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nationaliteit), over bezuinigingen op het Erasmusprogramma

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt om de middelen voor het Erasmusproject, dat uitwisselingen tussen 
universiteiten in de EU stimuleert, niet te verlagen.
Indiener stelt zich op het standpunt dat het Erasmusprogramma alle jonge Europeanen hoop 
geeft doordat ze de mogelijkheid krijgen hun culturele horizon te verbreden dankzij een 
internationale opleiding.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Het Erasmusprogramma heeft 26 jaar lang belangrijke steun verleend aan de verbetering van 
vaardigheden van studenten door hun ervaring op te laten doen en hun persoonlijke 
ontwikkeling te versterken, zowel op het gebied van zelfvertrouwen als zin in initiatief. Het 
programma vergroot op deze manier arbeidsmogelijkheden, aangezien vaardigheden die 
opgedaan zijn via Erasmus-mobiliteit (interculturele en taalvaardigheden, het vermogen zich 
aan te passen aan nieuwe situaties) zeer gewaardeerd worden door werkgevers.
De Commissie werkt aan de voortgang en uitbreiding van deze steun en aan de verdere 
verbetering van de invloed van het programma.

De activiteiten van Erasmus zullen niet ophouden. De recente problemen betreffende de 
beschikbaarheid van betalingskredieten zijn opgelost: de nationale agentschappen, die de 
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uitvoering van het programma regelen in de deelnemende landen, hebben de middelen 
gekregen om 2013 te dekken, het laatste jaar waarin het bestaande programma in deze vorm 
plaatsvindt. 

Net als bij het Erasmusprogramma zal mobiliteit van studenten de kern blijven van het nieuwe 
programma "Erasmus +" dat Erasmus op zal volgen. Dit nieuwe programma, dat zowel het 
hele spectrum van onderwijs en opleiding als jongeren en sport omvat voor de periode 2014-
2020, wordt momenteel besproken met het Europees Parlement en de Raad.

Als de overeenkomst door het Europees Parlement en de Raad wordt goedgekeurd, zal het 
budget voor het nieuwe programma aanzienlijk verhoogd worden, wat ruimte zal geven voor 
steun aan een groter aantal mobiliteitsperiodes om in het buitenland te studeren of stage te 
lopen. Er zal een grotere nadruk komen te liggen op studenten met beperkte middelen.

Deze verbeteringen betreffen niet alleen kwantiteit maar ook kwaliteit: voorafgaand en tijdens 
de mobiliteitsperiode in het buitenland zullen effectievere taalcursussen worden aangeboden 
en een gemakkelijkere erkenning van in het buitenland behaalde studiepunten zal 
gewaarborgd worden.


