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Tárgy: Francesco Iurato olasz állampolgár által benyújtott 1427/2012. számú petíció 
az Erasmus program keretében rendelkezésre álló összeg csökkentéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kéri, hogy ne csökkentsék az uniós egyetemek közötti 
csereprogramokat ösztönző Erasmus projektet támogató alapokat.

A petíció benyújtója szerint az Erasmus program reményt ad a fiatal európaiak számára 
azáltal, hogy nemzetközi képzés keretében lehetővé teszi látókörük bővítését a kultúra terén.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

Az Erasmus program 26 éve jelentős támogatást nyújt a hallgatók készségeinek 
fejlesztéséhez, élményekkel gazdagítva és segítve őket a személyes fejlődésben mind 
magabiztosság, mind kezdeményezőkészség tekintetében, valamint növelve a foglalkoztatásra 
való esélyeiket, mivel az Erasmus mobilitási programok révén megszerzett nyelvi és 
interkulturális készségeket, illetve az új helyzetekhez való alkalmazkodás képességet nagyra 
becsülik a munkáltatók.
A Bizottság azon munkálkodik, hogy továbbra is biztosítsa, sőt bővítse ezt a támogatást, 
valamint növelje a program hatását.
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Az Erasmus-tevékenységek nem fognak megszűnni. A kifizetési előirányzatok 
hozzáférhetőségével kapcsolatos közelmúltbeli nehézségek megoldódtak: a program 
megvalósítását a részt vevő országokban irányító nemzeti irodák hozzájutottak a 2013. évre –
a jelenlegi program utolsó évére – szóló finanszírozáshoz.

A hallgatók Erasmus típusú mobilitása az Erasmust követő új, „Erasmus+” programnak is 
központi eleme lesz. Erről a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, az oktatás és képzés, illetve 
az ifjúsági ügyek és a sport a teljes spektrumát felölelő új programról jelenleg tárgyal az 
Európai Parlament és a Tanács.

Amennyiben a Parlament és a Tanács megerősíti a megállapodást, az új program 
költségvetése jelentősen megnövekszik, ez pedig több külföldi tanulmányokkal vagy más 
országban folytatott gyakorlattal töltött mobilitási időszak támogatását teszi majd lehetővé. 
Több figyelmet kapnak majd a korlátozott anyagi forrásokkal rendelkező hallgatók.

Ezek a fejlesztések nemcsak mennyiségi jelleget öltenek majd, hanem minőségit is: 
hatékonyabbá válnak a külföldön töltött időszak előtt és alatt nyújtott nyelvi képzések, és 
könnyebb lesz a külföldön megszerzett hallgatói kreditpontok elismertetése.


