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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2696/2013, ingiven av Olga Sayago Solano, 
spansk medborgare, om Erasmus-stipendier i Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är en spansk student och Erasmus-stipendiat för 2013/2014. Med anledning av 
detta protesterar hon mot den spanska regeringens beslut om att skära ned stipendiets 
tilläggsstöd som uppgår till omkring 80 euro per månad. Hon påstår att detta beslut skulle 
äventyra situationen för många Erasmus-stipendiater som redan studerar utomlands på egen 
bekostnad, med tanke på att samma EU-stipendium i praktiken inte täcker levnadskostnaderna 
i samband med universitetsstudier i Europa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 28 november 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Erasmus-studenter har rätt till ett bidrag från EU-budgeten som ska täcka en del av 
kostnaderna under perioder av studier eller praktik utomlands inom ramen för programmet 
Erasmus+. Europeiska kommissionen uppmanar även medlemsstaterna att komplettera 
medlen ur EU-budgeten med ytterligare finansiering för att öka EU-bidraget och/eller erbjuda 
finansiering för fler studenter. Hur stora belopp som de avsätter är emellertid ett beslut som 
till fullo fattas av de berörda medlemsstaterna inom ramen för deras nationella 
budgetmöjligheter, och Europeiska unionen har inga befogenheter att reglera detta 
kompletterande stöd. 
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Under läsåret 2013–2014 beslutade den spanska regeringen att minska samfinansieringen till 
följd av budgetåtstramningar. Man beslutade emellertid att inte skära ner på bidraget till 
studenter som redan befann sig utomlands vid tidpunkten för ändringen. 

Från läsåret 2014–2015 är storleken på de studiebidrag som föreslås under det nya 
programmet Erasmus+ mer rättvist och transparent än under tidigare program. Det exakta 
belopp som en student erhåller via EU-finansieringen, mellan den minimi- och maximinivå 
som fastställts av Europeiska kommissionen, fastställs årligen av de nationella organen och i 
överenskommelse med de nationella myndigheterna, på basis av efterfrågan på studieplatser 
och nivån på den nationella samfinansieringen. 

Under läsåret 2014–2015 kan spanska studenter få Erasmus+-bidrag som varierar från 
200 euro till 300 euro per månad, beroende på destinationslandet. Bidraget ökas med 100 euro 
om det handlar om rörlighet som avser praktik eller studenter som kommer från 
socioekonomiskt mindre gynnade områden. Detta totalbelopp syftar inte till att täcka samtliga 
kostnader under utomlandsvistelsen. Det ska endast bidra till att täcka de ökade kostnaderna. 
Beloppet är högre än tidigare år och motsvarar i stort sett genomsnittet i EU under läsåret 
2011–2012. 

Den nationella samfinansieringen i Spanien tillämpas dessutom på ett annorlunda sätt jämfört 
med tidigare. I stället för att öka EU-bidraget (högre än under tidigare år) ska ett större antal 
personer finansieras i enlighet med särskilda kriterier. Denna nya metod bör säkra att 
studenterna har full insyn i sina bidragsnivåer innan utbytet inleds, och att inga ändringar görs 
under perioden utomlands.

Slutsats

Kommissionen har ingen auktoritet över medlemsstaterna när det gäller huruvida och hur de 
ordnar med samfinansiering för studentutbytet. I fallet Spanien har regeringen stött rörlighet 
för spanska studenter, och kommer även i fortsättningen att göra så inom ramen för 
Erasmus+, oavsett vilka budgetåtstramningar man brottas med. Alla medlemsstater erbjuder 
inte ett komplement till EU-finansieringen, och kommissionen välkomnar den spanska 
regeringens insatser för att säkra en maximering av de spanska studenternas möjligheter. 
Samtidigt erbjuder det nya Erasmus+ mer rättvisa och transparenta bidrag till studenterna.


