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Subiect: „Erasmus4Ukraine”

Războiul din Ucraina generează o criză umanitară fără precedent. Peste patru milioane de refugiați 
ucraineni au sosit în UE, dintre care un milion de minori au fost forțați să își întrerupă studiile și 
activitățile de formare. Acest lucru va avea un impact grav asupra redresării Ucrainei în faza 
postbelică.

De la izbucnirea conflictului, UE a răspuns ferm cu sprijin militar și umanitar și sancțiuni financiare, 
dar nu a asigurat o abordare coordonată pentru a garanta continuitatea școlară și universitară a 
refugiaților ucraineni, lăsând statelor membre sarcina de a organiza inițiative de educație și formare, 
fără un sprijin politic și financiar adecvat.

Prin urmare, invităm Comisia să răspundă la următoarele întrebări:

1. Ce acțiuni intenționează să pună în aplicare pentru a garanta tuturor studenților ucraineni 
refugiați din UE dreptul la continuitate educațională și universitară?

2. Are Comisia în vedere posibilitatea de a lansa un program extraordinar „Erasmus 4Ukraine” 
pentru studenții universitari, care ar prevedea înscrierea gratuită la o universitate în cursul anului 
universitar în curs, o excepție de la cerința privind existența unui contract de studii între cele 
două universități în cauză, și recunoașterea calificărilor și a creditelor obținute în universitățile din 
statele membre?

3. Intenționează Comisia să finanțeze activitățile menționate mai sus utilizând fondurile pentru 
mobilitatea tinerilor prevăzute de programul Erasmus+ care nu au fost cheltuite în timpul 
pandemiei?


