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Teema: Petitsioon nr 2696/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik Olga Sayago 
Solano Erasmuse stipendiumide kohta Hispaanias

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja on Hispaania üliõpilane ja tal on 2013.–2014. õppeaastaks Erasmuse 
stipendium. Sellega seoses avaldab ta vastuseisu Hispaania valitsuse otsusele mitte maksta 
enam lisastipendiumi, mis on umbes 80 eurot kuus. Ta väidab, et see otsus seab raskesse 
olukorda paljud Erasmuse stipendiumi saajad, kes juba omal kulul välismaal õpivad, 
arvestades, et ELi stipendium ei kata tegelikult elamiskulusid seoses ülikooliõpingutega 
Euroopas.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 28. novembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Erasmuse üliõpilased saavad toetust ELi eelarvest, et aidata neil katta suurenenud kulusid 
programmi „Erasmus +” raames välismaal õppimise või koolituse ajal. Samuti soovitab 
Euroopa Komisjon liikmesriikidel eraldada ELi eelarvest antavale toetusele lisaks omalt poolt 
rahalisi vahendeid, et täiendada ELi toetust ja/või rahastada rohkem üliõpilasi. Kuid summa, 
mida liikmesriik sellele kulutab, jääb riigi eelarve võimaluste piires täielikult asjaomase 
liikmesriigi otsustada ja Euroopa Liidul ei ole õigust sellist lisatoetust reguleerida. 
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Hispaania valitsus otsustas 2013.–2014. õppeaastal eelarveliste piirangute tõttu 
kaasrahastamise määra vähendada. Siiski otsustati mitte vähendada nende üliõpilaste 
rahastamise määra, kes selle muutuse ajal juba välismaal õppisid. 

Alates 2014.–2015. õppeaastast on kavandatava uue programmi „Erasmus +” raames antava 
üliõpilastoetuse tase õiglasem ja läbipaistvam kui eelmise programmi puhul. Täpse summa, 
mille üliõpilane Euroopa Komisjoni määratud minimaalse ja maksimaalse taseme vahemikus 
Euroopa Liidu vahenditest saab, otsustavad igal aastal riigi ametiasutused ja see lepitakse 
kokkuleppel riigi ametiasutustega kokku, lähtudes nõudlusest kohtade järele ja riikliku 
kaasrahastamise tasemest. 

Hispaania üliõpilased võivad 2014.–2015. õppeaastal sõltuvalt sihtriigist saada programmi 
„Erasmus +” raames ELi toetust 200–300 euro ulatuses kuus, mida võib suurendada 100 euro 
võrra, kui välismaal õppiv üliõpilane või praktikant on pärit ebasoodsatest sotsiaal-
majanduslikest oludest. See kogusumma ei ole mõeldud katma kõiki kulusid välismaal 
õppimise ajal, vaid peaks olema vaid täiendus, mis aitab suurenenud kulusid katta. See 
summa on suurem kui varasematel aastatel ning võrdub ligikaudselt 2011.–2012. õppeaasta 
ELi keskmisega. 

Lisaks kasutatakse Hispaanias riikliku kaasrahastamise määramisel varasemaga võrreldes 
teistsugust lähenemisviisi. Selmet maksta lisa ELi toetusele (mis on varemast suurem), 
rahastatakse nüüd konkreetsete kriteeriumide alusel täiendavat liikuvust. See uus meetod 
peaks tagama üliõpilastele nende toetuse tasemel täieliku läbipaistvuse juba enne 
üliõpilasvahetuse algust ning vältima muutusi nende välismaal õppimise ajal.

Järeldus

Euroopa Komisjon ei saa liikmesriikidele teha ettekirjutusi selle kohta, kas ja kuidas nad 
välismaal õppivaid üliõpilasi kaasrahastavad. Hispaania valitsus on toetanud Hispaania 
üliõpilaste liikuvust ning vaatamata oma riigi eelarvelistele piirangutele jätkab seda 
programmi „Erasmus +” raames. Mitte kõik liikmesriigid ei paku ELi rahastamisele täiendust 
ja Euroopa Komisjon peab kiiduväärseks Hispaania valitsuse jõupingutusi selle nimel, et 
tagada Hispaania üliõpilastele maksimaalsed võimalused. Samas pakub ka uus programm 
„Erasmus +” üliõpilastele endisest õiglasemat ja läbipaistvamat toetust.


