
CM\1004030DA.doc PE519.634v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

28.8.2013
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Om: Andragende 1427/2012 af Francesco Iurato, italiensk statsborger, om 
nedskæringer i Erasmus-programmet

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til, at støtten til Erasmus-projektet, som fremmer udvekslingen mellem 
universiteter i EU, ikke reduceres.

Efter andragerens opfattelse giver Erasmus-programmet håb til alle unge europæere og gør 
det muligt for dem at udvide deres kulturelle horisont gennem international uddannelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"I 26 år har Erasmus-programmet ydet et vigtigt bidrag til at forbedre de studerendes 
færdigheder, fremme deres erfaring og personlige udvikling, både hvad angår selvtillid og 
initiativ, og øge deres beskæftigelsesmuligheder, eftersom færdigheder, der er erhvervet via 
Erasmus-mobilitet (af sproglig og interkulturel karakter og med hensyn til tilpasningsevne i 
nye situationer) er højt værdsat af arbejdsgiverne.
Kommissionen arbejder for at fortsætte og udvide denne støtte og sikre yderligere 
forbedringer i programmets gennemslagskraft.

Erasmus ophører ikke med sine aktiviteter. De seneste vanskeligheder, der har været med at 
opnå betalingsbevillinger, er blevet løst: De nationale agenturer, som står for gennemførelsen 
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af programmet i de deltagende lande, har modtaget midler til at dække 2013, det sidste år 
inden for rammerne af det eksisterende program.

En Erasmus-agtig studentermobilitet vil også stå i centrum for det nye program: "Erasmus +" , 
der følger efter Erasmus. Dette nye program, som dækker hele spektret af uddannelse og 
erhvervsuddannelse samt ungdom og sport for tidsrummet 2014-2020, er i øjeblikket genstand 
for drøftelser med Europa-Parlamentet og Rådet.

Hvis der opnås enighed med Europa-Parlamentet og Rådet, vil budgettet for det nye program 
blive forøget i væsentlig grad, og dette vil gøre det muligt at støtte et større antal 
mobilitetsperioder til studier i udlandet eller praktikantophold i et andet land.  Der vil blive 
lagt større vægt på at støtte studerende med mere begrænsede ressourcer.

Disse forbedringer handler ikke bare om kvantitet, men også om kvalitet: Der vil blive tilbudt 
mere effektiv sprogundervisning før og under mobilitetsperioden i udlandet, og det vil blive 
lettere at få anerkendt meritpoint, der er erhvervet i udlandet."  


