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Tárgy: Sara Consuegra belga állampolgár által benyújtott 0814/2011. számú petíció 
a külföldi hallgatókat terhelő tanulmányi költségek igazságtalan elosztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója belga állampolgár, és egy holland egyetemen folytat tanulmányokat. 
Megállapítja, hogy egy Belgiumban tanuló holland diáknak sokkal alacsonyabbak a 
tanulmányi költségei, mint egy Hollandiában tanuló belgának. Úgy véli, hogy az Erasmus 
program keretein kívül külföldön tanuló hallgatókra olyan pénzügyi szabályok érvényesek, 
amelyek megnehezítik a másik országban való tanulást. A petíció benyújtója a külföldi 
hallgatókat terhelő tanulmányi költségek kiegyensúlyozottabb elosztását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A Bizottság megjegyzi, hogy a petíció benyújtója szerint a nemzetközi diákok 
tanulmányainak költségei nem tisztességesen oszlanak meg, tekintve, hogy egyes 
kormányzatok pénzügyi erőfeszítéseiket a tanulmányok költségeinek csökkentésére 
összpontosítják, míg mások a tanulmányok finanszírozását helyezik előtérbe. A petíció 
benyújtója egy Hollandiában tanuló belga diák példáját hozza fel, aki – mivel a belga 
kormánytól nem részesül pénzügyi támogatásban, holland pénzügyi támogatásra nem 
jogosult, a holland egyetemek felvétel díjai pedig magasabbak – anyagi szempontból rosszabb 
helyzetbe kerül, mint egy Belgiumban tanuló holland diák, aki a belga egyetemeken 



PE490.980v01-00 2/2 CM\903792HU.doc

HU

csökkentett felvételi díjakban és a holland kormány által nyújtott pénzügyi támogatásban 
részesül.

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy míg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 165. cikke szerint az oktatás tartalmát és szervezeti felépítését illetően a tagállamok 
rendelkeznek hatáskörrel, ezt a hatáskört az Európai Unió jogával összhangban kell 
gyakorolni, különös tekintettel a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogról (az EUMSZ 21. cikke) és az állampolgárság alapján történő 
bármiféle megkülönböztetés tilalmáról (az EUMSZ 18. cikke) szóló, Szerződésben foglalt 
rendelkezésekre. A Bizottság ugyanakkor megállapítja, hogy a nemzetközi diákok tanulmányi 
költségeinek kiegyensúlyozottabb elosztása – amint azt a petíció benyújtója kéri – e 
tekintetben a tagállamok jogszabályainak és rendelkezéseinek bizonyos fokú harmonizációját 
igényelné. Mivel az EUMSZ említett 165. cikkének (4) bekezdése ezt a lehetőséget az oktatás 
és szakképzés terén kizárja, ebből az következik, hogy a petíció benyújtójának kérése az uniós 
jog hatályán belül nem kezelhető.


