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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2696/2013, którą złożyła Olga Sayago Solano (Hiszpania), w 
sprawie stypendiów w ramach programu Erasmus w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest obywatelką Hiszpanii i studentką, która w roku akademickim 
2013/2014 otrzymywała stypendium w ramach programu Erasmus. W związku z tym 
sprzeciwia się ona decyzji hiszpańskiego rządu o ograniczeniu dodatkowego stypendium 
wynoszącego około 80 EUR miesięcznie. Składająca petycję twierdzi, że decyzja ta stanowi 
zagrożenie dla sytuacji wielu stypendystów programu Erasmus, którzy studiują już za granicą 
na własny koszt, ponieważ w praktyce to samo stypendium UE nie pokrywa kosztów 
utrzymania związanych ze studiowaniem na uniwersytecie w Europie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Studenci objęci programem Erasmus otrzymują z budżetu UE dofinansowanie tytułem 
częściowego zwrotu większych kosztów związanych z zagranicznymi studiami lub 
mobilnością w celach edukacyjnych w ramach programu Erasmus+. Komisja Europejska 
zachęca też państwa członkowskie do uzupełniania budżetu UE o dodatkowe środki, aby 
uzupełnić unijne dofinansowanie lub sfinansować studia większej liczbie studentów.  Jednak 
wysokość przeznaczanej na to kwoty leży wyłącznie w gestii danego państwa 
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członkowskiego, w ramach krajowych możliwości budżetowych, a Unia Europejska nie ma 
kompetencji do regulowania tej dodatkowej pomocy. 

W roku akademickim 2013/2014 rząd hiszpański postanowił zmniejszyć wysokość 
współfinansowania ze względu na ograniczenia budżetowe.  Podjęto jednak decyzję, aby nie 
zmniejszać finansowania studentów już przebywających za granicą w chwili wprowadzania 
tej zmiany.  

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015 poziom dofinansowania studentów 
proponowany w ramach nowego programu Erasmus+ jest sprawiedliwszy i bardziej 
przejrzysty niż w ramach programu poprzedniego.  O dokładnej kwocie otrzymywanej przez 
studenta ze środków UE – plasującej się między określonym przez Komisję Europejską 
poziomem minimalnym a maksymalnym – decydują rokrocznie agencje krajowe w 
porozumieniu z organami krajowymi, w oparciu o zapotrzebowanie na miejsca i o poziom 
współfinansowania krajowego. 

W roku akademickim 2014/2015 hiszpańscy studenci mogą otrzymać unijne stypendium z 
programu Erasmus+, które waha się od 200 EUR do 300 EUR miesięcznie w zależności od 
kraju przeznaczenia i jest zwiększane o 100 EUR w przypadku mobilności związanej z 
praktyką zawodową lub też w przypadku studentów o niekorzystnym pochodzeniu społeczno-
ekonomicznym.  Ta całkowita kwota nie jest przeznaczona na pokrycie wszystkich kosztów 
poniesionych w okresie mobilności za granicą, ale ma jedynie za zadanie uzupełnić zwrot 
zwiększonych kosztów.  Jest ona wyższa niż w poprzednich latach i odpowiada w 
przybliżeniu unijnej średniej w roku akademickim 2011/2012.  

Ponadto do krajowego współfinansowania w Hiszpanii stosuje się obecnie inne podejście niż 
dawniej.  Zamiast uzupełniać dofinansowanie unijne (wyższe niż w przeszłości), ze środków 
krajowych finansuje się dodatkowe rodzaje mobilności według określonych kryteriów.  Ta 
nowa metodologia powinna zapewnić studentom pełną przejrzystość co do poziomu 
przysługującego im dofinansowania przed wyjazdem na wymianę i zapobiec jakimkolwiek 
zmianom w czasie ich pobytu za granicą.

Wniosek

Komisja nie ma władzy nad państwami członkowskimi w kwestii tego, czy i jak zapewniają 
one mobilnym studentom dofinansowanie. W przypadku Hiszpanii rząd wspiera mobilność 
hiszpańskich studentów i pomimo ograniczeń budżetowych będzie nadal to czynić w ramach 
programu Erasmus+. Nie wszystkie państwa członkowskie zapewniają uzupełnienie 
finansowania ze środków UE i Komisja z zadowoleniem przyjmuje wysiłki rządu Hiszpanii 
zmierzające do zapewnienia hiszpańskim studentom jak największych szans.  Równocześnie 
nowy program Erasmus+ oferuje studentom bardziej sprawiedliwe i przejrzyste stypendia. 


