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1. Sammendrag

Andrageren er spanier og studerende og indehaver af et Erasmusstipendium for 2013/2014.I 
denne henseende gør hun indsigelse mod den spanske regerings afgørelse om at fjerne 
den

supplerende uddannelsesstøtte, som svarer til ca. 80 EUR om måneden. Hun hævder, at denne
afgørelse ville gøre betingelserne vanskelige for mange indehavere af Erasmusstipendiet, som
allerede studerer i udlandet for egen regning, i betragtning af at det samme EU-stipendium i
praksis ikke dækker leveomkostningerne i forbindelse med et universitetsophold i Europa.

Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2014).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Som et tilskud til de ekstra udgifter, som skal afholdes i løbet af et studie- eller praktikophold 
i udlandet under programmet Erasmus+, modtager Erasmusstuderende et stipendium fra EU's 
budget. Europa-Kommissionen tilskynder desuden medlemsstaterne til at bidrage til EU-
budgettet med yderligere midler, spæde til EU-legatet og/eller finansiere flere studerende.
Beslutningen om, hvor mange penge der skal afsættes hertil, afhænger imidlertid helt og 
holdent af den enkelte medlemsstat og dens nationale økonomiske råderum, og Den 
Europæiske Union har ingen beføjelser til at regulere denne supplerende hjælp.
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I løbet af det akademiske år 2013-2014 besluttede den spanske regering at nedsætte niveauet 
for samfinansiering på grund af budgetmæssige stramninger. Det blev dog besluttet ikke at 
fjerne finansieringen for studerende, der allerede opholdt sig i udlandet, da ændringen blev 
vedtaget.

Med virkning fra det akademiske år 2014-2015 er størrelsen af det stipendium, der gives 
under det nye Erasmus+-program, retfærdigere og mere gennemsigtig end under det tidligere 
program. Det præcise beløb, som en studerende modtager fra EU inden for det spænd, som 
Europa-Kommissionen fastsætter, besluttes på årsbasis af de nationale kontorer efter aftale 
med de nationale myndigheder og afhænger af antallet af ansøgere og størrelsen af den 
nationale samfinansiering.

I det akademiske år 2014-2015 har spanske studerende mulighed for at modtage et EU-
stipendium gennem Erasmus+ på mellem 200 og 300 EUR om måneden alt afhængigt af, i 
hvilket land de tilbringer opholdet, og hertil kommer yderligere 100 EUR, hvis der er tale om 
et praktikantophold, der medfører rejseaktivitet, eller hvis den studerende kommer fra socialt 
dårligt stillede forhold. Hensigten er ikke, at det samlede beløb skal dække alle udgifter i 
forbindelse med udlandsopholdet, men blot at give et tilskud til de ekstra udgifter. Beløbet er 
højere end i tidligere år og svarer nogenlunde til EU-gennemsnittet for det akademiske år 
2011-2012.

Herudover tildeles det nationale spanske bidrag efter andre kriterier end tidligere. I stedet for 
at supplere EU-stipendiet (som er større end tidligere), finansierer det yderligere mobilitet 
efter bestemte kriterier. Denne nye fremgangsmåde skulle sikre, at de studerende forud for 
udvekslingsopholdet har fuldt overblik over størrelsen af deres stipendium, og at der ikke sker 
nogen ændringer, mens de er afsted.

Konklusion

Kommissionen har ingen myndighed over medlemsstaterne med hensyn til, om de yder 
samfinansiering til studerendes ophold i udlandet, eller hvordan det foregår. I tilfældet 
Spanien har regeringen støttet spanske studerendes mobilitet og vil fortsat gøre det under 
Erasmus+ til trods for de budgetmæssige vanskeligheder, den står overfor. Det er ikke alle 
medlemsstater, der supplerer EU's finansiering, og Kommissionen hilser den spanske 
regerings bestræbelser for at give spanske studerende de bedst mulige betingelser, 
velkommen. Samtidig stiller det nye Erasmus+ retfærdigere og mere gennemsigtige stipendier 
til rådighed for de studerende.


