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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója spanyol egyetemista, akinek Erasmus-ösztöndíja van a 2013/2014-es 
tanévre. Ezzel kapcsolatban az ellen a spanyol kormány által hozott döntés ellen tiltakozik, 
amely csökkentené a havi 80 eurós kiegészítő ösztöndíj összegét. Állítása szerint ez a döntés 
számos, jelenleg saját költségén külföldön tanuló Erasmus-ösztöndíjas hallgató helyzetét 
ellehetetlenítené, mivel a gyakorlatban az Erasmus-ösztöndíj nem fedezi az európai egyetemi 
tanulmányok folytatásával járó megélhetési költségeket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. november 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

Az Erasmus-hallgatók az uniós költségvetésből biztosított támogatásban részesülnek, 
amelynek az a célja, hogy hozzájáruljon az Erasmus+ program keretében megvalósuló 
külföldi tanulmányaik vagy gyakornokságuk során megnövekedett költségeik viseléséhez. Az 
Európai Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy további támogatással egészítsék ki az 
uniós költségvetést, emeljék az uniós támogatás összegét és/vagy még több diákot 
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támogassanak.  Az e célra fordított összeg nagyságáról azonban kizárólag az érintett tagállam 
határoz nemzeti költségvetése fényében, és az Európai Unió hatásköre nem terjed ki a 
kiegészítő támogatás szabályozására. 

A 2013–2014-es tanévben a spanyol kormány költségvetési megszorítások miatt a 
társfinanszírozás mértékének csökkentéséről határozott. Ugyanakkor az a döntés született, 
hogy a változtatás idejében már külföldön tartózkodó hallgatók támogatását nem csökkentik. 

A 2014–2015-ös tanévben az új Erasmus+ keretében javasolt hallgatói ösztöndíj az előző 
program során biztosítottnál méltányosabb és átláthatóbb. Azt, hogy egy hallgató – az Európai 
Bizottság által meghatározott minimális és maximális szint között – pontosan mekkora 
összeget kap az uniós forrásokból, a nemzeti hatóságokkal együttműködésben évente döntik 
el a nemzeti ügynökségek a benyújtott kérelmek száma és a nemzeti társfinanszírozás mértéke 
alapján. 

A 2014–2015-ös tanévben a spanyol diákok a célországtól függően havonta 200–300 euró 
közötti uniós támogatásban részesülhetnek az Erasmus+ keretében, ami 100 euróval egészül 
ki gyakornoki mobilitás vagy hátrányos társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező hallgatók 
esetében. Ez az összeg nem a mobilitás keretében külföldön töltött időszak során felmerült 
összes költség fedezésére, hanem csupán a megnövekedett költségekhez való hozzájárulásra 
szolgál. Az összeg magasabb, mint az előző években, és nagyjából megfelel a 2011–2012-es 
tanév uniós átlagának. 

Továbbá, Spanyolországban a nemzeti társfinanszírozás tekintetében a korábbiaktól eltérő 
megközelítést alkalmaznak. Az uniós támogatás kiegészítése helyett (ez a támogatás a 
korábbinál magasabb) konkrét kritériumok alapján támogatják további hallgatók mobilitását. 
Az új módszertannak a csereprogram megkezdése előtt teljes átláthatóságot kell biztosítania a 
diákok számára a kapott ösztöndíj összege tekintetében, melyet a külföldi tartózkodás ideje 
alatt nem lehet megváltoztatni.

Következtetés

A Bizottság nem rendelkezik a tagállamok feletti hatáskörrel annak tekintetében, hogy 
biztosítanak-e társfinanszírozást a mobilitási programokban részt vevő hallgatók számára, és 
ha igen, milyen módon. Spanyolország esetében a kormány eddig támogatta a spanyol diákok 
mobilitását, és az Erasmus+ keretében is így fog tenni, a költségvetési megszorítások ellenére. 
Nem minden tagállam egészíti ki az uniós támogatást, és a Bizottság üdvözli a spanyol
kormány arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a spanyol diákok számára adódó lehetőségeket a 
lehető legteljesebb mértékben kihasználják. Ugyanakkor az új Erasmus+ keretében javasolt 
hallgatói ösztöndíj az előző program során biztosítottnál méltányosabb és átláthatóbb.


