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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1427/2012, adresată de Francesco Iurato, de cetățenie italiană, privind 
reducerile de fonduri pentru programul Erasmus

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită ca fondurile ce susțin proiectul Erasmus, care încurajează schimburile 
dintre universitățile din UE, să nu fie reduse.

În opinia petiționarului, programul Erasmus oferă speranțe tuturor tinerilor europeni, 
permițându-le să își extindă orizonturile culturale prin formare internațională.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Timp de douăzeci și șase de ani, programul Erasmus a oferit sprijin semnificativ pentru 
îmbunătățirea competențelor studenților, facilitându-le dobândirea de experiență și 
dezvoltarea personală atât sub aspectul încrederii de sine, cât și al simțului inițiativei, și 
sporind șansele de încadrare în muncă, întrucât competențele dobândite prin intermediul 
programelor de mobilitate Erasmus (lingvistice, interculturale și adaptabilitatea la situații noi) 
sunt foarte apreciate de către angajatori.
Comisia depune eforturi în vederea continuării și a extinderii acestui sprijin, precum și a 
îmbunătățirii în continuare a impactului programului.

Erasmus nu își va înceta activitățile. Recentele dificultăți privind disponibilitatea creditelor de 
plată au fost rezolvate: agențiile naționale, care se ocupă cu implementarea programului în 
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țările participante, au primit fonduri pentru a acoperi anul 2013, ultimul an în cadrul 
programului existent.

Mobilitatea de tip Erasmus a studenților va reprezenta în continuare esența noului program, 
„Erasmus +”, care va depăși Erasmus. Acest nou program, care acoperă întregul spectru al 
educației și formării, precum și tineretul și sportul pentru perioada 2014-2020, face în prezent 
obiectul discuțiilor cu Parlamentul European și cu Consiliul.

Dacă Parlamentul European și Consiliul își confirmă acordul, bugetul pentru noul program va 
fi majorat considerabil, ceea ce va permite sprijinirea unui număr mai mare de perioade de 
mobilitate pentru studii în străinătate sau începerea unui stagiu într-o altă țară. Se va pune un 
accent sporit pe studenții care dispun de resurse mai limitate.

Aceste îmbunătățiri vizează nu doar cantitatea, ci și calitatea: se va oferi o formare lingvistică 
mai eficientă înaintea și pe durata perioadei de mobilitate în străinătate și se va asigura o 
recunoaștere mai facilă a creditelor dobândite în străinătate.


