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Lūgumrakstu komiteja

28.2.2015

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2696/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Olga 
Sayago Solano, par Erasmus stipendijām Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir studente no Spānijas, kas ieguvusi Erasmus stipendiju 
2013./2014. gadam. Šajā sakarā viņa iebilst pret Spānijas valdības lēmumu atcelt papildu 
atbalsta stipendiju, kas ir aptuveni EUR 80 mēnesī. Viņa apgalvo, ka šis lēmums pasliktinās 
situāciju daudziem Erasmus stipendiju saņēmējiem, kuri ārvalstīs mācās par saviem 
līdzekļiem, jo praksē šī ES stipendija nesedz dzīvošanas izmaksas, kas saistītas ar studijām 
kādā Eiropas universitātē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Erasmus stipendiāti saņem stipendiju no ES budžeta, kuras mērķis ir palīdzēt segt pieaugušos 
izdevumus, kas rodas studiju vai apmācību mobilitātes laikā ārzemēs saskaņā ar Erasmus+
programmu. Eiropas Komisija arī mudina dalībvalstis papildināt ES budžetu ar papildu 
finansējumu, lai paaugstinātu ES stipendiju un/vai sniegtu finansējumu lielākam studentu 
skaitam. Tomēr lēmums par summu, ko valstis atvēl šim nolūkam, pilnībā ir attiecīgās 
dalībvalsts ziņā saskaņā ar valsts budžeta iespējām, un Eiropas Savienības kompetencē nav 
reglamentēt šo papildu atbalstu. 
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Spānijas valdība 2013./2014. mācību gada laikā nolēma samazināt līdzfinansējuma līmeni 
budžeta ierobežojumu dēļ. Tomēr tika nolemts nesamazināt finansējumu studentiem, kuri 
noteikumu maiņas laikā jau bija devušies uz ārzemēm. 

Sākot ar 2014./2015. mācību gadu, jaunajā Erasmus+ programmā piedāvātais studentu 
stipendijas līmenis ir taisnīgāks un pārredzamāks nekā iepriekšējā programmā. Lēmumu par 
to, cik tieši liela būs stipendija, ko students saņem no ES līdzekļiem robežās no Eiropas 
Komisijas noteiktā minimālā un maksimālā līmeņa, katru gadu pieņem valstu aģentūras, 
vienojoties ar valsts iestādēm un pamatojoties uz vietu pieprasījumu un valsts līdzfinansējuma 
līmeni. 

Spānijas studentiem 2014./2015. mācību gada laikā var piešķirt Erasmus+ ES stipendiju, kas 
ir EUR 200 līdz EUR 300 mēnesī atkarībā no galamērķa valsts un ko palielina par EUR 100 
tādu praktikantu vai studentu mobilitātei, kuru sociāli ekonomiskie apstākļi ir nelabvēlīgi. Šī 
kopējā summa nav paredzēta, lai aptvertu visas izmaksas, kas rodas mobilitātes laikā ārzemēs, 
bet tikai lai palīdzētu segt pieaugušos izdevumus. Tā ir augstāka nekā iepriekšējos gados un 
atbilst apmēram ES vidējam rādītājam 2011./2012. mācību gadā. 

Turklāt Spānijā valsts līdzfinansējumu piemēro saskaņā ar citu pieeju nekā agrāk. Šajā valstī 
vairs nepapildina ES stipendiju (augstāka kā agrāk), bet finansē papildu mobilitātes atbilstoši 
konkrētiem kritērijiem. Šai jaunajai metodikai vajadzētu nodrošināt studentiem pilnīgu 
pārredzamību par viņu stipendijas līmeni pirms apmaiņas brauciena un novērst jebkādas 
izmaiņas laikposmā, kad viņi ir ārzemēs.

Nobeigums

Komisija nevar dalībvalstij noteikt, vai un kā tai jānodrošina līdzfinansējums mobilajiem 
studentiem. Spānijas valdība, neraugoties uz budžeta ierobežojumiem, ar ko tā saskaras, ir 
atbalstījusi savas valsts studentu mobilitāti un turpinās to darīt saskaņā ar Erasmus+. Ne visas 
valstis ES finansējumu papildina, un Komisija atzinīgi vērtē Spānijas valdības centienus 
nodrošināt, ka Spānijas studentiem ir maksimāli lielas iespējas. Tajā pašā laikā jaunā 
Erasmus+ programma piedāvā studentiem taisnīgākas un pārredzamākas stipendijas.


