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studentams, kurią pateikė Belgijos pilietė Sara Consuegra

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja yra Belgijos pilietė. Ji studijuoja Nyderlandų universitete. Ji išsiaiškino, 
kad Belgijoje studijuojantis olandas už studijas moka daug mažiau negu Nyderlanduose 
studijuojantis belgas. Jos nuomone, ne pagal ERASMUS programą užsienyje studijuojantys 
studentai susiduria su finansavimo taisyklėmis, dėl kurių studijuoti kitoje šalyje tampa 
sunkiau. Peticijos pateikėja prašo teisingiau paskirstyti studijų išlaidas užsienio studentams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Komisija pažymi, kad peticijos pateikėja tvirtina, kad studijų kainos užsienio studentams yra 
paskirstomos nesąžiningai, turint omenyje, kad kai kurios vyriausybės nusprendžia savo 
finansinius veiksmus orientuoti į studijų kainų mažinimą, o kiti teikia pirmenybę studijų 
finansavimui. Peticijos pateikėja pateikia Nyderlanduose studijuojančio belgo pavyzdį, kurio 
finansinė padėtis, atsižvelgiant į tai, kad jis negauna finansinių pagalbos priemonių iš Belgijos 
vyriausybės, neatitinka reikalavimų finansinėms pagalbos priemonėms iš Nyderlandų gauti, 
taip pat atsižvelgiant į didesnius stojamuosius mokesčius Nyderlandų universitetuose, yra 
blogesnė nei Belgijoje studijuojančio olando, kuriam Belgijos universitetuose taikomi 
sumažinti stojamieji mokesčiai ir kuris gauna Nyderlandų vyriausybės teikiamas finansines 
pagalbos priemones.
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Komisija norėtų priminti, kad, nors pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
165 straipsnį mokymo turinio nustatymas ir švietimo sistemų organizavimas priklauso 
valstybių narių kompetencijai, ta kompetencija turi būti naudojamasi laikantis Europos
Sąjungos teisės, ypač Sutarties nuostatų dėl teisės laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje (SESV 21 straipsnis) ar dėl bet kokios diskriminacijos dėl pilietybės draudimo 
Sutarties taikymo srityje (SESV 18 straipsnis). Tačiau Komisija pažymi, kad norint teisingiau 
paskirstyti studijų išlaidas užsienio studentams (kaip prašė peticijos pateikėja), reikėtų tam 
tikru lygmeniu suderinti šios srities valstybių narių teisės aktus ir reglamentus. Turint 
omenyje, kad tokia galimybė švietimo ir profesinio mokymo srityje nesuteikiama pagal 
minėto SESV 165 straipsnio 4 dalį, galima daryti išvadą, kad peticijos pateikėjos prašymo 
negalima svarstyti atsižvelgiant į ES teisės taikymo sritį.“


