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Altemir Mergelina, par Eiropas skolu absolventu diskrimināciju saistībā ar 
uzņemšanu Spānijas universitātēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par Eiropas skolu absolventu diskrimināciju saistībā ar 
uzņemšanu Spānijas universitātēs, aprēķinot studijām ārvalstīs nepieciešamo vidējo 
vērtējumu, kā arī nosakot, kādas kvalifikācijas pielīdzināmas Spānijas „bachillerato” (atestāts 
par vidējo izglītību). Izmantotā aprēķināšanas metode faktiski pazemina to pretendentu 
rezultātus, kuri vēlas studēt Spānijā, tādējādi mazinot iespējas izvēlēties studiju programmas 
un universitātes. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka citu valstu skolēnu sekmju vidējo 
vērtējumu drīkst saglabāt nemainīgu, tāpēc šāda rīcība nepārprotami liecina par ES studentu 
diskrimināciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Komisija norāda, ka lūgumraksta iesniedzējs apstrīd Spānijas Izglītības ministrijas 
noteikumus par ārvalstu studiju un novērtējuma apstiprināšanu uzņemšanai valsts 
universitātēs un uzskata, ka noteikumi atstāj nelabvēlīgo ietekmi uz Eiropas skolu skolēniem. 
Ievērojot, ka ministrija ir nozīmīgi iesaistījusies šo skolu spāņu nodaļu organizēšanā, kā arī to 
mācību programmas noteikšanā un skolēnu novērtēšanā, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
augstākas apmierinošās atzīmes pieprasīšana uzņemšanai universitātē attiecībā uz Eiropas 
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skolās iegūtajiem diplomiem ir diskriminējoša attieksme, kas pārkāpj darba ņēmēju 
pārvietošanās brīvības un pakalpojumu sniegšanas brīvības pamatprincipus. 

Komisija atgādina, ka dalībvalstis atbild tikai par savu izglītības sistēmu organizēšanu, tostarp 
noteikumiem, ar ko nosaka uzņemšanu valsts universitātēs.  Paredzēt noteikumus par ārzemēs 
pabeigto studiju un iegūtā novērtējuma apstiprināšanu, lai uzņemtu universitātē, arī ir valsts 
kompetences jautājums. Tomēr šie noteikumi nedrīkst būt nevajadzīgi diskriminējoši attiecībā 
uz skolēniem, kam ir ārvalstīs iegūts diploms, ne arī nostādīt neizdevīgā stāvoklī konkrētus 
skolēnus tikai tāpēc, ka viņi ir izmantojuši savu pārvietošanās brīvību, lai iegūtu izglītību citā 
dalībvalstī.

Kā norādīts arī atbildē uz rakstisko jautājumu E-000478/11, Komisija ir saņēmusi ziņojumu 
no Eiropas skolu ģenerālsekretariāta, kurā atzītas problēmas, ar ko saskaras daži spāņu 
skolēni, kuriem ir Eiropas skolu diploms, attiecībā uz uzņemšanu Spānijas universitātēs.  
Ziņojumā par iepriekš minēto problēmu galvenajiem iemesliem tiek uzskatītas Spānijas 
Izglītības ministrijas ieviestās novērtējuma pārveidošanas tabulas, kā arī valsts izglītības 
iestāžu un Eiropas skolu mācību programmu atšķirības.  

Spānijas iestādes nepiekrīt ziņojuma secinājumiem par šādu skolēnu problēmām, taču uzsver 
nepieciešamību saņemt papildu informāciju par šo jautājumu.   Šajā sakarā Spānijas Izglītības 
ministrija pašlaik gatavo ziņojumu par to skolēnu situāciju, kam ir Eiropas skolu diploms, 
attiecībā uz uzņemšanu Spānijas universitātēs.  

Kas attiecas uz Eiropas skolu nostāju šajā jautājumā, darba grupa „Baccalaureat européen” 
pašlaik apsver, vai būtu piemēroti grozīt Eiropas skolu pašreizējo novērtējuma sistēmu un 
pieņemt sistēmu, kas līdzīga Eiropas Komisijas definētajai ECTS sistēmai, lai nodrošinātu 
vienotu pamatu un veicinātu skolēnu pārvietošanos un viņu novērtējuma pārnesi Eiropas 
Savienībā.  

Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, Komisijai vajag vairāk informācijas par to problēmu 
iemesliem, ar ko saskaras daži Eiropas skolu skolēni attiecībā uz uzņemšanu Spānijas 
universitātēs. Šajā sakarā ziņojums, ko pašlaik gatavo Spānijas iestādes, varētu sniegt 
nozīmīgu informāciju. Pēc ziņojuma analīzes Komisija turpinās novērtēt to problēmu 
iemeslus, ar ko saskaras Eiropas skolas skolēni, un attiecīgi informēs komiteju.

4. REV Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā.

Pēc rūpīgas lūgumraksta iesniedzēja jautājuma izpētes Komisija ir nonākusi pie secinājuma 
attiecībā uz iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz Eiropas skolu skolēniem, ko rada Spānijas 
Izglītības ministrijas noteikumi par ārvalstu studiju un novērtējuma apstiprināšanu 
uzņemšanai valsts universitātēs.

Komisija atgādina, ka lūgumraksta iesniedzējs galvenokārt norāda uz to, ka pašreizējās 
pārrēķināšanas formulas, ko izmanto Spānijas iestādes, novērtējot ārvalstu studijas un iegūtās 
atzīmes, ir diskriminējošas Eiropas skolu skolēniem. Tas tādēļ, ka zemākā sekmīgā atzīme 
Eiropas skolu mācību programmā ir „6”, nevis „5”, kā tas ir Spānijas skolu sistēmā, lai gan 
abās sistēmās tiek izmantota desmit baļļu lineārā sistēma. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
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ka vidējās atzīmes līmeņa paaugstināšana ir saistīta kvalitāti un ka Eiropas skolas skolēnus 
nedrīkst tādā veidā sodīt.
Komisija pirmām kārtām atzīmē, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem dalībvalstīm nav noteikts 
pienākums ņemt vērā citu izglītības sistēmu standartus saistībā ar atlases procedūru studijām 
augstākās izglītības iestādē, ņemot vērā tām LESD 165. pantā noteiktās izvēles tiesības. 
Precizējot – saskaņā ar ES tiesību aktiem dalībvalstīm nav noteikts pienākums izvēlēties 
salīdzinošu atzīmju novērtējumu, pamatojoties uz attiecīgo izglītības sistēmu kvalitātes
standartiem (tādējādi mēģinot aprēķināt atzīmes absolūto vērtību). Tā vietā tās var izvēlēties 
ņemt vērā atzīmes relatīvo vērtību, proti, tās līmeni dalībvalsts atzīmju skalā, kā tas tiek darīts 
Spānijas noteiktajā sistēmā uzņemšanai augstskolā.

Iepriekšminētās metodes izmantošana ir pirmais solis atzīmes līmeņa novērtēšanā, lai to 
varētu pārrēķināt atbilstoši atzīmju skalai attiecīgajā izglītības sistēmā (pamatojoties uz 
konkrētas atzīmes attālumu attiecīgi no zemākās sekmīgās un augstākās iespējamās atzīmes) 
un pēc tam pārrēķināt atbilstoši atsauces novērtējuma skalai.  Šajā gadījumā atsauces 
novērtējuma skala, ko izvēlējies Spānijas likumdevējs, ir no nulles līdz pieci, kur nemainīgā 
vērtība (vērtība pieci) tiek pievienota pārrēķinātajam rezultātam abās formulās. 

Šajā sakarībā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu par to, ka no Eiropas skolas skolēniem 
tiek pieprasīts augstāks novērtējums, tiek kritizēta Spānijas likumdevēja izvēlētā 
pārrēķināšanas metode, jo tā neatspoguļo augstāko ieguldījumu, ko prasa no Eiropas skolas 
skolēniem. Minot praktisku piemēru — galīgo atzīmi „7” būtu grūtāk iegūt Eiropas skolas 
skolēniem pēc pārrēķināšanas, nekā Spānijas izglītības sistēmas absolventiem, jo pirmajiem 
šajā gadījumā būtu jāgarantē „7,6” vidējā atzīme pirms pārrēķināšanas, kamēr otrajiem 
pietiktu tikai ar „7”.

