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PROTOKOLSIDE

Med skrivelse af 18. januar 2000 fremsendte Kommissionen sin beretning om "Undersøgelse 
af Erasmus-studerendes sociale og økonomiske forhold" (KOM(2000) 4 – 2000/2089(COS)) 
til Parlamentet.

På mødet den 17. marts 2000 meddelte Parlamentets formand, at denne beretning var henvist 
til Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport som korresponderende udvalg 
og til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender som rådgivende udvalg 
(C5-0146/2000).

På mødet den 14. april 2000 meddelte formanden, at hun også havde henvist beretningen til 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder.

På mødet den 22. februar 2000 havde Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og 
Sport valgt Chris Heaton-Harris til ordfører.

På møder den 5. juni, 12. og 13. juli 2000 behandlede udvalget beretningen fra Kommissionen 
og udkastet til betænkning.

På sidstnævnte møde vedtog det enstemmigt forslaget til beslutning.

Til stede under afstemningen var: Giuseppe Gargani (formand), Vasco Graça Moura, Ulpu 
Iivari og Giorgio Ruffolo (næstformænd), Alexandros Alavanos, Konstantinos Alyssandrakis, 
Ole Andreasen, Roberta Angelilli, Pedro Aparicio Sánchez, Per-Arne Arvidsson, Christine de 
Veyrac, Raina A. Mercedes Echerer, Carlo Fatuzzo, Enrico Ferri, Geneviève Fraisse, Lissy 
Gröner, Cristina Gutiérrez Cortines, Ruth Hieronymi, Lucio Manisco, Maria Martens, Mario 
Walter Mauro, Pietro-Paolo Mennea, Jens Dyhr Okking, Doris Pack, Roy James Perry, 
Christa Prets, Frédérique Ries, Martine Roure, The Earl of Stockton, Kathleen Van Brempt, 
Luckas Vander Taelen, Valter Veltroni, Eurig Wyn, Teresa Zabell Lucas, Sabine Zissener og 
Myrsini Zorba.

Udtalelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender er vedføjet denne 
betænkning. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder vedtog den 18. april 
2000 ikke at afgive udtalelse.

Betænkningen indgivet den 14. juli 2000.

Fristen for ændringsforslag til denne betænkning vil fremgå af forslaget til dagsorden for den 
mødeperiode, hvor den skal behandles.
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FORSLAG TIL BESLUTNING

Europa-Parlamentets beslutning om beretning fra Kommissionen om undersøgelse af 
Erasmus-studerendes sociale og økonomiske forhold (KOM(2000) 4 – C5-0146/2000 – 
2000/2089(COS))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til beretning fra Kommissionen "Undersøgelse af Erasmus-studerendes 
sociale og økonomiske forhold" (KOM(2000) 4 – (C5-0146/2000),

– der henviser til EF-traktatens artikel 149, ifølge hvilken Unionen bør bidrage til 
udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem 
medlemsstaterne med fuld respekt for deres respektive beføjelser vedrørende 
undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne samt deres kulturelle 
og sproglige mangfoldighed,

– der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 1,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 253/2000/EF af 24. januar 
20001 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen 
uddannelse, Socrates,

- der henviser til sin beslutning af 25. januar 1991 om den europæiske dimension på 
universitetsniveau og navnlig mobiliteten for studerende og undervisningspersonale2,

- der henviser til sin beslutning af 12. marts 1997 om Kommissionens hvidbog om almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse "Undervise og lære - på vej mod det kognitive 
samfund"3,

- der henviser til sin beslutning af 14. maj 1997 om Kommissionens grønbog "Almen 
uddannelse - erhvervsuddannelse - forskning: hindringer for mobiliteten i Det Europæiske 
Fællesskab"4,

- der henviser til sin beslutning af 13. maj 1998 om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, 
Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "For et 
kundskabernes Europa"5,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og 
Sport og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A5-0000/2000),

