacht ingediend bij de 
Ombudsman.

Om te beginnen herinnert de Commissie eraan dat deze kwestie onder de bevoegdheid van de 
lidstaten valt, want zij zijn verantwoordelijk voor hun onderwijssysteem.
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Voorts herhaalt de Commissie met betrekking tot de inlichtingen over Spanje die in het 
rapport van Eurydice "Belangrijke statistieken over informatie- en 
communicatietechnologieën op scholen in Europa – editie 2004" de informatie die zij reeds 
heeft gegeven. De gegevens die de nationale afdelingen van Eurydice, in dit geval de afdeling 
onder de bevoegdheid van het Spaanse Ministerie van Onderwijs en Wetenschap, hebben 
verzameld, verwijzen uitsluitend naar de geldende wetgeving in een bepaald referentiejaar dat 
in gemeenschappelijk overleg is vastgesteld om vergelijkingen mogelijk te maken.

Nadat de Commissie de mededeling kreeg dat de gegevens in voornoemde publicatie wat 
Spanje betreft misschien niet met de werkelijkheid strookten, heeft zij via de Europese 
afdeling van Eurydice onmiddellijk contact opgenomen met het Spaanse ministerie van 
Onderwijs en Wetenschap. Dit ministerie heeft de Commissie een zeer gedetailleerd antwoord 
gestuurd.

In haar opeenvolgende antwoorden heeft de Commissie benadrukt dat zij de juistheid van de 
gegevens in haar publicaties van fundamenteel belang vindt. Daarom houdt de Commissie 
altijd rekening met inlichtingen die tot verbetering van de gegevens kunnen strekken, meer 
bepaald inlichtingen die eventuele onjuistheden aan het licht brengen. Met het oog daarop 
heeft zij alle informatie die zij ontvangen heeft, aan het Spaanse Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschap doorgestuurd.

Zoals de Commissie reeds heeft gezegd, zal zij bij de volgende editie van de publicatie van 
Eurydice “Belangrijke statistieken over informatie- en communicatietechnologieën op scholen 
in Europa” alle knelpunten die men haar heeft gemeld, onderzoeken en er rekening mee 
houden.

De Commissie dankt indieners voor hun informatie.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

In aanvulling op haar bericht van 11 januari 2007 kan de Commissie thans de volgende 
informatie ter kennis brengen van de Commissie verzoekschriften van het Europees 
Parlement:

1) het besluit van de Europese Ombudsman d.d. 11 juli 2006 in antwoord op de klacht van de 
heer Ramón Román Gálvez - waarvan de inhoud gelijk is aan die van de klacht in het 
onderhavige verzoekschrift met nummer 74/2005 - waarin hem wordt medegedeeld dat 
zijn klacht wordt geseponeerd (zie bijlagen 1 en 2) in verband met het feit dat het 
onderwerp bij de Commissie verzoekschriften in behandeling is;

2) de Commissie heeft in samenwerking met de leidinggevenden van de nationale afdeling 
van Eurydice in Spanje (Ministerio de Educacion y Ciencia) en de Europese afdeling van 
Eurydice een nieuw onderzoek uitgevoerd van alle verzoeken die achtereenvolgens in 
verschillende vormen aan haar zijn voorgelegd door het Plataforma Nacional de 
Asocianiones de Profesores de Informatica; de resultaten zijn te vinden in bijlage 3;

3) van de editie 2004 van de publicatie “Belangrijke statistieken over informatie- en 
communicatietechnologieën op scholen in Europa” is geen nieuwe versie uitgebracht en 
zal ook geen nieuwe versie worden uitgebracht. Volgens het werkprogramma van het 
Eurydice-netwerk verschijnt de volgende geactualiseerde editie in 2008.
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De bijlagen bij dit bericht zijn beschikbaar op e-Petition.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 april 2009

De Commissie heeft bijzondere aandacht besteed aan het herhaalde verzoek van indiener en 
heeft een aantal stappen ondernomen in het kader van de bevoegdheden die haar zijn 
toegekend. Zo heeft de Commissie het probleem niet alleen voorgelegd aan de Europese 
afdeling van het Eurydice-netwerk, maar ook aan de afdeling van Eurydice in Spanje, die 
bevoegd is voor het beschikbaar stellen en het valideren van de nationale gegevens.

Op basis van deze nauwe samenwerking met de bevoegde instanties heeft de Commissie alle 
punten uit het verzoekschrift zeer gedetailleerd kunnen beantwoorden. Deze antwoorden zijn 
opgenomen in bijlage 3 bij onze mededeling van 7 mei 20071.

De nationale afdeling van Eurydice in Spanje achtte het niet nodig om deze gegevens aan te 
passen. De Commissie beschikt helaas niet over de bevoegdheid om deze informatie op eigen 
initiatief te verbeteren indien de bevoegde nationale autoriteit daar niet om vraagt.

Overeenkomstig de verbintenis die de Commissie eerder is aangegaan2, zal zij bij de volgende 
publicatie van het Eurydice-rapport "Belangrijke statistieken over informatie- en 
communicatietechnologieën op scholen in Europa" (waarschijnlijk in 2011) aan het rapport 
een opmerking toevoegen waarin wordt verduidelijkt dat ITC een onderdeel is van een ruimer 
vak "Technologie".

De Commissie kan niet verder gaan dan de stappen die ze tot dusver heeft genomen en 
waarvan ze hierboven alle aspecten en de juridische beperkingen heeft toegelicht.

                                               
1 Zie bijlage 
2 Bijlage 3 bij het antwoord van 7 mei 2007, pagina 3, alinea 2


