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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1032/2010, внесена от Manuel Altemir Mergelina, с испанско 
гражданство, относно дискриминация спрямо ученици, завършили 
европейски училища, по отношение на приема в  испанските 
университети

1. Резюме на петиция

Вносителят на петицията изразява загриженост относно дискриминацията, на която са 
подложени учениците, завършили европейски училища, по отношение на достъпа до 
испански университети. Тази дискриминация се основава на изчисляването на средния 
успех, изискван по отношение на чуждестранните форми на образование и 
квалификация, за да бъдат признати за равностойни на испанското „bachillerato“ 
(диплома за завършено средно образование). Методът на изчисление се основава на 
формула, която понижава получените от учениците оценки, което от своя страна 
намалява възможностите им за избор на специалности и университети в Испания. 
Вносителят посочва, че средният успех на учениците, завършили в други държави, се 
запазва непроменен, което представлява очевидна дискриминация спрямо учениците от 
ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Комисията отбелязва, че вносителят на петицията възразява срещу наредба на 
испанското министерство на образованието относно признаването на чуждестранни 
форми на обучение и успех за целите на приема в национални университети и нейното 
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по-неблагоприятно въздействие върху ученици от европейските училища. Като се има 
предвид, че министерството в значителна степен участва в организацията на 
испанските филиали на тези училища, както и във формулирането на техния учебен 
план и оценяването на учениците, вносителят на петицията твърди, че изискването за 
по-висок успех за прием в университет по отношение на получените в европейските 
училища дипломи представлява дискриминационно отношение в нарушение на 
основните принципи на свободно движение на работници и свободно предоставяне на 
услуги.

Комисията припомня, че държавите членки са единствено отговорни за организацията 
на своите образователни системи, включително наредбите, уреждащи приема в 
националните университети. Въвеждането на правила за признаване на форми на 
образование и успех, получени в чужбина, за целите на приема в университет, също е 
въпрос от национална компетентност. Въпреки това тези правила не трябва ненужно да 
дискриминират ученици с чужда диплома, нито да поставят в неизгодно положение 
някои ученици, само защото са упражнили правото си на свободно движение с цел 
образование в друга държава членка.

Както беше заявено също така в отговорите на въпроса с искане за писмен отговор E-
000478/11, Комисията е получила доклад от генералния секретариат на европейските 
училища, който потвърждава трудностите, които срещат някои испански ученици с 
диплома от европейските училища по отношение на приема в испански университети. 
Докладът разглежда като основни причини за гореспоменатите трудности таблиците за 
преобразуване на оценките, прилагани от испанското министерство на образованието, 
както и разликите между учебния план, следван в националните образователни 
институции, и този в европейските училища. 

Испанските органи не споделят направените в доклада заключения относно 
трудностите, които срещат такива ученици, но подчертават нуждата от по-нататъшна 
информация по този въпрос. Във връзка с това понастоящем испанското министерство 
на образованието изготвя доклад относно положението на учениците с диплома от 
европейските училища, що се отнася до приема в испански университети. 

Що се отнася до позицията на европейските училища по този въпрос, понастоящем 
работната група „Baccalaureat européen“ обмисля дали не би била подходяща промяна 
на сегашната система на оценяване в европейските училища и приемане на система, 
подобна на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS), 
определена от Европейската комисия, с цел осигуряване на обща валидност и 
улесняване на трансфера на ученици и техните оценки в рамките на Европейския съюз. 

Като се имат предвид гореописаните обстоятелства, Комисията се нуждае от повече 
информация относно основните причини за трудностите, пред които са изправени 
някои ученици на европейските училища по отношение на приема в испански 
университети. В това отношение изготвеният понастоящем доклад от испанските 
органи следва да предостави съществена информация. След анализ на този доклад 
Комисията ще оцени допълнително причините за трудностите, които срещат учениците 
на европейското училище, и съответно ще информира комисията.
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4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 16 март 2012 г.

След внимателно разглеждане на повдигнатите от вносителя въпроси Комисията стигна 
до заключение по отношение на твърденията за дискриминационен ефект върху 
учениците от европейските училища от наредбата на испанското Министерство на 
образованието относно признаването на чуждестранни форми на обучение и успех за 
целите на приема в национални университети.

