
CM\1012883HU.doc PE524.852v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

29.11.2013

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Pierangelo Saba olasz állampolgár által benyújtott 1802/2012. számú petíció az 
Erasmus program védelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt javasolja, hogy – figyelembe véve a költségcsökkentésnek az 
Erasmus egyetemi csereprogramra gyakorolt kockázatait – biztosítsanak a különböző 
nemzetiségű tanulók közötti szálláscsere segítségével egyetemi mobilitást ösztönző 
eszközöket. 

Ezért a gyermeküket az Erasmus program keretein belül tanulási céllal külföldre küldő 
családoknak törekedniük kellene arra, hogy külföldi diákokat szállásoljanak el, így biztosítva, 
hogy további költségek ne lépjenek fel.

A petíció hangsúlyozza az Erasmus programnak a többnyelvű európai oktatási fejlesztésben 
betöltött szerepének fontosságát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

Az Erasmus program 1987-es indulása óta több mint három millió európai diáknak nyújtott 
lehetőséget arra, hogy külföldre utazva felsőoktatási intézményben tanuljon vagy vállalati 
képzésen vegyen részt. Mindez jelentősen hozzájárult a diákok készségeinek fejlesztéséhez, 
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elősegítve tapasztalataik bővülését és személyes fejlődésüket, valamint növelve 
foglalkoztatási esélyeiket, hiszen a program során elsajátított (nyelvi, interkulturális és új 
helyzetekhez való alkalmazkodási) készségeket a munkáltatók is nagyra értékelik. 

A 2014 kezdetén induló új, Erasmus+ program a jelenlegi Erasmus program és az oktatás, a 
képzés, a fiatalság és a sport területén működő egyéb programok sikereire épít. Az új program 
központi eleme a hallgatók mobilitása, amit a számadatok is tükröznek; amennyiben az 
előirányzott megállapodást az Európai Parlament és a Tanács megerősíti, a program 
költségvetését a jelenleg a fenti területeken működő programokhoz képest 40%-kal 
megnövelik, és a teljes költségvetés legalább 63%-át az egyéni tanulmányi mobilitásra 
különítik el. Az Erasmus+ hozzávetőleg két millió felsőoktatási hallgató számára nyújt 
lehetőséget a külföldi tanulásra vagy képzésre. 

A petíció benyújtója is kiemeli, hogy a lakhatással kapcsolatos kérdések kiemelkedően 
fontosak. A mobilitási program sikerének egyik alapvető kulcsa a méltányos árú és 
biztonságos szállás. Ezért van az, hogy az Erasmus Felsőoktatási Chartát, amelynek betartása 
az Erasmus+ programban részt venni kívánó valamennyi felsőoktatási intézmény számára 
előfeltétel, új alapelvekkel erősítették meg, beleértve, hogy a felsőfokú intézményeknek 
„útmutatást kell nyújtaniuk a mobilitási program hozzájuk érkező résztvevői számára a 
szálláskeresésben”. Az Erasmus+ programban részt vevő felsőoktatási intézmények között 
létrejött intézményközi megállapodásokat is kibővítették a partnerintézményeknél való 
elszállásolásra vonatkozó rendelkezésekkel. A diákszervezetek, például az Erasmus 
diákhálózat is hasznos segítséget nyújthatnak a hallgatóknak a szálláskeresésben és 
általánosságban véve a beilleszkedés gyakorlati kérdéseiben. 

A Bizottság támogatja a mobilitási időszak során a hallgatók szálláscseréjére irányuló 
kezdeményezéseket, így a petíció benyújtója által tett javaslatot is. Kölcsönösségi alapon 
ugyan ez nem kivitelezhető, valamint nem tehető a program kötelező elemévé sem, mert az 
egyes programok kezdési időpontja és hosszúsága változó és az intézmények és részt vevő 
országok közötti áramlás nem egyenletes, a Bizottság azonban üdvözli a diákszállások 
cseréjére és további felhasználására irányuló civil társadalmi kezdeményezéseket. Számos 
olyan internetes platform létezik, amelynek célja azoknak a hallgatóknak a támogatása, akik 
csere- vagy képzési programban vesznek részt és ki akarják adni a szobájukat vagy külföldön 
keresnek szállást (http://www.housinganywhere.com/; http://erasmusu.com/; 
http://en.erasm.us/). Ezek a kezdeményezések segíthetik az intézményeket abban, hogy 
növeljék a csereprogramban részt vevő beérkező hallgatók számára rövid távra kiadott 
szállások kínálatát, emellett plusz pénzügyi támogatást nyújtanak a csereprogram idejére 
szobájukat kiadó hallgatók számára. A hallgatók családtagjainak is lehetőségük van arra, hogy 
ezeken a honlapokon keressenek vagy kínáljanak szállást.


