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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0074/2005, ingiven av Ramón Román Gálvez (spansk 
medborgare) för ”Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de 
Informática” (PNAPI), om Europeiska unionens offentliggörande av 
tvivelaktiga uppgifter om utbildningssystemet i Spanien, särskilt när det gäller 
datakurser.

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är medlem i den nationella sammanslutningen för lärare i datakunskap 
(PNAPI), uppmanar Europeiska unionen att inte sprida tvivelaktiga uppgifter om de nationella 
utbildningssystemen, även om det rör sig om direkta uppgifter från medlemsstaterna. Han 
hänvisar till 2004 års utgåva av publikationen ”Chiffres clés des technologies de l’information 
et de la communication à l’école en Europe” som publicerats av informationsnätverket 
Eurydice på initiativ av kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur. På flera 
ställen i denna publikation uppges att dataundervisning är obligatorisk i Spanien och att det är 
lärare med specialkompetens som undervisar i ämnet. Framställaren anser att denna 
beskrivning inte överensstämmer med verkligheten och begär att uppgifterna ska korrigeras.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 juni 2005. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 mars 2006.

Kommissionen har redan besvarat tre skriftliga frågor och flera skrivelser angående denna 
fråga. Ett klagomål har dessutom riktats till ombudsmannen.

Först och främst vill kommissionen erinra om att ämnet för frågan, organisationen av 
utbildningssystemen, ingår i medlemsstaternas behörighetsområde.



PE372.036/REV II 2/3 CM\782442SV.doc

SV

När det gäller de uppgifter om Spanien som har publicerats i 2004 års utgåva av Eurydices 
rapport ”Chiffres clés des technologies de l’information et de la communication à l’école en 
Europe”, upprepar kommissionen det som redan har sagts. De uppgifter som samlats in av 
Eurydices nationella enheter, i detta fall de som erhållits från enheten inom det spanska 
utbildnings- och forskningsministeriet, hänvisar endast till gällande lagstiftning under ett 
gemensamt referensår. Detta görs för att uppgifterna ska vara jämförbara.

Efter att ha uppmärksammats på att de siffror som förekommer i publikationen i fråga 
möjligen inte överensstämmer med den spanska verkligheten, har kommissionen via 
Eurydices nationella enhet, omedelbart kontaktat det spanska utbildnings- och 
forskningsministeriet. Ministeriet har lämnat ett mycket utförligt svar. 

I detta sammanhang har kommissionen i sina löpande svar understrukit att den fäster stor vikt 
vid att uppgifterna i dess publikationer ska vara exakta. Information som kan bidra till att 
förbättra detta, särskilt sådant som har med eventuella oklarheter att göra, tas därför på största 
allvar av kommissionen. Med detta i åtanke har kommissionens översänt alla synpunkter som 
den mottagit till det spanska ministeriet för utbildning och vetenskap. 

Som redan nämnts kommer kommissionen inför nästa översyn av Eurydices publikation 
”Chiffres clés des technologies de l’information et de la communication à l’école en Europe” 
att noga undersöka och beakta alla felaktigheter som kommit till kommissionens kännedom.

Kommissionen tackar framställarna för de upplysningar de lämnat och hoppas att den nya 
utgåvan av ”Chiffres clés des technologies de l’information et de la communication à l’école 
en Europe” kommer att bringa nödvändig klarhet på detta område. 

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 7 maj 2007.

Som ett komplement till sitt meddelande av den 11 januari 2007 kan kommissionen informera 
Europaparlamentets utskott för framställningar om följande: 

1. Europeiska ombudsmannens beslut av den 11 juli 2006, som svar på 
Ramon Roman Galvez klagomål – till innehållet identiskt med klagomålet i 
föreliggande framställning (74/2005) – att avskriva dennes klagomål (se bilaga 1 och 
2), eftersom ärendet är under behandling av utskottet för framställningar.

2. Kommissionen har i samarbete med de ansvariga för Eurydices nationella enheter i 
Spanien, ministeriet för utbildning och vetenskap (Ministerio de Educación y Ciencia) 
och Eurydices europeiska enhet genomfört en ny undersökning av alla de krav som 
framförts i olika former av ”Plataforma Nacional de Asociaciones de Profesores de 
Informatica”. Resultatet visas i bilaga 3.
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3. 2004 års utgåva av publikationen ”Chiffres clés des technologies de l'information et de 
la communication à l'école en Europe” har inte och kommer inte att omredigeras. 
Enligt nätverket Eurydices arbetsprogram kommer nästa publikation att offentliggöras 
2008.

Bilagorna till detta meddelande finns att tillgå via e-Petition.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 24 april 2009.

Kommissionen har fäst stort avseende vid den fråga som framställaren har ställt flera gånger 
och den har vidtagit en rad åtgärder inom ramen för dess behörighetsområde. Kommissionen 
har vänt sig till det europeiska Eurydice-nätverket angående detta och dessutom kontaktat 
Eurydices nationella enhet i Spanien. Den senare är den myndighet som är behörig att lämna 
och validera uppgifter om Spanien.

Med utgångspunkt i detta nära samarbete med behöriga organ har kommissionen kunnat ge ett 
mycket detaljerat svar beträffande alla framställningens punkter. Svaret bifogas i bilaga 3 i 
vårt meddelande av den 7 maj 20071.

Den spanska nationella enheten har inte bedömt att det är lämpligt att ändra dessa uppgifter 
och kommissionen har tyvärr inte befogenhet att själv ta initiativ till att korrigera uppgifterna 
om inte de nationella tillsynsmyndigheterna så önskar. 

När rapporten ”Chiffres clés des technologies de l'information et de la communication à 
l'école en Europe” nästa gång publiceras av Eurydice (troligen 2011), kommer kommissionen 
emellertid, precis som den åtagit sig2, att komplettera den med en kommentar som anger att 
IKT ingår i det vidare läroämnet teknik.

På grund av ovanstående och på grund av de rättsliga begränsningar som finns kan inte 
kommissionen vidta fler åtgärder i detta ärende. 

                                               
1 Se bilaga.
2 Bilaga 3 i svaret av den 7 maj 2007, sidan 3, punkt 2.


