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Teema: Petitsioon nr 1032/2010, mille on esitanud Hispaania kodanik Manuel 
Altemir Mergelina Euroopa koolide õpilaste diskrimineerimise kohta 
Hispaania ülikoolidesse vastuvõtmisel

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja väljendab muret Euroopa koolide õpilaste diskrimineerimise kohta 
Hispaania ülikoolidesse vastuvõtmisel. See tuleneb keskmise hinde arvutamisest, mis on 
vajalik välismaal õppimiseks ja selleks, et lugeda kvalifikatsioon võrdseks Hispaania 
bachillerato'ga (kooli lõputunnistus). Põhimõtteliselt vähendab arvutusmeetod asjaomaste 
õpilaste tulemuste väärtust, mistõttu vähenevad nende õppimisvõimalused ja Hispaania 
ülikoolide valik. Petitsiooni esitaja märgib, et teiste riikide õpilaste keskmist hinnet ei pea 
muutma ja see on ELi õpilaste selge diskrimineerimine.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 14. detsembril 2010. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 6. mail 2011

Euroopa Komisjon märgib, et petitsiooni esitaja väljendab vastuseisu Hispaania 
haridusministeeriumi määrusele, milles käsitletakse välisõpingute ja hinnete kinnitamist 
riigiülikoolidesse vastuvõtmise eesmärgil, ning selle ebasoodsamale mõjule Euroopa koolide 
õpilastele. Arvestades, et ministeerium osaleb suurel määral nende koolide Hispaania 
osakondade töö korraldamises, nende õppekava koostamises ja õpilaste hindamises, väidab 
petitsiooni esitaja, et vajadus saavutada Euroopa koolide diplomitel kõrgem hinne ülikooli 
sissesaamiseks on diskrimineeriv kohtlemine, millega rikutakse töötajate vaba liikumise ja 
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teenuse osutamise vabaduse aluspõhimõtteid.

Euroopa Komisjon tuletab meelde, et liikmesriigid on ainuvastutavad oma haridussüsteemi 
korralduse, sh riigiülikoolidesse vastuvõtmist reguleerivate eeskirjade eest. Samuti kuulub 
riikide pädevusse ülikooli vastuvõtmiseks välisõpingute ja välismaal saadud hinnete 
arvestamist käsitlevate eeskirjade sätestamine. Ometi ei tohiks need eeskirjad diskrimineerida 
tarbetult välismaa diplomiga õpilasi ega seada ebasoodsasse olukorda teatud õpilasi ainult 
seetõttu, et nad on teostanud oma liikumisvabadust, et omandada haridus teises liikmesriigis.

Nagu on teatatud ka kirjalikult vastatava küsimuse E-000478/11 vastustes, on Euroopa 
Komisjon saanud Euroopa koolide peasekretariaadilt aruande, milles tunnistatakse Euroopa 
koolide diplomiga Hispaania õpilaste raskusi Hispaania ülikoolidesse sisseastumisel. 
Aruandes peetakse nimetatud raskuste peamiseks põhjuseks Hispaania haridusministeeriumi 
rakendatud hinnete teisendustabeleid ning erinevusi riiklike haridusasutuste ja Euroopa 
koolide järgitava õppekava vahel. 

Hispaania ametiasutused ei jaga aruande järeldusi selliste õpilaste probleemide kohta, kuid 
rõhutavad vajadust lisateabe järele selles küsimuses. Sellega seoses valmistab Hispaania 
haridusministeerium praegu ette aruannet Euroopa kooli diplomiga õpilaste olukorra kohta 
Hispaania ülikoolidesse sisseastumisel. 

Mis puudutab Euroopa koolide seisukohta selles küsimuses, siis praegu kaalub töörühm 
Baccalaureat européen, kas oleks asjakohane muuta Euroopa koolides kehtivat 
hindamissüsteemi ja võtta vastu ECTSile sarnane süsteem, mille määratleb Euroopa 
Komisjon, et see oleks ühine ja hõlbustaks õpilasvahetust ja hinnete ülekandmist Euroopa 
Liidus. 

