
CM\903792BG.doc PE490.980v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0814/2011, внесена от Sara Consuegra, с белгийско гражданство, 
относно несправедливо разпределение на разходите за обучение за 
чуждестранните студенти

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е белгийска гражданка, която се обучава в нидерландски 
университет. Тя е забелязала, че нидерландски гражданин, който се обучава в Белгия, 
има много по-малки разходи за обучение, отколкото белгийски гражданин, който се 
обучава в Нидерландия. Тя е на мнение, че студентите, които се обучават в чужбина 
извън рамките на програмата Erasmus, са изправени пред финансови разпоредби, които 
затрудняват следването в друга държава. Тя отправя искане за по-балансирано 
разпределение на разходите за обучение за чуждестранните студенти.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Комисията отбелязва, че вносителката на петицията твърди, че разходите за обучение 
за чуждестранните студенти са несправедливо разпределени, като някои правителства 
предпочитат да фокусират своите финансови усилия върху намаляването на разходите 
за обучение, докато други биха отдали приоритет на финансирането на обучението.
Вносителката на петицията дава пример с белгийски студент, който учи в Нидерландия 
и който, с оглед на липсата на финансова помощ от белгийското правителство, 
невъзможността да кандидатства за нидерландска финансова помощ и по-големите 
такси за записване в нидерландските университети, ще бъде в значително по-
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неблагоприятно финансово положение спрямо един нидерландски студент, учещ в 
Белгия, който ще се ползва от занижени такси за записване в белгийските университети 
и от финансовата помощ, предоставена от нидерландското правителство.

Комисията бе желала да припомни, че, независимо от факта, че държавите членки са 
компетентни съгласно член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) по отношение на съдържанието на обучението и организацията на своите 
образователни системи, тази компетентност трябва да бъде упражнявана в съответствие 
с правото на Европейския съюз, по-специално с разпоредбите на Договора относно 
свободата на движение и пребиваване на територията на държавите членки (член 21 от 
ДФЕС) или забраната за каквато и да било дискриминация на основание гражданство в 
рамките на приложното поле на Договора (член 18 от ДФЕС). Въпреки това Комисията 
отбелязва, че създаването на по-балансирано разпределение на разходите за обучение 
за чуждестранни студенти – както би искала вносителката на петицията – би 
означавало известна степен на хармонизация на законовите и подзаконовите 
нормативни актове на държавите членки в това отношение. Като се има предвид, че в 
областта на образованието и професионалното обучение тази възможност е изключена 
от параграф 4 от посочения член 165 от ДФЕС, искането на вносителката на петицията 
не може да бъде разглеждано в обхвата на правото на ЕС.


