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Om: Andragende 0814/2011 af Sara Consuegra, belgisk statsborger, om urimelig 
fordeling af studieudgifter for internationale studerende

1. Sammendrag

Andrageren er belgier, men studerer ved et nederlandsk universitet. Hun har fastslået, at en 
nederlænder, der studerer i Belgien, har meget lavere studieudgifter end en belgier, der 
studerer i Nederlandene. Hun mener, at studerende, der studerer i udlandet uden for 
Erasmusprogrammet, stilles over for økonomiske betingelser, der gør det vanskeligt at studere 
i et andet land. Hun anmoder om en mere afbalanceret fordeling af studieudgifterne for 
internationale studerende.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Kommissionen bemærker, at andrageren hævder, at studieudgifterne for internationale 
studerende er uretfærdigt fordelt, idet nogle regeringer vælger at bruge deres økonomiske 
ressourcer på at nedbringe studieudgifterne, mens andre prioriterer at yde studiestøtte. 
Andrageren anfører et eksempel med en belgisk studerende, der studerer i Nederlandene, og 
som, da denne ikke modtager økonomisk hjælp fra den belgiske regering og ikke er berettiget 
til nederlandsk økonomisk støtte, og da der er højere indskrivningsgebyrer på nederlandske 
universiteter, vil være økonomisk dårligere stillet end en nederlandsk studerende, der studerer 
i Belgien, og som vil nyde gavn af reducerede indskrivningsgebyrer på belgiske universiteter 
og af den økonomiske støtte, der ydes fra den nederlandske regerings side.
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Kommissionen minder om, at medlemsstaterne i henhold til artikel 165 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har kompetencen, hvad angår 
undervisningsindhold og organisering af deres uddannelsessystem, men at denne kompetence 
skal udøves i overensstemmelse med europæisk lovgivning, navnlig traktatens bestemmelser 
om retten til fri bevægelighed og retten til at opholde sig frit på medlemsstaternes territorium 
(artikel 21 i TEUF) eller forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet inden 
for traktatens anvendelsesområde (artikel 18 i TEUF). Kommissionen bemærker dog, at 
skabelse af en mere afbalanceret fordeling af studieudgifter for internationale studerende -
som andrageren anmoder om - vil kræve en vis grad af harmonisering af medlemsstaternes 
love og bestemmelser i denne henseende. Set i lyset af at en sådan mulighed er udelukket 
inden for uddannelse og erhvervsuddannelse i medfør af pkt. 4 i artikel 165 i TEUF, kan 
andragerens anmodning ikke blive behandlet inden for EU-rettens anvendelsesområde."