Kirjeldatud asjaolude taustal on Euroopa Komisjonil vaja lisateavet Euroopa koolide õpilastel 
Hispaania ülikoolidesse sisseastumisel tekkivate probleemide aluspõhjuste kohta. Praegu 
Hispaania ametiasutuste ettevalmistatav aruanne peaks andma selle kohta olulist teavet. Pärast 
aruande analüüsimist hindab Euroopa Komisjon täiendavalt Euroopa koolide õpilastel 
tekkivate probleemide põhjuseid ja teavitab nendest petitsioonikomisjoni.

4. Euroopa Komisjoni vastus (läbivaatamine), mis saadi 16. märtsil 2012

Pärast petitsiooni esitaja nimetatud probleemide hoolikat uurimist on Euroopa Komisjon 
jõudnud järeldusele, milline väidetav diskrimineeriv mõju on Euroopa koolide õpilastele 
Hispaania haridusministeeriumi määrusel, milles käsitletakse välisõpingute ja hinnete 
arvestamist riigiülikoolidesse vastuvõtmisel.

Euroopa Komisjon tuletab meelde, et petitsiooni esitaja peamine väide on, et praegused 
teisendusvalemid, mida Hispaania ametiasutused kasutavad välisõpingute ja välismaal saadud 
hinnete arvestamiseks, diskrimineerivad Euroopa koolide õpilasi. See on seotud sellega, et 
Euroopa koolide kursuste läbimiseks vajalik hinne on 6, mitte Hispaania süsteemis kasutatav 
5, kuid nii Hispaania kui ka Euroopa koolid kasutavad hindamissüsteemina üht lineaarset 
skaalat nullist kümneni. Petitsiooni esitaja leiab, et kursuse hinde taseme tõstmine on 
kvaliteedi näitaja ja et Euroopa kooli õpilasi ei tohiks selle eest karistada.
Euroopa Komisjon märgib esiteks, et ELi õiguse alusel ei ole liikmesriikidel kohustust võtta 
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riiklike kõrgharidusasutuste õpilaste valimise protsessis arvesse teiste haridussüsteemide 
kvaliteedistandardeid, arvestades nende kaalutlusõigust sellistes küsimustes ELi toimimise 
lepingu artikli 165 alusel. See tähendab, et liikmesriikidel ei ole ELi õiguse alusel kohustust 
võrrelda hindeid kõnealuste haridussüsteemide kvaliteedistandardite põhjal (ja arvutada hinde
absoluutväärtus). Selle asemel võivad nad arvesse võtta ainult hinde suhtelist väärtust, 
teisisõnu selle kohta riiklikul hindamisskaalal, nagu tehakse kõrgharidusasutusse 
vastuvõtmisel Hispaania süsteemis.

Viimase meetodi kasutamine tähendab, et esiteks tuleb hinnata teisendatava hinde kohta 
kõnealuses haridussüsteemis kasutataval hindamisskaalal (selle hinde ja vastavalt madalaima 
arvestatava hinde ja kõrgeima hinde vahe põhjal) ning seejärel kanda see võrdlusskaalale.
Käesoleval juhul on Hispaania seadusandja valitud võrdlusskaala nullist viieni ja mõlema 
valemi puhul lisatakse teisendustulemusele konstant (mille väärtus on viis). 

Petitsiooni esitaja väide, et Euroopa koolide õpilastelt nõutakse kõrgemat taset, viitab sellele, 
et kritiseeritakse Hispaania seadusandja valitud teisendusmeetodit, sest see ei kajasta Euroopa 
koolide õpilastelt nõutavaid suuremaid jõupingutusi. Praktiline näide sellest on see, et pärast 
teisendamist oleks Euroopa koolide õpilastel Hispaania haridussüsteemi õpilastest raskem 
saavutada lõpphindeks 7, arvestades, et neil tuleks kõigepealt saada hindeks 7,6, kuid 
Hispaania õpilastel ainult 7.

