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Θέμα: Αναφορά 0814/2011 της Sara Consuegra, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
άνιση κατανομή του κόστους σπουδών για τους διεθνείς φοιτητές

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι Βελγίδα και σπουδάζει σε ολλανδικό πανεπιστήμιο. Διαπιστώνει ότι 
ένας ολλανδός πολίτης που σπουδάζει στο Βέλγιο έχει πολύ χαμηλότερο κόστος σπουδών 
από έναν Βέλγο που σπουδάζει στις Κάτω Χώρες. Είναι της γνώμης ότι οι φοιτητές που 
σπουδάζουν στο εξωτερικό χωρίς να ανήκουν στο πρόγραμμα Erasmus έρχονται αντιμέτωποι 
με οικονομικές ρυθμίσεις οι οποίες καθιστούν δύσκολες τις σπουδές σε μία άλλη χώρα. Ζητεί 
μια περισσότερο ισορροπημένη κατανομή του κόστους σπουδών για τους διεθνείς φοιτητές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η αναφέρουσα ισχυρίζεται πως το κόστος σπουδών για διεθνείς 
φοιτητές κατανέμεται άνισα, δεδομένου ότι ορισμένες κυβερνήσεις επιλέγουν να εστιάσουν 
τις χρηματοδοτικές τους προσπάθειες στη μείωση του κόστους σπουδών, ενώ άλλες δίνουν 
προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των σπουδών. Η αναφέρουσα επικαλείται το παράδειγμα 
ενός βέλγου φοιτητή που σπουδάζει στις Κάτω Χώρες, ο οποίος, με δεδομένη την απουσία 
χρηματοδοτικών ενισχύσεων από τη βελγική κυβέρνηση, τη μη επιλεξιμότητα για 
χρηματοδοτική ενίσχυση από τις Κάτω Χώρες και τα υψηλότερα έξοδα εγγραφής στα 
ολλανδικά πανεπιστήμια, θα βρίσκεται σε οικονομικά δυσχερέστερη θέση σε σχέση με 
ολλανδό φοιτητή που σπουδάζει στο Βέλγιο, ο οποίος θα μπορεί να επωφελείται από τα 
μειωμένα έξοδα εγγραφής στα βελγικά πανεπιστήμια και από τη χρηματοδοτική ενίσχυση 
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που παρέχεται από την ολλανδική κυβέρνηση.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, αν και τα κράτη μέλη είναι αρμόδια, βάσει του άρθρου 165 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), για το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος, η αρμοδιότητα αυτή 
πρέπει να ασκείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τις διατάξεις της 
Συνθήκης που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στο έδαφος των κρατών 
μελών (άρθρο 21 της ΣΛΕΕ) ή την απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγενείας εντός του 
πεδίου εφαρμογής της Συνθήκης (άρθρο 18 της ΣΛΕΕ). Η Επιτροπή επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
μια πιο ισορροπημένη κατανομή του κόστους σπουδών για διεθνείς φοιτητές –όπως ζητεί η 
αναφέρουσα– απαιτεί έναν κάποιο βαθμό εναρμόνισης των νόμων και κανονισμών των 
κρατών μελών εν προκειμένω. Δεδομένου ότι μια τέτοια επιλογή αποκλείεται για τον τομέα 
της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στην παράγραφο 4 του 
προαναφερθέντος άρθρου 165 της ΣΛΕΕ, συνεπάγεται ότι το αίτημα της αναφέρουσας δεν 
μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.


