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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1427/2012, внесена от Франческо Юрато (Francesco Iurato), с 
италианско гражданство, относно съкращения по програма Еразъм

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава средствата за подкрепа на проекта Еразъм, които 
насърчават обмена между университетите в ЕС, да не бъдат намалявани.

Според вносителя на петицията програма Еразъм дава надежда на всички млади 
европейци, като им дава възможност да разширят културните си хоризонти чрез 
международно обучение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

В продължение на двадесет и шест години програма Еразъм предоставя значителна 
подкрепа за подобряване на уменията на студентите, като повишава техния опит и 
личностно развитие, както по отношение на самоувереността и инициативността им, 
така и на увеличаването на възможностите за заетост, тъй като придобитите чрез 
мобилността по Еразъм умения (езикови, междукултурни и приспособимост към 
новите ситуации) са високо ценени от работодателите.
Комисията работи с оглед продължаването и доразвиването тази подкрепа и по-
нататъшното повишаване на въздействието на програмата.
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Еразъм няма да прекрати дейността си. Неотдавнашните трудности във връзка с
наличността на кредити за плащания са разрешени: националните агенции, които 
управляват изпълнението на програмата в участващите държави, са получили средства, 
за да бъде обхваната 2013 г. — последната година от рамката на съществуващата 
програма.

Мобилността на студенти по модела на Еразъм ще остане заложена в основата на 
новата програма: „Еразъм +“, която ще наследи Еразъм. Тази нова програма, която 
обхваща целия спектър на образованието и обучението, както и младежта и спорта за 
периода 2014–2020 г., понастоящем се обсъжда с Европейския парламент и Съвета.

Ако споразумението бъде потвърдено от Европейския парламент и Съвета, бюджетът 
за новата програма ще бъде значително увеличен и това ще позволи подкрепа на по-
голям брой периоди на мобилност за обучение в чужбина или провеждане на стаж в 
друга държава.  Ще бъде обърнато по-голямо внимание на студентите, които 
разполагат с по-ограничени средства.

Тези подобрения не се отнасят само до количеството, но и до качеството: ще бъде 
предложено по-ефективно езиково обучение преди и по време на периода на мобилност 
в чужбина, както и ще бъде осигурено по-лесно признаване на получените в чужбина 
образователни кредити.


