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1. Rezumatul petiției

Având în vedere riscurile generate de reducerile bugetare pentru programul de schimburi 
universitare intitulat Erasmus, petiționarul sugerează ca mobilitatea studenților să fie stimulată 
prin efectuarea de schimburi între studenți de diferite naționalități în ceea ce privește cazarea. 

Prin urmare, o familie care dorește să își trimită copilul să studieze în străinătate în cadrul 
programului Erasmus ar oferi cazare unui student străin, evitând astfel costurile suplimentare.

Petiționarul subliniază și importanța programului Erasmus în dezvoltarea educației europene 
multilingve.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

De la începutul programului în 1987, Erasmus a oferit posibilitatea pentru peste trei milioane 
de studenți europeni să meargă în străinătate și să studieze în cadrul unei instituții de 
învățământ superior sau să se formeze în cadrul unei societăți. Acesta a oferit un sprijin 
considerabil pentru îmbunătățirea competențelor studenților, consolidându-le experiența și 
dezvoltarea personală și crescând posibilitățile lor de angajare, întrucât competențele 
dobândite în cadrul programului (lingvistice, intelectuale și adaptabilitatea la noi situații) sunt 
foarte apreciate de angajatori. 
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Noul program, Erasmus+, care va fi lansat la începutul anului 2014, se va baza pe succesul 
actualului program Erasmus și al altor programe în domeniul educației, al formării, al 
tineretului și al sportului. Mobilitatea studenților va fi elementul central al noului program, iar 
cifrele o arată. Dacă acordul prevăzut este confirmat de Parlamentul European și de Consiliu, 
bugetul programului va fi majorat cu 40 %, comparativ cu programele actuale din acest 
domeniu, și cel puțin 63 % din bugetul total va fi destinat mobilității persoanelor fizice în 
scopuri de învățare. Erasmus+ va oferi pentru aproximativ două milioane de studenți din 
învățământul superior posibilitatea de a studia sau de a se forma în străinătate. 

Astfel cum subliniază petiționarul, aspectele legate de cazare sunt extrem de importante. 
Găsirea unei cazări sigure la un preț convenabil este unul dintre factorii-cheie pentru succesul 
experienței în materie de mobilitate. Din acest motiv, Carta Erasmus pentru învățământul 
superior, o precondiție pentru toate instituțiile de învățământ superior care doresc să participe 
la Erasmus+, a fost consolidată cu noi principii, inclusiv cel potrivit căruia instituțiile de 
învățământ superior ar trebui să ofere „îndrumare participanților veniți în cadrul programului 
de mobilitate pentru a-și găsi cazare”. Acordurile interinstituționale dintre instituțiile de 
învățământ superior care participă la Erasmus+ au fost, de asemenea, consolidate prin 
dispoziții privind cazarea la instituții partenere. Asociațiile studenților, precum Rețeaua 
studenților Erasmus, pot oferi, de asemenea, un sprijin util studenților în ceea ce privește 
cazarea și, în general, integrarea efectivă. 

Comisia sprijină inițiative, precum cea propusă de petiționar, de promovare a schimburilor de 
cazare pentru studenți, pe parcursul perioadelor lor de mobilitate. Deși este imposibil să se 
organizeze așa cea în mod perfect echivalent sau ca așa ceva să devină un element obligatoriu 
al programului, din cauza varietății de date de începere și de perioade și din cauza diferențelor 
de fluxuri dintre instituții și țări participante, Comisia salută inițiativele societății civile de a 
facilita schimbul sau refolosirea cazărilor pentru studenți. Există mai multe platforme de 
internet de sprijinire a studenților care pleacă în cadrul unor programe de schimb sau al unor 
stagii de formare și care doresc să își închirieze camera lor sau să găsească o cameră în 
străinătate (http://www.housinganywhere.com/; http://erasmusu.com/; http://en.erasm.us/). 
Astfel de inițiative pot ajuta instituțiile să crească oferta de cazări pe termen scurt pentru 
studenții veniți în cadrul unui program de schimb și, în plus, să asigure un sprijin financiar 
suplimentar studenților, pe parcursul programului de schimb, prin închirierea camerelor lor. 
Prin intermediul acestor site-uri, pot căuta sau face oferte de cazare și familiile studenților.


