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Ref.: Petiția nr. 0814/2011, adresată de Sara Consuegra, de cetățenie belgiană, privind 
repartizarea inechitabilă a costurilor de studii pentru studenții internaționali

1. Rezumatul petiției

Petiționara este de cetățenie belgiană și studiază la o universitate din Țările de Jos. Aceasta a 
constatat că un cetățean olandez care studiază în Belgia suportă costuri de studii mult mai 
scăzute decât un belgian care studiază în Țările de Jos. Aceasta consideră că studenții care 
studiază în străinătate, în afara programului Erasmus, se confruntă cu reglementări financiare 
care îngreunează studiul într-o altă țară. Ea solicită o repartizare mai echitabilă a costurilor 
legate de studii în cazul studenților internaționali.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Comisia constată că petiționara reclamă costurile de studii pe care le suportă studenții 
internaționali, care sunt repartizate în mod inechitabil, având în vedere că unele guverne au 
optat să își concentreze eforturile financiare asupra reducerii costurilor de studii, în timp ce 
altele ar acorda prioritate finanțării studiilor. Petiționara oferă exemplul unui student belgian 
care studiază în Țările de Jos și care, având în vedere lipsa ajutoarelor financiare din partea 
guvernului belgian, neeligibilitatea pentru un ajutor financiar olandez și taxele de înscriere 
mai ridicate la universitățile olandeze, se va descurca mai greu din punct de vedere financiar 
decât un student olandez care studiază în Belgia și care va beneficia de taxe de înscriere 
reduse la universitățile belgiene, precum și de ajutorul financiar oferit de guvernul olandez.
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Comisia dorește să amintească faptul că, deși statele membre dețin competențe, conform 
articolului 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește 
conținutul învățământului și organizarea sistemului educațional național, aceste competențe 
trebuie exercitate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, în special, cu dispozițiile 
tratatului privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 
(articolul 21 din TFUE) sau privind interzicerea oricărei discriminări exercitate pe motiv de 
cetățenie sau naționalitate (articolul 18 din TFUE). Cu toate acestea, Comisia precizează că, 
printr-o repartizare mai echilibrată a costurilor de studii pentru studenții internaționali – după 
cum ar solicita petiționara –, s-ar atinge un anumit nivel de armonizare a dispozițiilor legale și 
de reglementare ale statelor membre în această privință. Dat fiind faptul că alineatul (4) de la 
articolul 165 din TFUE exclude o astfel de opțiune în domeniile educației și formării 
profesionale, rezultă că cererea petiționarei nu poate fi tratată ca intrând sub incidența 
dreptului UE.


