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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jissuġġerixxi, fid-dawl tar-riskji li t-tnaqqis tal-baġit poġġa lill-programm ta’ 
skambju tal-Università, Erasmus, li jiġu pprovduti inċentivi lill-mobbiltà universitarja 
permezz ta’ skambji ta’ akkomodazzjoni bejn studenti ta’ nazzjonalitajiet differenti. 

Għalhekk, familja li tkun qed tippjana li tibgħat lit-tifel tagħha jistudja barra taħt il-Programm 
Erasmus tfittex li takkomoda student barrani, b'hekk tiżgura li ma jkunx hemm spejjeż 
addizzjonali.

Il-petizzjoni tenfasizza wkoll l-importanza tal-Programm Erasmus fl-iżvilupp tal-edukazzjoni 
Ewropea multilingwi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Mill-bidu tal-programm fl-1987, l-Erasmus ipprovda ’l fuq minn tliet miljun student Ewropew 
bl-opportunità li jsiefru u jistudjaw f’istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja jew jitħarrġu 
f’kumpanija. Dan ipprovda appoġġ sinifikanti għat-titjib tal-ħiliet tal-istudenti, it-titjib tal-
esperjenza u l-iżvilupp personali tagħhom, u ż-żieda fl-opportunitajiet ta’ xogħol tagħhom, 
peress li l-ħiliet miksuba mill-programm (lingwistiċi, interkulturali u ta’ adattament għal 
sitwazzjonijiet ġodda) huma meqjusin ta’ valur kbir mill-impjegaturi. 
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Il-programm il-ġdid, Erasmus+, li se jitnieda fil-bidu tal-2014, se jibni fuq is-suċċess tal-
programm Erasmus attwali u programmi oħrajn fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-
żgħażagħ u l-isport. Il-mobbiltà tal-istudenti se tkun il-qalba tal-programm il-ġdid, u dan 
huwa rifless fiċ-ċifri; jekk il-ftehim mistenni huwa kkonfermat mill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, il-baġit tal-programm se jiżdied b’40 %, meta kkumparat mal-programmi attwali 
f’dawn l-oqsma, u mill-inqas 63 % tal-baġit totali se jiġi allokat għall-mobbiltà tal-individwi 
għal finijiet edukattivi. L-Erasmus+ se jipprovdi lil madwar żewġ miljun student tal-
edukazzjoni għolja l-opportunità li jistudjaw jew jitħarrġu barra minn pajjiżhom. 

Kif tenfasizza l-petizzjoni, kwistjonijiet relatati mal-akkomodazzjoni huma importanti ħafna. 
Li tinstab akkomodazzjoni sigura bi prezz affordjabbli hija waħda mill-elementi ewlenin 
għas-suċċess ta’ esperjenza ta’ mobbiltà. Huwa għalhekk li l-Karta Erasmus għall-
Edukazzjoni Għolja, prerekwiżit għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja kollha li jridu 
jipparteċipaw fl-Erasmus+, ġiet imsaħħa bi prinċipji ġodda, inkluż li istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni għolja għandhom “jiggwidaw lil parteċipanti mobbli ġodda biex isibu 
akkomodazzjoni”. Ftehimiet interistituzzjonali bejn istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li 
jipparteċipaw fl-Erasmus+ ġew imsaħħa wkoll b’dispożizzjonijiet dwar l-akkomodazzjoni fl-
istituzzjonijiet imsieħba. Assoċjazzjonijiet tal-istudenti, bħan-Netwerk tal-Istudenti tal-
Erasmus, jistgħu wkoll jipprovdu appoġġ utli lil studenti għall-akkomodazzjoni u b’mod 
ġenerali l-integrazzjoni prattika. 

Il-Kummissjoni tappoġġja inizjattivi, bħal dik proposta mill-petizzjonant, għall-promozzjoni 
tal-iskambju ta’ akkomodazzjoni tal-istudenti matul il-perjodi ta’ mobbiltà tagħhom. Filwaqt 
li mhuwiex possibbli li dan jiġi organizzat fuq bażi individwali jew li jsir element obbligatorju 
tal-programm, minħabba l-varjetà ta’ dati tal-bidu u tal-perjodi u l-iżbilanċ ta’ fluss bejn 
istituzzjonijiet u pajjiżi parteċipanti, il-Kummissjoni tilqa’ l-inizjattivi tas-soċjetà ċivili biex 
jiġi ffaċilitat l-iskambju u l-użu mill-ġdid ta’ akkomodazzjoni tal-istudenti. Jeżistu diversi 
pjattaformi fuq l-internet biex iservu ta’ appoġġ għall-istudenti li jipparteċipaw fi skambji jew 
skemi ta’ taħriġ u jridu jikru l-kamra tagħhom jew isibu kamra barra minn pajjiżhom 
(http://www.housinganywhere.com/; http://erasmusu.com/; http://en.erasm.us/). Tali 
inizjattivi jistgħu jgħinu lill-istituzzjonijiet biex iżidu l-provvista ta’ akkomodazzjoni għal 
perjodu qasir għal studenti ta’ skambju ġodda u barra minn hekk jipprovdu appoġġ finanzjarju 
addizzjonali għall-istudenti matul l-iskambju tagħhom billi jikru l-kmamar tagħhom. Il-familji 
tal-istudenti jistgħu wkoll ifittxu u jagħmlu offerti ta’ akkomodazzjoni permezz ta’ dawn is-
siti elettroniċi.


