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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να μην μειωθούν οι πόροι που διατίθενται για τη στήριξη του 
προγράμματος Erasmus, το οποίο ενθαρρύνει τις ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημίων στην ΕΕ.

Κατά την άποψη του αναφέροντος, το πρόγραμμα Erasmus προσφέρει ελπίδα σε όλους τους 
νέους Ευρωπαίους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να διευρύνουν τους πολιτιστικούς τους 
ορίζοντες μέσω της παροχής διεθνούς κατάρτισης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Επί είκοσι έξη χρόνια το πρόγραμμα Erasmus παρείχε επαρκή υποστήριξη για τη βελτίωση 
των προσόντων των φοιτητών, ενισχύοντας την εμπειρία τους και την προσωπική τους 
ανάπτυξη, από την άποψη τόσο της αυτοπεποίθησης όσο και της πρωτοβουλίας, και 
διευρύνοντας τις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας, δεδομένου ότι τα προσόντα (γλωσσικά, 
διαπολιτισμικά και προσαρμοστικότητα σε νέες καταστάσεις) που αποκτώνται μέσω της 
κινητικότητας του Erasmus χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από τους εργοδότες.
Η Επιτροπή εργάζεται προς την κατεύθυνση της συνέχισης και επέκτασης αυτής της 
υποστήριξης και για την περαιτέρω βελτίωση της συμβολής του προγράμματος.
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Το Erasmus δεν θα διακόψει τη λειτουργία του. Οι πρόσφατες δυσχέρειες στην εξεύρεση 
πιστώσεων πληρωμής ξεπεράστηκαν: οι εθνικοί οργανισμοί που διαχειρίζονται την εφαρμογή 
του προγράμματος εντός των χωρών που συμμετέχουν έλαβαν πόρους για να καλύψουν τη 
χρήση 2013, που είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος προγράμματος. 

Η φοιτητική κινητικότητα τύπου Erasmus θα παραμείνει ο πυρήνας και του νέου 
προγράμματος: του "Erasmus +", που θα διαδεχθεί το Erasmus. Το νέο αυτό πρόγραμμα, που 
θα καλύπτει όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως και τους τομείς της 
νεότητας και του αθλητισμού στην περίοδο 2014-2020, είναι υπό εξέταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Εάν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο επιβεβαιώσουν τη συμφωνία, ο προϋπολογισμός 
του νέου προγράμματος θα αυξηθεί σημαντικά και θα καταστεί δυνατός ένας μεγαλύτερος 
αριθμός περιόδων κινητικότητας για σπουδές στο εξωτερικό ή για πρακτική σε άλλη χώρα.  
Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους φοιτητές με περιορισμένους πόρους.

Οι βελτιώσεις αυτές θα αφορούν όχι μόνο την ποσότητα, αλλά και την ποιότητα: θα 
προσφέρεται αποτελεσματικότερη γλωσσική κατάρτιση πριν και κατά την περίοδο 
κινητικότητας στο εξωτερικό, και θα υπάρχει ευκολότερη αναγνώριση των περιόδων 
σπουδών που έγιναν στο εξωτερικό.