Nagu eespool mainitud, võetakse kõnealuses teisendusmeetodis arvesse aga ainult 
teisendatava hinde suhtelist väärtust, mitte ei püüta hindeid võrrelda. Seetõttu on Euroopa 
Komisjon arvamusel, et kõnealuste teisendusvalemite kasutamisel ei ole tegemist ELi õiguse 
rikkumisega.

Seoses petitsiooni esitaja süüdistustega, et Hispaania ametiasutused on käsitlenud Euroopa 
koole vääralt välismaise haridussüsteemina, hoolimata sellest, et Hispaania ametiasutused 
osalevad Euroopa koolide töös ja korralduses, on Euroopa Komisjon seisukohal, et 
liikmesriikidel ei ole kohustust käsitleda Euroopa koole riikliku haridussüsteemi osana, 
arvestades et neil on sellistes küsimustes ELi toimimise lepingu artikli 165 alusel 
kaalutlusõigus. Pealegi ei ole Euroopa koolide põhikirja määratlevas konventsioonis ühtegi 
sätet, mis osutaks vastupidisele, eelkõige kuna konventsiooni artiklis 5 nähakse ette ainult 
Euroopa koolides edukalt lõpetatud õpinguaastate ning saadud diplomite ja tunnistuste 
arvestamine liikmesriikide territooriumil kooskõlas vastavustabeliga.

Euroopa koolide kuratoorium ehk Euroopa koolide süsteemi valitsustevahelise koostöö 
otsustusorgan, kuhu kuuluvad liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni esindajad, lõi aga 
bakalaureusekraadi reformi töörühma, mis arutab muu hulgas kehtiva hindamissüsteemi 
läbivaatamist, olles täiesti teadlik mõne bakalaureusekraadi omaniku raskustest mõnes 
liikmesriigis ülikooli sisseastumisel, nagu on juhtunud Hispaanias.

5. Euroopa Komisjoni vastus (II läbivaatamine), mis saadi 28. veebruaril 2015

Pärast Hispaania ametiasutuste vastust ja petitsiooni esitaja reaktsiooni sellele palus 
petitsioonikomisjon Euroopa Komisjonilt lisateavet. 
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Hispaania ametiasutused juhivad tähelepanu sellele, et kõnealune teisendusvalem on vajalik, 
et võrrelda väga erinevate haridussüsteemide õpilaste õppetulemusi. Nad toonitavad, et selle 
valemi kasutamisega ei vähendata kuidagi teiste haridussüsteemide õpilaste hindeid. Nad 
lükkavad alusetuna tagasi petitsiooni esitaja väite, et Euroopa koolide süsteemis nõutav tase 
on teistest süsteemidest rangem, sest sissesaamiseks on vaja saada 60% hindest. Viimaseks 
märgivad Hispaania ametiasutused, et 2012. aasta märtsis lükkas Audiencia Nacionali 
haldusvaidluste koda tagasi sarnaste väidetega kaebuse. 

Petitsiooni esitaja toob põhimõtteliselt samad argumendid kui esimeses petitsioonis. Ta 
järeldab, et Euroopa koolide õpilasi diskrimineeritakse nende vastuvõtmisel Hispaania 
ülikoolidesse, eelkõige nende tulemuste vähendamise tõttu teisendusvalemi kohaldamisel, sest 
nõuetekohaselt ei võeta arvesse Euroopa koolide süsteemi rangemat taset. Samuti väljendab 
petitsiooni esitaja vastuseisu mitmele Audiencia Nacionali järeldusele ja juhib tähelepanu 
sellele, et tolle otsus ei ole lõplik.

Euroopa Komisjon märgib, et petitsiooni esitaja toodud argumendid on põhimõtteliselt samad 
nagu need, millele Euroopa Komisjon on juba vastanud oma varasemas teatises. Lisaks ei 
seata aruandes, mille petitsioonikomisjon sai Hispaania ametiasutustelt, kuidagi kahtluse alla 
Euroopa Komisjoni järeldusi. 

Seetõttu on Euroopa Komisjon arvamusel, et need lisaelemendid ei muuda 
petitsioonikomisjonile esitatud varasemas teatises väljendatud seisukohta.