A. der minder om, at Erasmus-programmet navnlig tager sigte på at tilskynde til de 

1 EFT L 28 af 3.2.2000, s. 1.
2 EFT C 48 af 25.2.1991, s. 216.
3 EFT C 115 af 14.4.1997, s. 85.
4 EFT C 167 af 2.6.1997, s. 94.
5 EFT C 167 af 1.6.1998, s. 136.
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studerendes mobilitet ved at udvikle den europæiske uddannelsesdimension og dermed 
gøre det muligt for dem at foretage en del af deres studier i en anden medlemsstat,

B. der henviser til, at Erasmus kan yde et positivt bidrag til fremme af de studerendes 
mobilitet, men kun, hvis ikke alene Den Europæiske Union men også de nationale 
myndigheder gør en nødvendig indsats via et hensigtsmæssigt offentligt støttesystem og 
til, at de studerende mister deres eksisterende sociale rettigheder på nationalt plan, når de 
rejser til udlandet, er i modstrid med fremme af mobiliteten,

C. der henviser til, at målsætningen for Erasmus-programmet generelt bør bestå i, at de 
Erasmus-studerende uagtet hhv. deres oprindelsesland eller deres værtsland får garanti for 
ligebehandling; der konstaterer, at dette på indeværende tidspunkt ikke er tilfældet, fordi 
der er meget store forskelle i den nuværende støtte; der endvidere især henviser til, at 
lande med et højt støtteniveau for studerende har tendens til at sprede deres støtte over så 
mange studerende som muligt med relativt beskedne stipendier til hver enkelt, medens 
lande, hvor der findes lidt eller slet ingen supplerende offentlig støtte, i reglen koncen-
trerer denne støtte om et relativt lille antal studerende,

D. der henviser til, at den stigende succes Erasmus-programmet har haft viser den 
grundlæggende rolle Fællesskabet har fået på området videregående uddannelser,

E. der mener, at det er af afgørende betydning, at man i informations- og videnssamfundet 
fortsat fremmer indlæring af fremmedsprog, initiativ og åbenhed for andre kulturer, og at 
en sådan praksis bør blive generel i det fremtidige udvidede Europa,

F. der glæder sig over, at 80% af alle Erasmus-studerende var de første i deres familie, der 
studerede i udlandet, og at over 9 ud af 10 har udtrykt stor tilfredshed med deres 
udlandsophold, både fra et fagligt, socialt og kulturelt synspunkt,

G. der imidlertid mener, at det fremgår af Kommissionens undersøgelse, at kun 1% af de 
studerende har deltaget i mobilitetsaktioner under Erasmus-programmet det pågældende 
år, og at der stadig er meget at gøre for at nå programmets mål, som er et deltagerantal på 
10%.

H. der ligeledes beklager, at det samlede deltagerantal i løbet af referenceperioden næppe 
oversteg 50%, og at det derfor er tvingende nødvendigt at træffe foranstaltninger – både 
på det finansielle plan og hvad angår information til de studerende - for at rette op på 
situationen ved at sikre en mere ligelig fordeling af de Erasmus-studerende på de 
forskellige værtslande,

I. der ligesom Kommissionen beklager manglen på ensartede og sammenlignelige 
europæiske statistiske data, hvorved man kunne få et mere pålideligt og præcist billede af 
situationen og drage nyttige slutninger heraf, idet der i forbindelse med disse f.eks. også 
tages hensyn til, at Erasmus-studerende også er nødt til at arbejde i værtslandet for at 
kunne finansiere deres studium,

J. der finder det nødvendigt at forbedre gennemskueligheden og den akademiske 
anerkendelse af grader og studier på europæisk plan og er overbevist om, at Erasmus-
aktionernes fremtidige succes afhænger af en bredere gennemførelse af Det Europæiske 
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Meritoverførselssystem (ECTS) og ikke af en attestering af antallet af timer pr. uge, der 
tilbringes på universiteterne eller andre institutioner, der deltager i Erasmus-programmet,

K. der konstaterer - eftersom udelukkelsen både er af strukturel, kulturel og økonomisk 
karakter – at det er tvingende nødvendigt, at der træffes foranstaltninger der fremover 
sikrer en større spredning af de Erasmus-studerendes sociale baggrund,

