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AVVIŻ  LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru 2696/2013, imressqa minn Olga Sayago Solano, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar boroż ta’ studju tal-Erasmus fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija studenta Spanjola u d-detentur ta’ borża ta’ studju tal-Erasmus għall-
2013/2014. F’dan ir-rigward, hija qed tipprotesta kontra d-deċiżjoni tal-Gvern Spanjol li 
jwaqqaf il-borża ta’ studju ta’ għajnuna supplementari, li tikkorrispondi għal madwar EUR 80 
fix-xahar. Hija tallega li din id-deċiżjoni tikkomprometti s-sitwazzjoni ta’ ħafna detenturi ta’ 
boroż ta’ studju tal-Erasmus li diġà qed jistudjaw barra mill-pajjiż bi spejjeż għalihom, 
minħabba li fil-prattika din l-istess borża ta’ studju tal-UE ma tkoprix l-ispejjeż tal-għajxien 
assoċjati mal-kollokament f’università fl-Ewropa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Novembru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 216(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015.

L-istudenti tal-Erasmus jirċievu għotja mill-baġit tal-UE li tikkontribwixxi għall-ispejjeż 
miżjuda mġarrba matul perjodu ta' mobilità barra l-pajjiż  għal studju jew taħriġ mal-
programm tal-Erasmus+. Il-Kummissjoni Ewropea tinkoraġġixxi wkoll lill-Istati Membri biex 
jikkumplimentaw il-baġit tal-UE b’fondi addizzjonali, iżidu l-għotja tal-UE u/jew biex 
jiffinanzjaw aktar studenti. Madankollu, l-ammont li huma jiddedikaw għal dan hija deċiżjoni 
li taqa’ kompletament f’idejn l-Istat Membru kkonċernat, fil-kuntest tal-possibilitajiet 
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baġitarji nazzjonali tiegħu, u l-Unjoni Ewropea m’għandha l-ebda kompetenza bix tirregola 
din l-għajnuna addizzjonali. 

Matul is-sena akkademika 2013-2014, il-gvern Spanjol iddeċieda li jnaqqas il-livell ta’ 
kofinanzjament minħabba restrizzjonijiet baġitarji. Madankollu, ġie deċiż li l-fondi tal-
istudenti li kienu diġà barra l-pajjiż fiż-żmien tal-bidla ma jinqatgħux. 

Mis-sena akkademika 2014-2015, il-livell tal-għotja lill-istudenti propost skont il-programm 
il-ġdid Erasmus+ huwa aktar ġust u aktar trasparenti minn kif kien fil-programm ta’ qabel. L-
ammont eżatt li student jirċievi mill-fondi tal-UE, bejn il-livell minimu u massimu stabbilit 
mill-Kummissjoni Ewropea u abbażi tad-domanda għall-postijiet u l-livell ta’ kofinanzjament 
nazzjonali, jiġi deċiż kull sena mill-aġenziji nazzjonali u bi ftehim mal-awtoritajiet nazzjonali.  

Matul is-sena akkademika 2014-2015, l-studenti Spanjoli jistgħu jingħataw għotja tal-UE tal-
Erasmus+ li tvarja minn €200 sa €300 kull xahar, skont il-pajjiż ta’ destinazzjoni, u tiżdied 
b’€100 fil-każ ta’ mobilità għal taħriġ prattiku jew studenti li ġejjin minn sfond 
soċjoekonomiku żvantaġġat. Dan l-ammont totali mhuwiex immirat biex ikopri l-ispejjeż 
kollha mġarrba waqt il-perjodu ta’ mobilità barra mill-pajjiż, iżda biex jikkontribwixxi biss 
għall-ispejjeż miżjuda. Huwa ogħla mis-snin ta’ qabel u bejn wieħed u ieħor jikkorrispondi  
mal-medja tal-UE matul  is-sena akkademika 2011-2012. 

Barra minn hekk, meta kkumparat mal-passat, il-kofinanzjament nazzjonali fi Spanja jiġi 
applikat b’approċċ differenti.  Minflok ma jiżdied mal-għotja tal-UE (li hija ogħla mill-
passat), dan jiffinanzja mobilitajiet addizzjonali skont il-kriterji speċifiċi. Din il-metodoloġija 
l-ġdida għandha tiżgura trasparenza sħiħa għall-istudenti fuq il-livell tal-għotja tagħhom qabel 
l-iskambju tagħhom u jiġi evitat kwalunkwe tibdil waqt il-perjodu tagħhom barra mill-pajjiż.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda awtorità fuq l-Istati Membri rigward jekk u kif huma 
jipprovdu kofinanzjament lill-istudenti mobbli. Fil-każ ta’ Spanja, il-gvern appoġġa l-mobilità 
tal-istudenti Spanjoli u se jkompli jagħmel hekk taħt l-Erasmus+, minkejja r-ristrezzjonijiet 
baġitarji li qed jaffaċċja. Mhux l-Istati Membri kollha jipprovdu kompliment għall-fondi tal-
UE u l-Kummissjoni tilqa’ l-isforzi tal-gvern Spanjol li jiżgura li l-opportunitajiet għall-
istudenti Spanjoli jiġu massimizzati. Fl-istess ħin, il-programm il-ġdid Erasmus+ jipprovdi 
lill-istudenti għotjiet aktar ġusti u aktar trasparenti.


