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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1802/2012, ktorú predkladá Pierangelo Saba, taliansky štátny občan, 
o zachovaní programu Erasmus

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú rozpočtové škrty pre výmenný 
univerzitný program Erasmus, navrhuje, aby sa stimuly zamerané na univerzitnú mobilitu 
poskytovali prostredníctvom výmen ubytovania medzi študentmi rôznych národností. 

Rodina, ktorá plánuje poslať svoje dieťa študovať do zahraničia v rámci programu Erasmus, 
by teda mala ubytovať zahraničného študenta, aby nevznikali žiadne dodatočné náklady.

V tejto petícii sa takisto zdôrazňuje význam programu Erasmus pre rozvoj európskeho 
viacjazyčného vzdelávania.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 16. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Program Erasmus od svojho začiatku v roku 1987 poskytol vyše trom miliónom európskych 
študentov možnosť ísť do zahraničia študovať na vysokú školu alebo absolvovať odbornú 
prípravu v spoločnosti. To poskytlo značnú podporu na zlepšenie zručností študentov, 
rozšírenie ich skúseností a posilnenie osobného rozvoja a zvýšenie ich pracovných 
príležitostí, lebo zamestnávatelia vysoko oceňujú zručnosti získané v rámci tohto programu 
(jazykové, medzikultúrne a schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám). 
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Nový program Erasmus+, ktorý sa začne realizovať začiatkom roku 2014, bude vychádzať 
z úspechu súčasného programu Erasmus a ďalších programov v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, mládeže a športu. Základom nového programu bude mobilita študentov a to sa 
odráža v číslach; ak plánovanú dohodu potvrdí Európsky parlament a Rada, rozpočet 
programu sa v porovnaní so súčasnými programami v tejto oblasti zvýši o 40 % a najmenej 
63 % celkového rozpočtu sa vyčlení na vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov. Program Erasmus+ 
poskytne približne dvom miliónom vysokoškolákov možnosť absolvovať štúdium alebo 
odbornú prípravu v zahraničí. 

Ako zdôrazňuje predkladateľ petície, záležitosti týkajúce sa bývania sú mimoriadne dôležité. 
Nájdenie bezpečného ubytovania za prijateľnú cenu je jedným z kľúčov úspechu mobility. 
Preto bola Charta vysokoškolského vzdelávania Erasmus, ktorá je podmienkou pre všetky 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, 
posilnená novými zásadami vrátane toho, že inštitúcie vysokoškolského vzdelávania by mali 
„poskytnúť usmernenie prichádzajúcim mobilným účastníkom pri hľadaní ubytovania“. 
Medziinštitucionálne dohody medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa 
zúčastňujú na programu Erasmus+, boli tiež posilnené ustanoveniami týkajúcimi sa bývania 
v partnerských inštitúciách. Študentské združenia, ako je študentská sieť Erasmus, tiež môžu 
poskytnúť študentom užitočnú pomoc s ubytovaním a všeobecne so začlenením do praxe. 

Komisia podporuje iniciatívy, ktoré navrhuje aj predkladateľ petície, na podporu výmeny 
ubytovaní študentov počas ich obdobia mobility. Aj keď nie je možné zabezpečiť výmenu 
ubytovania pre všetkých študentov ani ju začleniť ako povinný prvok do programu z dôvodu 
rôznych dátumov začiatku a období trvania a nerovnosti tokov medzi inštitúciami 
a účastníckymi krajinami, Komisia víta iniciatívy občianskej spoločnosti na uľahčenie 
výmeny a opätovného využitia ubytovania študentov. Existuje viacero internetových 
platforiem na podporu študentov, ktorí odchádzajú na výmenu alebo stáž a chcú prenajať 
svoju izbu alebo si nájsť izbu v zahraničí (http://www.housinganywhere.com/; 
http://erasmusu.com/; http://en.erasm.us/). Tieto iniciatívy môžu pomôcť inštitúciám zvýšiť 
ponuku krátkodobých ubytovaní pre študentov prichádzajúcich na výmenu a okrem toho 
poskytnúť osobitnú finančnú pomoc študentom počas ich výmenného pobytu prostredníctvom 
prenájmu ich izby. Prostredníctvom týchto internetových stránok môžu vyhľadávať a ponúkať 
ubytovanie aj rodiny študentov.