1. glæder sig over kvaliteten af den beretning, Kommissionen har fremlagt, men beklager, at 
denne beretning blev offentliggjort så længe efter den formelle vedtagelse af Socrates II-
programmet, at der ikke kunne tages hensyn til resultaterne i den; håber, at der fremover 
foretages lignende undersøgelser med kortere intervaller, således at man kan undersøge og 
analysere årsagerne til, at mange studerende på de videregående uddannelser i Europa 
undlader at ansøge om Erasmus-midler, og insisterer på, at der under alle omstændigheder 
vil være flere statistikker til rådighed før den midtvejsevaluering, der er berammet til 
2004;

2. anmoder Kommissionen om at forelægge en rapport over årsagerne til, at mange 
studerende ikke føler sig tilskyndet til at deltage i Erasmus-programmet;

3. anmoder om, at der bliver indført passende administrative procedurer, således at 
Kommissionen til enhver tid har oplysninger om de Erasmus-studerende og deres 
resultater med henblik på udarbejdelsen af statistikker og overvågning af programmet;

4. erkender, registrerer og understreger, at mere end 57% af de Erasmus-studerende har haft 
alvorlige finansielle problemer, især dem, der kommer fra lande, hvor den direkte støtte 
fra det offentlige til de studerende er lavest, og som i deres hjemland normalt bor hos 
deres forældre – omkring en tredjedel af de Erasmus-studerende – og som derfor i stor 
udstrækning er afhængige af bidrag fra forældrene; fordømmer enhver intern 
diskriminering, der praktiseres i medlemsstaterne, navnlig hos de nationale myndigheder, i 
forbindelse med udvælgelseskriterierne for studerende til højere uddannelse;

5. understreger, at programmet Socrates II kan rette op på de finansielle problemer ved at 
tildele finansiel støtte under hensyntagen til de studerendes sociale og økonomiske 
situation;

6. konstaterer, at økonomisk bedrestillede grupper - på trods af alle bestræbelser på at give 
alle sociale grupper lige muligheder - fortsat er begunstigede, når det gælder adgangen til 
en højere uddannelse; er af den opfattelse, at resultaterne af undersøgelsen bør give 
anledning til at revidere de nationale politikker for de videregående uddannelser;

7. beklager, at det inden for rammerne af Erasmus hidtil ikke er lykkedes i særlig grad at 
støtte socialt og økonomisk svage grupper, men at programmet tværtimod navnlig 
udnyttes af studerende, hvis forældre har et højt uddannelsesniveau;

8. noterer sig ligeledes de store forskelle, denne undersøgelse har påvist hvad angår 
henholdsvis hjemlandenes og værtslandenes deltagelse og den ulige deltagelse fra de 
forskellige kulturelle og sociale miljøer, og insisterer på, at man tilrettelægger mere 
målrettede informationskampagner med støtte fra studenterorganisationerne;
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9. støtter Kommissionen i dens bestræbelser på at indlede en åben debat om, hvorledes de 
Erasmus-studerende kunne repræsentere et bredere spektrum af kulturel baggrund end det 
er tilfældet i øjeblikket, således at alle nationale Erasmus-kontorer tager hensyn til de 
socio-økonomiske kriterier i forbindelse med tildelingen af et Erasmus-stipendium;

10. opfordrer medlemsstaterne til af hensyn til en så bred deltagelse i Erasmus-programmet 
som muligt og for at fremme den sociale retfærdighed ved adgangen til programmet at 
skabe de bedste betingelser for koordineringen mellem national studiestøtte og Erasmus-
stipendier;

11. anmoder Kommissionen om at vedtage foranstaltninger, der på europæisk og nationalt 
plan styrker netværket af rådgivere ("helplines"), der skal bistå studerende i 
vanskeligheder og, om muligt, fjerne hindringerne for deres mobilitet, samt oprette en 
webside for Erasmus-studerende, hvor de bl.a. kan orientere sig om deres rettigheder samt 
om de forpligtelser, der påhviler hjemlandets og værtslandets universiteter;

