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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad į Ispanijos universitetus stojantys Europos mokyklų 
moksleiviai yra diskriminuojami. Šios diskriminacijos pagrindas – vidurkio apskaičiavimas 
siekiant pripažinti išsilavinimą ir diplomus, įgytus užsienyje, bei sulyginti juos su Ispanijos 
vidurinio mokslo diplomais. Skaičiavimai atliekami taikant moksleivių balus sumažinančią 
formulę, todėl mažėja moksleivių galimybės pasirinkti studijas ir universitetus Ispanijoje. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad studentų iš kitų šalių vidurkis lieka nepakitęs, o tai yra 
akivaizdi ES studentų diskriminacija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Komisija pažymi, kad peticijos pateikėjui abejonių kelia Ispanijos švietimo ministerijos 
teisės aktas dėl užsienyje įgyto išsilavinimo ir gautų balų pripažinimo moksleiviams stojant į 
šios šalies universitetus, taip pat mažesnis šio teisės akto palankumas Europos mokyklų 
moksleiviams. Atsižvelgdamas į tai, kad minėta ministerija atlieka svarbų vaidmenį 
tvarkydama šių mokyklų ispanų kalbos skyrius, taip pat rengdama jų mokymo programas ir 
moksleivių vertinimus, peticijos pateikėjas teigia, kad aukštesnio teigiamo balo reikalavimas 
iš į universitetus stojančių moksleivių, kurie diplomus įgijo Europos mokyklose, yra 
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diskriminacinis ir juo pažeidžiami pagrindiniai laisvo darbuotojų judėjimo ir paslaugų teikimo 
principai.

Komisija primena, kad valstybės narės pačios atsakingos už švietimo sistemų organizavimą, 
įskaitant teisės aktus dėl stojimo į šalies universitetus. Valstybių narių kompetencijai taip pat 
priskiriama nustatyti taisykles, pagal kurias moksleiviams stojant į universitetus būtų 
pripažįstamas užsienyje įgytas išsilavinimas ir gauti balai. Tačiau minėtomis taisyklėmis 
neturi būti be reikalo diskriminuojami užsienyje diplomą gavę moksleiviai, taip pat jos neturi 
būti nepalankios kai kuriems moksleiviams tik dėl to, kad jie, siekdami studijuoti kitoje 
valstybėje narėje, pasinaudojo judėjimo laisve.

Kaip jau minėta atsakymuose į klausimą Nr. E-000478/11, Europos mokyklų Generalinis 
sekretoriatas pateikė Komisijai ataskaitą, kurioje patvirtinama, kad kai kurie Ispanijos 
moksleiviai, turintys Europos mokyklos diplomą, susiduria su sunkumais stodami į Ispanijos 
universitetus. Ataskaitoje pagrindinėmis minėtų sunkumų priežastimis nurodomos balų 
perskaičiavimo lentelės, kuriomis vadovaujasi Ispanijos švietimo ministerija, ir mokymo 
programų, taikomų nacionalinėse mokslo institucijose ir Europos mokyklose, skirtumai. 

Ispanijos valdžios institucijos nepritaria ataskaitos išvadoms dėl sunkumų, su kuriais susiduria 
Europos mokyklų moksleiviai, bet pabrėžia, kad šiuo klausimu reikia gauti daugiau 
informacijos. Šiuo atžvilgiu Ispanijos švietimo ministerija rengia ataskaitą apie moksleivių, 
kurie turi Europos mokyklos diplomą, padėtį dėl stojimo į Ispanijos universitetus. 

Dėl Europos mokyklų pozicijos šiuo klausimu svarbu pažymėti, kad darbo grupė „Europos 
Bakalaureatas“ šiuo metu svarsto, ar būtų tikslinga Europos mokyklose keisti esamą 
vertinimo sistemą ir patvirtinti į europinę kreditų perkėlimo sistemą (ECTS) panašią sistemą, 
kurią Europos Komisija nustatė siekdama sukurti bendrą vertinimo sistemą ir palengvinti 
studentų bei jų balų perkėlimą Europos Sąjungoje. 

Atsižvelgiant į aprašytas aplinkybes, Komisijai reikia daugiau informacijos apie pagrindines 
sunkumų, su kuriais stodami į Ispanijos universitetus susiduria kai kurie Europos mokyklų 
moksleiviai, priežastis. Šiuo klausimu Ispanijos valdžios institucijos turėtų pateikti svarbios 
informacijos šiuo metu rengiamoje ataskaitoje. Išanalizavusi šią ataskaitą, Komisija toliau 
vertins sunkumų, su kurias susiduria Europos mokyklų moksleiviai, priežastis ir atitinkamai 
informuos komitetą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Atidžiai išnagrinėjusi peticijos pateikėjo iškeltas problemas Komisija padarė išvadą dėl 
Ispanijos švietimo ministerijos teisės akto dėl užsienyje įgyto išsilavinimo ir gautų balų 
pripažinimo moksleiviams stojant į šios šalies universitetus tariamo diskriminacinio poveikio 
moksleiviams iš Europos mokyklų.

