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1. Peticijos santrauka

Atsižvelgdamas į biudžeto mažinimo keliamą pavojų universitetų mainų programai 
„Erasmus“, peticijos pateikėjas siūlo skatinti judumą tarp universitetų įtvirtinant įvairių 
tautybių studentams skirtus gyvenamosios vietos mainus.

Taigi šeima, planuodama išsiųsti savo vaiką studijuoti užsienyje pagal programą „Erasmus“, 
turėtų suteikti gyvenamąją vietą studentui iš užsienio, taip užtikrindama, kad neatsirastų 
papildomų išlaidų.

Peticijoje taip pat pabrėžiama programos „Erasmus“ svarba plėtojant daugiakalbį Europos 
švietimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„1987 m. prasidėjus programai „Erasmus“ jau daugiau kaip trys milijonai studentų turėjo 
galimybę išvykti į užsienį ir studijuoti aukštojo mokslo įstaigose arba stažuotis įmonėse. Ši 
programa labai padėjo tobulinant studentų įgūdžius, didinant jų patirtį ir asmeniškai 
tobulėjant, taip pat gerinant jų karjeros galimybes, nes įgūdžius, kurių reikalaujama pagal 
programą (kalbos, tarpkultūriniai įgūdžiai ir sugebėjimas prisitaikyti prie naujų situacijų), 
labai vertina darbdaviai.
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Naujoji nuo 2014 m. pradžios pradedama programa „Erasmus+“ bus pagrįsta dabartine 
sėkminga „Erasmus“ programa ir kitomis programomis švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
srityse. Studentų judumas bus šios naujos programos pagrindas ir tai atsispindi skaičiuose: jei 
Europos Parlamentas ir Taryba patvirtins numatytą susitarimą, programos biudžetas (palyginti 
su dabartinėmis šių sričių programomis) bus padidintas 40 proc. ir ne mažiau kaip 63 proc. 
viso biudžeto bus skirta besimokančiųjų asmenų judumui. Pagal programą „Erasmus+“ 
maždaug du milijonai aukštųjų įstaigų studentų turės galimybę mokytis arba stažuotis 
užsienyje.

Kaip pabrėžiama peticijoje, nepaprastai svarbūs yra su gyvenamąja vieta susiję klausimai. 
Vienas iš pagrindinių sėkmingo judumo uždavinių – rasti saugią gyvenamąją vietą už 
prieinamą kainą. Todėl „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijoje, kaip būtina sąlyga visoms 
aukštojo mokslo institucijoms, kurios nori dalyvauti programoje „Erasmus+“, nustatyti nauji 
principai, įskaitant ir tai, kad aukštojo mokslo institucijos turėtų „patarti atvykstantiems 
programos dalyviams ieškantis gyvenamosios vietos“. Nuostatomis dėl gyvenamųjų vietų 
partnerių institucijose papildyti ir programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių aukštojo mokslo 
institucijų tarpinstituciniai susitarimai. Studentų asociacijos, pvz., „Erasmus“ studentų tinklas, 
taip pat gali suteikti naudingos pagalbos studentams, padėdamos jiems rasti gyvenamąją vietą 
ir apskritai integruotis praktiškai.

Komisija remia tokias, kaip peticijos pateikėjo pasiūlyta, iniciatyvas skatinti keitimąsi 
studentų gyvenamąja vieta jų judumo laikotarpiu. Nors neįmanoma to suorganizuoti 
kiekvienu atveju arba įtraukti šio aspekto kaip privalomo programos elemento, nes skiriasi 
dalyvavimo programoje pradžios laikas ir trukmė, taip pat yra nevienodi srautai tarp 
institucijų ir dalyvaujančių šalių, Komisija palankiai vertina pilietinės visuomenės iniciatyvas 
palengvinti studentų mainus ir panaudoti studentų gyvenamąsias vietas. Yra sukurtos kelios 
internetinės platformos, kuriose studentų mainų programose arba stažuotėse dalyvaujantys 
studentai gali išnuomoti savo kambarį arba rasti kambarį užsienyje 
(http://www.housinganywhere.com/; http://erasmusu.com/; http://en.erasm.us/). Tokiomis 
iniciatyvomis galima padėti institucijoms padidinti trumpalaikės gyvenamosios vietos pasiūlą 
atvykstantiems mainų programų studentams ir iš kambario nuompinigių užtikrinti papildomą 
finansinę paramą į mainų programą išvykusiems studentams. Šiose interneto svetainėse 
studentų šeimos taip pat gali ieškoti ir siūlyti savo gyvenamąsias vietas.“