12. anmoder Kommissionen om inden for rammerne af det samlede beløb, der allerede er til 
rådighed for denne ordning, at overveje andre former for indirekte støtte (reducerede 
billetpriser til offentlig transport, boligstøtte, låneordninger til dækning af 
mobilitetsudgifter, etc.), der supplerer det nuværende Erasmus-stipendium for at styrke 
dettes effektivitet, og noterer sig de kommentarer, som det portugisiske formandskab 
allerede har fremsat herom, samt forventer en tilsvarende fremgangsmåde;

13. opfordrer Kommissionen til at presse på for, at de foranstaltninger, som blev vedtaget af 
Det Europæiske Råd under topmødet i Feira med henblik på øget fremme af mobiliteten 
på undervisnings- og uddannelsesområdet omsættes via målrettede informations- og 
støtteforanstaltninger;

14. håber, at de detaljerede forslag, som den ansvarlige kommissær skal forelægge i efteråret 
2000, effektivt vil bidrage til at gøre Erasmus-programmet mere tilgængeligt for alle 
grupper i samfundet og opfordrer Kommissionen til at foretage en regelmæssig kontrol og 
vurdering af bevillingerne og søge alternative finansieringsmåder;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer.
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Denne beretning blev udarbejdet på Europa-Parlamentets anmodning inden for rammerne af 
forhandlingerne om revision af budgettet for Socrates-programmets første fase i 1998. 
Undersøgelsen om sociale og økonomiske forhold blev foretaget i løbet af sidste del af 1998 i 
form af et detaljeret spørgeskema, der blev udsendt til omkring 300 videregående 
uddannelsesinstitutioner. Resultaterne er baseret på de svar, der blev indsendt af omkring 
10.000 studerende, der deltog i "mobilitetsaktioner" i løbet af 1997-98, hvilket udgør en 
svarprocent på 46%, som er tilstrækkelig til at sikre de sammenlignede statistikkers 
pålidelighed.

Erasmus-programmet blev indført i 1987 som en del af Socrates-programmet, og det 
absorberer mere end 40% af det totale Socrates-budget. Erasmus søger at styrke de 
videregående uddannelsers europæiske dimension på basis af treårige kontrakter, der indgås 
med universiteterne, og ved at opfordre til mobilitet mellem universiteterne inden for 
Fællesskabet og forbedre gennemskueligheden og anerkendelsen af akademiske studier og 
eksamensbeviser i Fællesskabet. Erasmus-bevillingerne, der oprindelig var tænkt som et 
middel til at dække ekstraudgifter i forbindelse med mobilitet, nåede i 1997-98 et 
gennemsnitsbeløb på 120 euro pr. studerende pr. måned med en gennemsnitlig 
mobilitetsvarighed på ca. syv måneder. Programmet har tiltrukket et stigende antal studerende 
år for år (3.000 da det blev lanceret og 86.000 i referenceperioden). Programmet har opnået 
stor anerkendelse af de videregående uddannelsesinstitutioner. For at danne sig et indtryk af, 
hvor meget der stadig er at gøre, må man imidlertid se på det oprindelige mål - at gøre det 
muligt for 10% af Fællesskabets studerende at tilbringe en del af deres videregående 
uddannelse i en anden medlemsstat - og resultaterne af undersøgelsen, der viser, at kun 1% af 
de studerende deltog i "mobilitetsaktionerne" i 1997/98. 

KONKLUSIONER

Denne undersøgelse, der er den første af sin art, udgør på trods af sine mangler en nyttig 
kilde, og understreger en række faktorer, der bør overvejes, før der udarbejdes en fremtidig 
strategi for Erasmus-programmet. På den positive side, kan nævnes:

- at Erasmus-studerende næsten enstemmigt var meget tilfredse med deres sociale og 
kulturelle erfaringer, og 90% sagde, at de var meget tilfredse med den faglige side af 
oplevelsen;

- at 80% af de studerende, der blev interviewet, var de første i familien, der studerede i 
udlandet.

