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kurią pateikė Italijos pilietis Francesco Iurato

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina nemažinti projektui „Erasmus“, kuriuo skatinami universitetų 
mainai ES, skiriamų lėšų.

Peticijos pateikėjo nuomone, programa „Erasmus“ suteikia vilties visiems jauniems 
europiečiams, nes suteikia jiems galimybę plėsti kultūrinį akiratį dalyvaujant tarptautiniuose 
mokymuose.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„26 metus įgyvendinant „Erasmus“ programą gerokai prisidėta gerinant studentų įgūdžius, 
padedant jiems įgyti patirties ir siekti asmeninio tobulėjimo, tiek pasitikėjimo savimi, tiek 
iniciatyvumo atžvilgiu, taip pat didinant jų įsidarbinimo galimybes, nes darbdaviai labai 
vertina per judumo programą „Erasmus“ įgytus įgūdžius (kalbinius, tarpkultūrinius ir 
prisitaikymo prie naujų aplinkybių).
Komisija stengiasi tęsti ir plėsti šią paramą ir toliau gerinti programos poveikį.

„Erasmus“ programa nenutrauks savo veiklos. Sunkumai, su kuriais pastaruoju metu susidurta 
dėl mokėjimų asignavimų, buvo išspręsti: Nacionalinės agentūros, kurios vadovauja 
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programos įgyvendinimui dalyvaujančiose šalyse, gavo lėšų išlaidoms padengti 2013 m., 
kurie yra paskutiniai dabartinės programos įgyvendinimo metai.

Studentų judumas pagal programą „Erasmus“ išliks naujos programos „Erasmus+“ pagrindu, 
kuri bus vykdoma pasibaigus programai „Erasmus“. Šiuo metu Europos Parlamente ir 
Taryboje diskutuojama dėl šios naujos programos, kuri apima įvairias švietimo ir mokymo 
sritis, taip pat jaunimo ir sporto sritis 2014–2020 m. laikotarpiu.

Jei Europos Parlamentas ir Taryba patvirtins pasiektą susitarimą, naujosios programos 
biudžetas bus gerokai didesnis, todėl atsiras galimybė remti daugiau judumo laikotarpių, kurie 
skirti studijoms užsienyje ar praktikai kitoje šalyje atlikti. Daugiau dėmesio bus skiriama 
studentams, kurių ištekliai yra ribotesni.

Tai nėra tik kiekybiniai, bet ir kokybiniai patobulinimai: siūloma veiksmingiau mokyti kalbų 
prieš ir per judumo laikotarpį užsienyje, taip pat užtikrinti lengvesnį užsienyje įgytų studijų 
kreditų pripažinimą.“


