
CM\1004030LV.doc PE519.634v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

28.8.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1427/2012, ko iesniedza Itālijas valstpiederīgais Francesco 
Iurato, par finansējuma samazināšanu Erasmus programmai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz nesamazināt finansējumu Erasmus projektam, kas sekmē 
apmaiņu starp universitātēm ES.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Erasmus programma dod cerību visiem Eiropas 
jauniešiem, nodrošinot iespēju ar starptautisku mācību palīdzību paplašināt savu redzesloku 
kultūras jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Erasmus programma jau 26 gadus sniedz ievērojamu atbalstu studentu prasmju uzlabošanai, 
bagātinot viņu pieredzi un personīgo izaugsmi gan attiecībā uz pašapziņu, gan pašiniciatīvu 
un uzlabojot nodarbinātības iespējas, jo darba devēji augstu vērtē prasmes, kuras tiek iegūtas, 
izmantojot Erasmus mobilitātes iespējas (lingvistiskās, starpkultūru prasmes, kā arī spēja 
pielāgoties jaunām situācijām).
Komisija strādā, lai turpinātu un paplašinātu šo atbalstu un vēl vairāk uzlabotu programmas 
ietekmi.

Erasmus darbība netiks pārtraukta. Nesenās grūtības attiecībā uz maksājumu kredītu 
pieejamību ir atrisinātas: valstu aģentūras, kuras pārvalda programmas īstenošanu iesaistītajās 
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valstīs, saņēmušas finansējumu 2013. gadam — pēdējam gadam pašreizējās programmas 
ietvaros.

Erasmus veida studentu mobilitāte būs arī jaunās programmas — Erasmus +, kas aizstās 
Erasmus, — pamatā. Jaunā programma, kas aptver visu izglītības un apmācības, kā arī 
jaunatnes un sporta jomas spektru 2014.–2020. gadam, pašlaik tiek apspriesta Eiropas 
Parlamentā un Padomē.

Ja Eiropas Parlaments un Padome apstiprinās vienošanos, tiks ievērojami palielināts jaunās 
programmas budžets, un tas ļaus atbalstīt lielāku mobilitātes laikposmu skaitu, lai mācītos 
ārvalstīs vai arī lai stažētos citā valstī. Tiks pievērsta lielāka uzmanība studentiem, kuriem ir 
ierobežoti līdzekļi.

Šie uzlabojumi attiecas ne tikai uz kvantitāti, bet arī kvalitāti: tiks piedāvāta efektīvāka valodu 
apmācība pirms mobilitātes laikposma ārvalstīs un tā laikā un tiks nodrošināta vieglāka 
ārvalstīs iegūto studiju kredītpunktu atzīšana.


