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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2696/2013, ktorú predkladá Olga Sayago Solano, španielska štátna 
príslušníčka, o štipendiách Erasmus v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície je španielska študentka a držiteľka štipendia Erasmus na rok 
2013/2014. V tejto súvislosti namieta proti rozhodnutiu španielskej vlády znížiť doplnkové 
štipendium, čo zodpovedá sume približne 80 EUR mesačne. Tvrdí, že toto rozhodnutie by 
ohrozilo situáciu mnohých držiteľov štipendia Erasmus, ktorí už študujú v zahraničí na 
vlastné náklady, vzhľadom na to, že v praxi rovnaké štipendium EÚ nepokrýva životné 
náklady spojené so štúdiom na univerzite v Európe.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 28. novembra 2014. Európsky parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. februára 2015)

Študenti zapojení do programu Erasmus získavajú grant z rozpočtu EÚ, ktorý má pomôcť pri 
úhrade zvýšených nákladov v súvislosti so štúdiom alebo odbornou prípravou v zahraničí v 
rámci programu Erasmus+. Európska komisia tiež podporuje členské štáty v tom, aby doplnili 
rozpočet EÚ dodatočné finančné prostriedky na doplnenie grantu EÚ a na financovanie 
väčšieho počtu študentov. Suma, ktorú na tento účel vyčlenia, je výlučným rozhodnutím 
príslušného členského štátu v rámci svojich vnútroštátnych rozpočtových možností a 
Európska únia nemá právomoc regulovať túto dodatočnú pomoc. 
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Počas akademického roka 2013 – 2014 sa španielska vláda rozhodla znížiť úroveň 
spolufinancovania z dôvodu rozpočtových obmedzení. Rozhodlo sa však, že zníženie 
financovania sa nedotkne študentov, ktorí v čase zmeny už boli v zahraničí. 

Od akademického roku 2014 – 15 je výška štipendia navrhnutá v rámci nového programu 
Erasmus+ spravodlivejšia a transparentnejšia ako v rámci predchádzajúceho programu. O 
presnej sume, ktorú študent dostane z fondov EÚ, ktorá sa pohybuje medzi minimálnou a 
maximálnou úrovňou stanovenou Európskou komisiou, rozhodujú každoročne národné 
agentúry po dohode s vnútroštátnymi orgánmi na základe dopytu a miery národného 
spolufinancovania. 

Počas akademického roka 2014 – 15 môžu španielski študenti v rámci programu Erasmus+ 
čerpať grant EÚ vo výške od 200 EUR do 300 EUR mesačne v závislosti od krajiny určenia, 
ktorý je možné zvýšiť o 100 EUR v prípade mobility v rámci stáží alebo v prípade študentov, 
ktorí pochádzajú zo znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia. Táto celková suma 
nie je určená na krytie všetkých nákladov vzniknutých počas obdobia mobility v zahraničí, ale 
má len prispieť k úhrade zvýšených nákladov. Je vyššia ako v predchádzajúcich rokoch a 
zodpovedá zhruba priemeru EÚ počas akademického roka 2011 – 2012. 

Okrem toho sa v rámci národného spolufinancovania v Španielsku v porovnaní s minulosťou 
uplatňuje odlišný prístup. Namiesto navýšenia grantu EÚ (viac ako v minulosti) sa financujú 
ďalšie mobility podľa špecifických kritérií. Táto nová metodológia by mala zaručiť plnú 
transparentnosť výšky grantu pre študentov ešte pred ich výmenou a mala by zabrániť 
akýmkoľvek zmenám počas ich pobytu v zahraničí.

Záver

Komisia nemá právomoc určovať členským štátom, či a ako majú spolufinancovať mobilitu 
študentov. V prípade Španielska vláda podporuje mobilitu španielskych študentov a bude v 
tom pokračovať v rámci programu Erasmus+, napriek rozpočtovým obmedzeniam, ktorým 
čelí. Nie všetky členské štáty dopĺňajú financovanie EÚ a Komisia víta úsilie španielskej 
vlády zabezpečiť pre španielskych študentov čo najviac príležitostí. Súčasne sa v rámci 
nového programu Erasmus+ študentom poskytujú spravodlivejšie a transparentnejšie granty.