Комисията припомня, че вносителят на петицията главно твърди, че настоящите 
формули за преобразуване, използвани от испанските органи при признаването на 
чуждестранни форми на обучение и успех, са дискриминационни по отношение на 
учениците от европейски училища. Това е свързано с факта, че най-ниската 
положителна оценка за учебен курс в европейско училище е 6, вместо 5, както се 
изисква съгласно испанската система, докато и испанските, и европейските училища 
използват като система за оценяване единна линейна скала от нула до десет. 
Вносителят твърди, че определянето на по-високо ниво за минимална положителна 
оценка е знак за качество, като учениците от европейските училища не трябва да бъдат 
наказвани за това.
Комисията би отбелязала първо, че съгласно правото на ЕС не съществува задължение 
държавите членки да вземат предвид стандартите за качество на други образователни 
системи за целите на процеса на подбор за прием в националната система за висше 
образование, поради свободата на действие, с която те се ползват във връзка с такива 
въпроси, в съответствие с член 165 от ДФЕС. По-конкретно няма задължение съгласно 
правото на ЕС държавите членки да изберат вариант със сравнително оценяване на 
оценките въз основа на стандартите за качество на въпросните образователни системи 
(опитвайки по този начин да изчислят абсолютната стойност на оценката). Вместо това 
те могат да изберат да отчитат само относителната стойност на оценката, тоест нейната 
позиция в рамките на националната скала за оценяване, тъй като това е случаят с 
испанската система за прием във висше учебно заведение.

Ползването на втория метод предполага, като първа стъпка, оценяване на позицията на 
оценката, която трябва да бъде преобразувана, в скалата за оценяване, използвана във 
въпросната образователна система (въз основа на дистанцията между тази оценка и 
съответно най-ниската положителна оценка и най-високата оценка), а след това 
прехвърляне в референтна скала за оценяване.  В този случай референтната скала за 
оценяване, избрана от испанския законодател, е от нула до пет, имайки предвид, че и в 
двете формули към резултата от преобразуването се добавя непроменлив елемент (със 
стойност пет). 

В това отношение твърдението на вносителя на петицията, че от учениците в 
европейските училища се изисква по-високо равнище, предполага отправяне на 
критика към метода на преобразуване, избран от испанския законодател, защото той не 
отразява по-големите усилия, които трябва да полагат учениците в европейските 
училища. Нека представим един практически пример: следователно за учениците от 
европейските училища да получат крайна оценка 7 след преобразуването би било по-
трудно, отколкото за учениците от испанската образователна система, тъй като 
учениците от европейските училища би трябвало да си подсигурят вътрешна оценка 
7,6, докато за учениците от испанската образователна система е необходима само 
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оценка 7.

Въпреки това, както е посочено по-горе, оспорваният метод на преобразуване взема 
предвид само относителната стойност на оценката, която трябва да се преобразува, а не 
се опитва да извършва сравнително оценяване на оценките. Поради това Комисията 
счита, че няма явно нарушение на правото на ЕС във връзка с използването на 
оспорваните формули за преобразуване.

Що се отнася до твърденията на вносителя относно неуместното третиране от 
испанските органи на европейските училища като чужда образователна система, 
въпреки участието на испанските органи във функционирането и организацията на 
европейските училища, Комисията счита, че държавите членки нямат задължение да 
третират европейските училища като част от националната образователна система, 
поради свободата на действие, с която те се ползват във връзка с такива въпроси, в 
съответствие с член 165 от ДФЕС. Освен това в Конвенцията за определяне на статута 
на европейските училища няма разпоредба, която да води до друг извод, особено след 
като член 5 от конвенцията предвижда само признаване на територията на държавите 
членки на успешно завършените учебни години в европейските училища и на 
свързаните с тях дипломи и удостоверения, в съответствие с приравнителна таблица.

Все пак Управителният съвет на европейските училища – органът за вземане на 
решения в рамките на междуправителственото сътрудничество в системата на 
европейските училища, съставен от представители на държавите членки и Комисията, е 
създал работна група по реформата на „Baccalaureat européen“, която, наред с други 
въпроси, обсъжда преразглеждането на съществуващата система за поставяне на 
оценки, като е добре запозната с трудностите, с които се сблъскват някои лица, 
притежаващи дипломи за образователната степен „Baccalaureate”, в определени 
държави членки, когато кандидатстват за влизане в университет, какъвто е случаят в 
Испания.


