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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция No 2696/2013, внесена от Олга Сайаго Солано, с испанско 
гражданство, относно стипендиите Еразъм в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е испанска студентка и получава стипендия по програмата 
Еразъм за 2013/2014. Във връзка с това, вносителката на петицията възразява срещу 
решението на испанското правителство да намали допълнителната стипендия, която 
възлиза на около 80 евро на месец. Тя твърди, че това решение би затруднило 
положението на много стипендианти по програма „Еразъм“, които вече са на обучение 
в чужбина на собствени разноски, като се има предвид, че на практика същите 
европейски стипендии не покриват ежедневните разходи, свързани със следване в 
университет в Европа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2014 г. Комисията е приканена да предостави
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Студентите по програма „Еразъм“ получават безвъзмездни средства от бюджета на ЕС 
за покриване на увеличените разходи, направени по време на следване или обучение в 
чужбина по програмата за мобилност  „Еразъм +“.  Европейската комисия също така 
насърчава държавите членки да допълват бюджета на ЕС с допълнителни средства за 
увеличаване на безвъзмездните средства от ЕС и/или за финансиране на повече 
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студенти. Въпреки това средствата, които те отделят за това, се определят от решение, 
което зависи изцяло от съответната държава членка в контекста на националните й 
бюджетни възможности, а Европейският съюз не разполага с правомощия да регулира 
тази допълнителна помощ.

През учебната 2013-2014 г. испанското правителство реши да намали равнището на 
съфинансиране поради бюджетни ограничения. Беше решено обаче да не се намалява 
финансирането на студентите, които вече са се намирали в чужбина към момента на 
промяната.

Считано от академичната 2014-15 г., нивото на стипендия, предлагано за новата 
програма „Еразъм +“ е по-справедливо и по-прозрачно, отколкото в рамките на 
предишната програма. Точната сума, която студентът получава от средствата на ЕС, 
между минималния и максималния размер, определени от Европейската комисия, се 
приема ежегодно от националните агенции и в съгласие с националните органи, въз 
основа на търсенето на места и нивото на национално съфинансиране.

През учебната 2014-15 година испанските студентите могат да получават стипендия по 
„Еразъм +“, която варира от 200 до 300 евро месечно в зависимост от страната на 
местоназначение, и е увеличена със 100 EUR в случай на мобилност за стажове или за 
студенти, произхождащи от групи в неравностойно социално-икономическо 
положение. Тази обща сума не е насочена към покриване на всички разходи, направени 
по време на периода на мобилност в чужбина, а само за покриване на увеличените 
разходи.  Тя е по-висок в сравнение с предходните години и съответства приблизително 
на средната стойност за ЕС през учебната година 2011-2012.  

Освен това, националното съфинансиране в Испания се прилага посредством различен 
подход в сравнение с миналото.  Вместо допълване на безвъзмездните средства от ЕС 
(по-високи отколкото в миналото), тя финансира допълнителни мобилности по 
определени критерии.  Тази нова методология следва да гарантира пълна прозрачност 
спрямо студентите по отношение на размера на стипендиите преди периода на обмен, 
като избягва каквито и да било промени по време на престоя им в чужбина.

Заключение

Комисията няма правомощия по отношение на държавите членки относно това дали и 
как те да предоставят съфинансиране за мобилни студенти. В случая с Испания 
правителството подкрепя мобилността на испанските студенти и ще продължи да го 
прави в рамките на Еразъм +, въпреки бюджетните ограничения, пред които е 
изправено.  Не всички държави членки предоставят допълнение към финансирането от 
ЕС и Комисията приветства усилията на испанското правителство за това да гарантира, 
че възможностите за испанските студенти са максималните възможни. В същото време 
новата програма Еразъм + осигурява по-справедливи и по-прозрачни стипендии за 
студентите.


