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Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1802/2012, внесена от Пиеранджело Саба, с италианско 
гражданство, относно запазване на програмата Еразъм

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията предлага с оглед на рисковете, които бюджетните съкращения 
поставят пред програмата за студентски обмен Еразъм, да се предоставят стимули за 
студентската мобилност посредством жилищен обмен между студентите от различни 
националности.

Следователно едно семейство, планиращо да изпрати своето дете да учи в чужбина по 
програмата Еразъм, ще търси да настани студент чужденец, като по този начин ще 
гарантира липсата на допълнителни разходи.

Петицията също така подчертава значимостта на програмата Еразъм за развитието на 
многоезичното европейско образование.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

От началото на програмата през 1987 г. Еразъм е предоставила на над три милиона 
европейски студенти възможността да отидат в чужбина и да учат във висше учебно 
заведение или да се обучават в дадено дружество. Това оказва значителна подкрепа за 
подобряване на уменията на студенти, повишаване на техния опит и личностно 
развитие и увеличаване на възможностите за заетост, тъй като уменията, придобити в 
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рамките на програмата (езикови, междукултурни и приспособимост към нови 
ситуации), са високо ценени от работодателите.

Новата програма Еразъм+, която ще бъде лансирана в началото на 2014 г., ще се 
основава на успеха на настоящата програма Еразъм и други програми в областта на 
образованието, обучението, младежта и спорта. Мобилността на студентите ще заеме 
централно място в новата програма и цифровите величини отразяват този факт; ако 
предвиденото споразумение се потвърди от Европейския парламент и Съвета, 
бюджетът на програмата ще бъде увеличен с 40 % в сравнение с настоящите програми 
в тези области и поне 63 % от общия бюджет ще бъдат посветени на мобилността с 
учебна цел на физически лица. Еразъм+ ще предостави на около два милиона студенти 
възможността да учат или да се обучават в чужбина.

Както се подчертава в петицията, въпросите, свързани с жилищното настаняване, са 
извънредно важни. Осигуряването на настаняване на достъпни цени е един от 
ключовите фактори за успеха на свързано с мобилността начинание. Ето защо Хартата 
за висше образование „Еразъм“, предварително условие за всички висши учебни 
заведения, желаещи да вземат участие в програмата Еразъм +, е подкрепена от нови 
принципи, включително, че висшите учебни заведения трябва да „предоставят насоки 
на новите участници в програмата за мобилност относно търсенето на жилище“. 
Междуинституционалните споразумения между висши учебни заведения, участващи в 
програмата Еразмус +, също са засилени с разпоредбите за настаняване от 
партньорските институции. Студентските сдружения като студентската мрежа 
„Еразъм“ също могат да осигурят полезна подкрепа за студентите при настаняването и 
практическата интеграция като цяло.

Комисията подкрепя инициативи като  предложената от вносителя на петицията за 
поощряване на обмена на жилища между студентите по време на техните периоди на 
мобилност. Въпреки че не е възможно това да се осигури за всеки отделен случай или 
да се превърне в задължителен елемент на програмата поради разнообразието на датите 
на започване и периодите и дисбалансът на потоците между учебните заведения и 
участващите държави, Комисията приветства инициативите на гражданското общество 
с цел да се улесни обменът и повторното използване на студентски жилища. 
Съществуват няколко интернет платформи в подкрепа на студенти, които отиват в 
друго учебно заведение на обменни начала или отиват на стаж и искат да дадат своята 
стая под наем или да наемат стая в чужбина (http://www.housinganywhere.com/; 
http://erasmusu.com/; http://en.erasm.us/). Такива инициативи могат да помогнат на 
учебните заведения да увеличат предлагането на жилища за краткосрочно пребиваване 
за нови студенти в рамките на програмата за мобилност и освен това предоставят 
известна допълнителна финансова помощ за студенти по време на периода на обмен 
благодарение на даването под наем на тяхната стая. Семействата на студенти могат да 
търсят възможности и да предлагат настаняване чрез тези интернет уебсайтове.


