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1. Rezumatul petiției

Petiționara este o studentă spaniolă, titulară a unei burse Erasmus pentru anul de studii 2013-
2014. În această privință, ea ridică obiecții împotriva deciziei guvernului spaniol de a suprima 
bursa de ajutor suplimentar, care reprezintă aproximativ 80 EUR pe lună. Ea susține că 
această decizie îi va afecta pe numeroși bursieri Erasmus care studiază deja în străinătate pe 
propria cheltuială, având în vedere că, în practică, această bursă UE nu acoperă cheltuielile de 
întreținere aferente detașării la o universitate din Europa.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Studenții Erasmus primesc un grant din bugetul UE care contribuie la acoperirea costurilor 
mai ridicate pe care le implică studierea sau formarea în străinătate, în cadrul programului 
Erasmus +. De asemenea, Comisia Europeană încurajează statele membre să completeze 
contribuția din bugetul UE prin fonduri suplimentare, pentru a completa grantul UE și/sau 
pentru a finanța mai mulți studenți. Totuși, decizia privind suma pe care acestea o alocă 
aparține statelor membre în cauză, ținând seama de posibilitățile bugetare de la nivel național, 
iar Uniunea Europeană nu este abilitată să reglementeze acest ajutor suplimentar. 
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În cursul anului academic 2013-2014, guvernul spaniol a decis să reducă nivelul de 
cofinanțare din cauza constrângerilor bugetare. Totuși, s-a decis să nu se sisteze finanțarea 
acordată studenților care se aflau deja în străinătate în momentul adoptării acestei modificări. 

Începând cu anul academic 2014-2015, cuantumul bursei propuse studenților în cadrul noului 
program Erasmus + este mai echitabil și mai transparent decât în cadrul programului anterior. 
Cuantumul exact pe care un student îl primește din fondurile UE, între nivelul minim și cel 
maxim stabilit de Comisia Europeană, este decis anual de agențiile naționale, de comun acord 
cu autoritățile naționale, pe baza cererii de locuri și a nivelului cofinanțării la nivel național. 

În cursul anului academic 2014-2015, studenților spanioli li se poate acorda o bursă 
europeană Erasmus + de 200 până la 300 EUR, în funcție de țara de destinație, aceasta putând 
fi suplimentată cu 100 EUR în cazul mobilității pentru stagii sau în cazul studenților care 
provin dintr-un mediu socioeconomic defavorizat. Această sumă totală nu vizează să acopere 
toate costurile din timpul perioadei de mobilitate în străinătate, ci doar să contribuie la 
costurile mai ridicate. Ea este mai mare decât în anii anteriori și corespunde, în linii mari, 
mediei la nivel european din cursul anului academic 2011-2012. 

În plus, cofinanțarea la nivel național în Spania este aplicată într-un mod diferit față de anii 
anteriori. În loc să completeze grantul UE (mai ridicat decât în anii anteriori), aceasta 
finanțează alte mobilități conform unor criterii specifice. Această nouă metodologie ar trebui 
să le garanteze studenților o transparență totală cu privire la grantul lor înainte de realizarea 
schimbului și să permită evitarea oricăror modificări în timpul perioadei petrecute în 
străinătate.

Concluzie

Comisia nu are nicio autoritate asupra statelor membre în ceea ce privește măsura și modul în 
care acestea oferă cofinanțate studenților care participă la mobilitate. În cazul Spaniei, 
guvernul a sprijinit mobilitatea studenților spanioli și va continua să facă acest lucru și în 
cadrul programului Erasmus +, în ciuda constrângerilor bugetare cu care se confruntă. Nu 
toate statele membre oferă o completare la finanțarea UE, iar Comisia salută eforturile depuse 
de guvernul spaniol pentru a se asigura că studenții spanioli dispun de cât mai multe 
oportunități. În același timp, programul Erasmus + le oferă studenților burse mai echitabile și 
mai transparente.


