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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1427/2012, którą złożył Francesco Iurato (Włochy), w sprawie cięć 
dotyczących programu Erasmus

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa do niezmniejszania środków przeznaczonych na wspieranie 
projektu Erasmus, które sprzyjają wymianom pomiędzy uniwersytetami w UE.

Według składającego petycję program Erasmus daje nadzieję wszystkim młodym 
Europejczykom, umożliwiając im poszerzenie horyzontów kulturalnych podczas 
międzynarodowych szkoleń.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Od dwudziestu sześciu lat program Erasmus istotnie wspiera doskonalenie umiejętności 
studentów, wzbogacając ich doświadczenie i rozwój osobisty, zarówno o pewność siebie, jak 
i umiejętność inicjatywy, oraz zwiększając szanse na zatrudnienie, ponieważ umiejętności 
nabyte dzięki mobilności w ramach programu Erasmus (językowe, międzykulturowe oraz 
w zakresie dostosowania się do nowych sytuacji) są wysoko cenione przez pracodawców.
Komisja prowadzi prace nad kontynuacją i rozszerzeniem tego wsparcia oraz nad dalszym 
udoskonaleniem oddziaływania tego programu.

Program Erasmus nie zostanie wstrzymany. Rozwiązano niedawne problemy z dostępnością 
środków na płatności: agencje krajowe, które zarządzają realizacją programu w państwach 
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uczestniczących, otrzymały środki na pokrycie wydatków w 2013 r. – ostatnim roku 
obowiązywania aktualnego programu.

Mobilność studentów w stylu programu Erasmus pozostanie głównym założeniem nowego 
programu Erasmus+, który będzie jego następcą. Obecnie toczą się rozmowy z Parlamentem 
Europejskim i Radą na temat tego nowego programu na lata 2014–2020, obejmującego całe 
spektrum zagadnień związanych z edukacją i szkoleniem, jak również z młodzieżą i sportem.

Jeśli Parlament Europejski i Rada potwierdzą porozumienie w tej sprawie, budżet na nowy 
program zostanie znacznie zwiększony, co umożliwi wsparcie większej liczby zagranicznych 
stypendiów lub staży przeznaczonych dla studentów. Większy nacisk zostanie położony na 
studentów o bardziej ograniczonych możliwościach finansowych.

Udoskonalenia te nie dotyczą wyłącznie ilości, lecz również jakości: oferowane będą 
intensywniejsze szkolenia językowe przed wyjazdem za granicę i w trakcie tego okresu 
mobilności, a ponadto zagwarantowane będzie łatwiejsze uznawanie punktów za okresy 
studiów odbyte za granicą.