Tomēr, kā iepriekš minēts, apspriestajā pārrēķināšanas metodē tiek ņemta vērā tikai atzīmes 
relatīva vērtība, kura jāpārrēķina, un ar to nemēģina veikt nekādu atzīmju salīdzinošo 
novērtējumu. Tādēļ Komisija uzskata, ka šajā jautājumā nav būtiski pārkāpti ES tiesību akti 
saistībā ar apspriestajām pārrēķināšanas formulām.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja pieņēmumiem par Spānijas iestāžu nepieņemamu rīcību 
attiecībā uz Eiropas skolām kā ārvalstu izglītības sistēmas daļu, neņemot vērā Spānijas iestāžu 
iesaistīšanos Eiropas skolu darbībā un organizācijā, Komisija uzskata, ka dalībvalstīm nav 
pienākuma Eiropas skolas uzskatīt par dalībvalsts izglītības sistēmas daļu, ņemot vērā izvēles 
iespējas, kas tām piešķirtas saskaņā ar LESD 165. pantu. Turklāt Konvencijā, ar ko nosaka 
Eiropas skolu statūtus, nav citu noteikumu, jo īpaši tādēļ, ka Konvencijas 5. pantā norādīts 
tikai tas, ka dalībvalstu teritorijā jāņem vērā mācību gadu skaits, kas sekmīgi pabeigti, 
mācoties Eiropas skolās, kā arī ar to saistītie diplomi un sertifikāti, atbilstoši atbilstības 
tabulām.

Tomēr Eiropas skolu valde, kas ir Eiropas skolu starpvaldību sadarbības lēmumu pieņemšanas 
orgāns, ko veido dalībvalstu un Komisijas pārstāvji, ir ieveidojusi darba grupu Bakalaureāta 
reformai, kurā cita starpā tiek apspriesta pašreizējās novērtēšanas sistēmas pārskatīšana, 
ņemot vērā grūtības, ar ko, stājoties universitātēs, saskārušiem daži Bakalaureāta absolventi 
dažās dalībvalstīs, piemēram, Spānijā.

5. Komisijas atbilde (REV.II), kas saņemta 2015. gada 28. februārī
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Pēc Spānijas iestāžu atbildes saņemšanas komiteja lūdza Komisijai un lūgumraksta 
iesniedzējam sniegt viedokli, reaģējot uz minēto atbildi. 

Spānijas iestādes norāda, ka pārrēķināšanas formula, par ko izcēlies strīds, ir nepieciešama, lai 
salīdzinātu skolēnu akadēmiskos rezultātus, kuri iegūti ļoti dažādās izglītības sistēmās. Tās 
uzsver, ka, izmantojot šo formulu, skolēnu atzīmes, kas iegūtas citās izglītības sistēmās, 
nekādā veidā netiek samazinātas. Tās tāpat kā nepamatotu noraida lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvojumu par to, ka Eiropas skolu sistēmā prasītais līmenis ir augstāks nekā citās mācību 
iestādēs, jo ieskaites robeža ir 60 %. Spānijas iestādes, visbeidzot, norāda, ka Audiencia 
Nacional Administratīvo lietu palāta noraidīja apelācijas sūdzību par līdzīgiem prasījumiem 
2012. gada marta spriedumā.  

Lūgumraksta iesniedzējs min galvenokārt tos pašus argumentus kā sākotnējā lūgumrakstā.  
Viņš secina, ka Eiropas skolu skolēni tiek diskriminēti attiecībā uz iestāšanos Spānijas 
universitātēs, galvenokārt tāpēc, ka viņu rezultāti tiek pasliktināti, piemērojot pārrēķināšanas 
formulu, jo pienācīgi netiek ņemts vērā stingrākais Eiropas skolu sistēmā izmantotais 
vērtējums. Lūgumraksta iesniedzējs arī nepiekrīt vairākiem Audiencia Nacional secinājumiem  
un norāda, ka tās spriedums nav galīgs.

Komisija atzīmē, ka lūgumraksta iesniedzēja sniegtie argumenti būtībā ir tādi paši kā tie, uz 
kuriem Komisija jau ir atbildējusi savā iepriekšējā paziņojumā. Turklāt ziņojumā, ko komiteja 
saņēma no Spānijas iestādēm, nekādā veidā netiek apšaubīti Komisijas secinājumi. 

Tāpēc Komisija uzskata, ka šie papildu elementi nemaina nostāju, ko tā paudusi iepriekšējā 
paziņojumā komitejai.


