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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0814/2011, którą złożyła Sara Consuegra (Belgia) w sprawie 
niesprawiedliwego rozłożenia kosztów studiowania w przypadku studentów 
międzynarodowych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję to obywatelka Belgii, która studiuje na holenderskiej uczelni wyższej. 
Zauważa ona, że obywatel holenderski studiujący w Belgii ponosi znacznie niższe koszty 
nauki niż obywatel belgijski studiujący w Holandii. Składająca petycję uważa, że studenci 
studiujący za granicą nie w ramach programu Erasmus borykają się z regulacjami 
finansowymi, które utrudniają im pobieranie nauki w innym państwie. Domaga się ona 
bardziej wyrównanego rozłożenia kosztów studiowania w przypadku studentów 
międzynarodowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Komisja zauważa, że składająca petycję twierdzi, że koszty studiów dla studentów 
zagranicznych są niesprawiedliwie rozłożone, zważywszy na to, że niektóre rządy decydują 
się skupić swoje wysiłki finansowe na obniżeniu kosztów studiów, podczas gdy inne traktują 
finansowanie studiów wyższych w sposób priorytetowy. Składająca petycję podaje przykład 
belgijskiego studenta studiującego w Holandii, który ze względu na brak pomocy finansowej 
ze strony rządu belgijskiego, brak kwalifikowalności do holenderskiej pomocy finansowej 
oraz wyższe opłaty wpisowe, znajduje się w gorszej sytuacji finansowej niż holenderski 
student studiujący w Belgii, który korzysta z obniżonych opłat wpisowych na belgijskich 
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uniwersytetach oraz z pomocy finansowej ze strony rządu holenderskiego.

Komisja przypomina, że chociaż zgodnie z art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) treści nauczania i organizacja systemów nauczania należą do 
kompetencji państw członkowskich, kompetencje te muszą być wykonywane zgodnie z 
prawem unijnym, a w szczególności z postanowieniami Traktatu w sprawie swobody 
przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich (art. 21 TFUE) oraz 
w sprawie zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w zakresie objętym 
Traktatem (art. 18 TFUE). Niemniej jednak Komisja zauważa, że stworzenie bardziej 
zrównoważonego rozkładu kosztów studiowania dla studentów międzynarodowych, zgodnie z 
wnioskiem składającej petycję, zakładałoby pewien stopień harmonizacji praw i przepisów 
państw członkowskich w tym zakresie. Zważywszy na to, że taka możliwość jest wykluczona 
w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego na mocy ust. 4 wyżej wspomnianego art. 165 
TFUE, wniosek składającej petycję nie może być rozpatrywany w ramach prawa Unii 
Europejskiej.


