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1. Sammendrag

I lyset af den trussel, som budgetnedskæringer udgør over for 
universitetsudvekslingsprogrammet Erasmus, foreslår andrageren, at der leveres incitamenter 
til at fremme mobiliteten mellem universiteter gennem indlogeringsudveksling mellem 
studerende med forskellige nationaliteter. 

En familie, der planlægger at sende deres barn til udlandet for at studere under 
Erasmusprogrammet, vil således bestræbe sig på at huse en udenlandsk studerende for dermed 
at sikre sig mod ekstraudgifter.

Andragendet fremhæver også Erasmusprogrammets betydning for udviklingen af en 
flersproget europæisk uddannelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

"Siden programmets start i 1987 har Erasmus givet over tre millioner europæiske studerende 
mulighed for at tage til udlandet for at studere ved en højere uddannelsesinstitution eller 
fungere som praktikant i en virksomhed. Programmet har i væsentlig grad bidraget til at 
styrke de studerendes færdigheder, give dem øget erfaring, fremme deres personlige udvikling 
og således forbedre deres beskæftigelsesmuligheder, eftersom de færdigheder, der opnås via 
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programmet (sprogkundskaber, interkulturel ekspertise og tilpasningsevne i forhold til nye 
situationer) er højt værdsat blandt arbejdsgiverne. 

Det nye program Erasmus+, der vil blive iværksat i begyndelsen af 2014, bygger videre på de 
gode resultater af det igangværende Erasmusprogram og andre programmer inden for 
uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt. De studerendes mobilitet får en central 
placering i det nye program, hvilket afspejler sig i tallene; hvis den foreslåede aftale 
godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet, vil programmets budget blive forøget med 40 % i 
forhold til de eksisterende programmer på disse områder, og mindst 63 % af det samlede 
budget vil blive afsat til at sikre uddannelsesmæssig mobilitet for enkeltpersoner.  Erasmus+ 
vil give omtrent to millioner studerende ved højere uddannelsesinstitutioner mulighed for at 
studere eller gennemføre praktikophold i udlandet. 

Det er særdeles vigtigt at fokusere på spørgsmålet om indlogering, således som det 
understreges i andragendet. Det er en central forudsætning for succesrig mobilitet, at man er i 
stand til at finde sikker indkvartering til en overkommelig pris.  Det er grunden til, at 
Erasmuschartret for videregående uddannelse, der fungerer som rettesnor for alle de højere 
uddannelsesinstitutioner, som ønsker at deltage i Erasmus+, er blevet udbygget med nye 
principper, heriblandt, at de højere uddannelsesinstitutioner bør vejlede kommende deltagere 
om indlogeringsmuligheder.  De interinstitutionelle aftaler mellem de højere 
uddannelsesinstitutioner, der deltager i Erasmus+, er også blevet udbygget med bestemmelser 
om indlogering ved partnerinstitutionerne. Studenterorganisationer som f.eks. netværket for 
Erasmusstuderende (Erasmus Student Network) kan også yde værdifuld støtte til studerende i 
forbindelse med indlogering og praktisk integration generelt. 

Kommissionen støtter initiativer som det, andrageren har foreslået, for at fremme udveksling 
af indlogering for studerende i mobile faser.  På grund af de varierende startdatoer og perioder 
og svingninger i strømmene af studerende mellem institutioner og deltagerlande er det ikke er 
muligt at arrangere en sådan udveksling direkte eller at gøre det til et obligatorisk led i 
programmet, men Kommissionen støtter initiativer i civilsamfundet, som kan lette udveksling 
og genanvendelse af studenterindlogering. Der findes flere internetplatforme, som støtter 
studerende, der tager på udvekslings- eller praktikophold og ønsker at udleje deres værelse 
eller finde et værelse i udlandet (http://www.housinganywhere.com/; http://erasmusu.com/; 
http://en.erasm.us/). Sådanne initiativer kan hjælpe institutionerne med at øge udbuddet af 
kortvarige indlogeringsmuligheder til kommende udvekslingsstudenter og tillige give de 
studerende en supplerende indtægtskilde under deres udlandsophold via udlejning af deres 
værelse. De studerendes familier kan ligeledes søge efter – og udbyde – indlogering via disse 
websteder."


