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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1427/2012, ktorú predkladá Francesco Iurato (taliansky štátny 
príslušník), o škrtoch v programe Erasmus

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žiada, aby sa neznižovali finančné prostriedky na podporu projektu 
Erasmus, ktorý podporuje výmenu medzi univerzitami v EÚ.

Podľa názoru predkladateľa petície poskytuje program Erasmus nádej všetkým mladým 
Európanom, ktorým umožňuje rozširovať svoje kultúrne horizonty prostredníctvom 
medzinárodnej odbornej prípravy.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. augusta 2013

Program Erasmus poskytol za 26 rokov svojej existencie významnú podporu na zlepšenie 
zručností študentov z hľadiska zdokonalenia ich skúseností a osobného rozvoja, pokiaľ ide 
o sebadôveru a zmysel pre iniciatívu, a zvýšenia príležitostí na zamestnanie, keďže 
zamestnávatelia si vysoko cenia zručnosti získané prostredníctvom programu Erasmus 
mobility (lingvistické, medzikultúrne zručnosti a adaptácia na nové situácie).
Komisia pracuje na pokračovaní a rozšírení tejto podpory a na ďalšom zlepšení vplyvu tohto 
programu.

Program Erasmus bude pokračovať vo svojich aktivitách. Nedávne ťažkosti týkajúce sa 
dostupnosti platobných úverov boli vyriešené: národné agentúry, ktoré riadia realizáciu tohto 
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programu v zúčastnených krajinách, dostali prostriedky na rok 2013, posledný rok v rámci 
existujúceho programu.

Mobilita študentov v štýle Erasmus bude naďalej jadrom nového programu: „Erasmus +“, 
ktorý nahradí program Erasmus. O tomto novom programe, ktorý zahŕňa celé spektrum 
vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj mládeže a športu na obdobie 2014 – 2020, sa 
v súčasnosti diskutuje s Európskym parlamentom a Radou.

Ak túto dohodu potvrdí Európsky parlament a Rada, rozpočet na nový program sa výrazne 
zvýši, čo umožní podporiť väčší počet období mobility na štúdium v zahraničí alebo stáž 
v inej krajine.  Väčší dôraz sa bude klásť na študentov, ktorí majú obmedzenejšie zdroje.

Toto zlepšenie sa netýka len kvantity, ale aj kvality: pred obdobím mobility v zahraničí 
a počas neho sa budú ponúkať efektívnejšie jazykové kurzy a zabezpečí sa jednoduchšie 
uznávanie študijných kreditov získaných v zahraničí.