Komisija primena, kad peticijos pateikėjo teigimu dabartinės balų perskaičiavimo taisyklės, 
kurias naudoja Ispanijos institucijos pripažindamos užsienio studijas ir balus diskriminuoja 
mokinius iš Europos mokyklų. Tai susiję su tuo, kad teigiamas Europos mokyklos kurso balas 
yra šeši, o ne penki, kaip Ispanijos sistemoje, nors ir Ispanijos, ir Europos mokyklose 
naudojama vertinimo sistema yra viena linijinė skalė nuo vieneto iki dešimties. Peticijos 
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pateikėjas teigia, kad aukštesnio teigiamo balo nustatymas yra kokybės ženklas, todėl 
moksleiviai iš Europos mokyklų neturėtų būti už tai baudžiami.
Komisija pirmiausia norėtų pažymėti, kad pagal ES teisės aktus valstybės narės nėra 
įpareigotos atsižvelgti į kitų švietimo sistemų standartus spręsdamos dėl priėmimo į 
nacionalines aukštojo mokslo įstaigas atrankos proceso. Ši veiksmų laisvė įtvirtinta Sutarties 
dėl ES veikimo 165 str. Be to, pagal ES teisės aktus valstybės narės nėra įpareigotos rinktis 
palyginamojo balų vertinimo, pagrįsto svarstomų švietimo sistemų kokybės standartais (taip 
siekiant apskaičiuoti absoliučią balo vertę). Jos gali atsižvelgti tik į santykinę balo vertę, t. y. į 
jo vietą nacionalinėje vertinimo skalėje, kaip įtvirtinta Ispanijos stojimo į aukštąsias mokyklas 
sistemoje.

Naudojant šį metodą, pirmiausia vertinama balo vieta – tuo tikslu reikia jį perkelti į vertinimo 
skalę, naudojamą tam tikroje švietimo sistemoje (remiantis skirtumu tarp to balo ir, 
atitinkamai, žemiausio teigiamo balo ir aukščiausio balo), ir tuomet perkelti jį atskaitinę 
vertinimo skalę. Šiuo atveju atskaitinė vertinimo skalė, kurią pasirinko Ispanijos teisės aktų 
leidėjas, yra nuo nulio iki penkių, atsižvelgiant į tai, kad prie perkėlimo rezultato abiejose 
formulėse pridedamas nuolatinis dydis (jo vertė – penki). 

Todėl peticijos pateikėjo pareiškimas, kad iš Europos mokyklų mokinių reikalaujama 
aukštesnio lygio reiškia, kad kritikuojama Ispanijos teisės aktų leidėjo pasirinktas 
perskaičiavimo metodas, nes jis neatspindi to, kad iš Europos mokyklų mokinių reikalaujama 
didesnių pastangų. Praktinis pavyzdys: septynis balus, kaip galutinį balą po perskaičiavimo, 
mokiniams iš Europos mokyklų gauti bus sunkiau, nei Ispanijos švietimo sistemos 
mokiniams, atsižvelgiant į tai, kad pirmiesiems reikės gauti vidinį balą, kuris siektų 7,6, o 
Ispanijos mokiniams užteks ir septynių balų.

Vis dėlto, kaip pažymima aukščiau, svarstomu balų perskaičiavimo metodu siekiama įvertinti 
tik santykinę balo, kurį reikia perskaičiuoti, vertę, bet nesiekiama atlikti jokio palyginamojo 
balų vertinimo. Todėl Komisija mano, kad nesama akivaizdaus ES teisės aktų pažeidimo, 
susijusio su ginčijamų balų perskaičiavimo formulių naudojimu.

Dėl peticijos pateikėjo įtarimų, kad Ispanijos institucijos netinkamai elgiasi su Europos 
mokyklomis kaip užsienio švietimo sistema, nors Ispanijos institucijos dalyvauja Europos 
mokyklų veikloje ir jų darbo organizavime, Komisija mano, kad valstybės narės nėra 
įpareigotos laikyti Europos mokyklų sudėtine nacionalinės švietimo sistemos dalimi, nes 
pagal Sutarties dėl ES veikimo 165 str. šioje srityje joms suteikta veiksmų laisvė. Be to, 
Konvencijoje, kuria apibrėžiamas Europos mokyklų statutas, nėra nuostatų, kurios leistų 
manyti priešingai, ypač atsižvelgiant į tai, kad Konvencijos 5 str. nurodoma, kad valstybių 
narių teritorijoje sėkmingai Europos mokyklose užbaigtas mokslas ir gauti diplomai bei 
sertifikatai pripažįstami vadovaujantis atitikmenų lentele.

Vis dėlto Europos mokyklų valdytojų taryba, Europos mokyklų sistemos tarpvyriausybinio 
bendradarbiavimo sprendimų priėmimo institucija, kurią sudaro valstybių narių ir Komisijos 
atstovai, įsteigė darbo grupę dėl bakalaureato reformos, kuri taip pat svarstys dabartinę balų 
sistemą, atsižvelgdama į tai, kad kai kurie bakalaureato turėtojai, stodami į universitetus, 
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susiduria su problemomis kai kuriose valstybėse narėse, pvz., Ispanijoje.“