På den negative side må det imidlertid bemærkes:

- at det generelle antal deltagere fortsat udgør omkring halvdelen af, hvad der er pladser til 
(86.000 pladser ud af 181.000 rådige), og der er intet, der tyder på, at dette vil ændre sig i 
den nærmeste fremtid,

- at 57% af de studerende, der modtog et Erasmus-stipendium, havde finansielle problemer 
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under deres ophold i udlandet. De hårdest ramte var studerende fra de lande, hvor 
finansieringen fra det offentlige var lavest, hvilket forklarer uligheden mellem 
stipendiemodtagerne fra forskellige medlemsstater.

Bemærkninger

Ordføreren påpeger, at medlemsstaterne ikke opstiller ensartede statistikker på dette område, 
og at sådanne referencedata på europæisk plan ville have gjort udarbejdelsen af denne 
betænkning lettere. Opsplitningen af indsamlede data på nationalt plan viser, at der er et 
metodologisk problem, som bør udbedres i fremtiden for at sikre mere anvendelige resultater.

Konklusionen på denne undersøgelse giver anledning til flere bemærkninger. Den første, og 
den, der utvivlsomt giver anledning til størst bekymring, er det lave antal deltagere, som i 
adskillige år har ligget konstant på omkring 50% af "Erasmus-mobilitetsaktionerne"; men det 
ser ud til, at selv om antallet af kandidater stadigt stiger, er antallet af pladser, der reelt 
optages, fortsat omkring halvdelen af de disponible pladser, hvilket naturligvis er spild. 
Måske burde der være en større spredning af budgettet.

Anden bemærkning vedrører skævhederne mellem de forskellige værtslandes 
deltagelsesniveau. Mens de mest populære destinationer fortsat er Irland og Det Forenede 
Kongerige, og det er klart, at Grækenland, Norge og Portugal af indlysende sproglige årsager 
stadig kun tiltrækker ganske få studerende, må vi spørge os selv, hvorfor så få pladser 
besættes i Tyskland og Italien. Situationen er forvirret på grund af den store forskel, der er på 
den finansielle støtte, der gives de studerende i de forskellige lande. Studerende fra lande, 
hvor den finansielle støtte til de studerende er lav, er økonomisk forfordelte i deres værtsland. 
I Det Forenede Kongerige er der nu også internt forskel på støtten, hvilket har gjort 
forvirringen endnu større: uddelegeringen af forvaltningsbeføjelser har gjort det muligt for 
den skotske regering at give favorable betingelser til studerende, der bor i Skotland og andre 
EU-medlemsstater, mens andre britiske studerende (engelske, walisiske og nordirske), der 
ikke er omfattet af de europæiske anti-diskriminationslove, ikke kan få støtte. Resultatet er en 
stigning i antallet af skotske studerende, der søger ind på skotske universiteter, og et fald i 
dem, der søger om at studere på engelske, walisiske og nordirske universiteter. Måske kunne 
skotske studerende ansøge om Erasmus-stipendier til at studere i det øvrige af Det Forenede 
Kongerige og omvendt.

Den tredje bemærkning drejer sig om de uddannelsesmæssige og kulturelle traditioner i de 
forskellige lande - det mere "personbaserede" undervisningssystem i Det Forenede Kongerige, 
det overvejende teoretiske undervisningssystem i Frankrig, systemet i Tyskland, der er baseret 
på mere selvstændige studier, osv. - idet denne forskelligartethed kan begrænse mobiliteten. 
Omfanget af stats- og familiestøtte, gebyrer og mere generelt støtteordningerne (lån og/eller 
legater, sociale og skattemæssige fordele og andre midler) varierer ligeledes i høj grad fra 
land til land. Det påhviler derfor de nationale myndigheder at vurdere disse variabler for at 
kunne fastsætte et passende støtteniveau og dermed sikre, at princippet om effektivitet ikke 
undergraver princippet om retfærdighed. 

FORSLAG TIL DET FREMTIDIGE ERASMUS-PROGRAM

Parlamentet kan kun være tilfreds med den undersøgelse af de sociale og økonomiske forhold, 
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Kommissionen har udført på dettes anmodning. Det er vigtigt at huske, at artikel 3 i afgørelse 
253/200/EF, hvormed man vedtog anden fase af Socrates-programmet, kræver overvågning 
og vedvarende evaluering af programmet for at muliggøre nødvendige tilpasninger såvel som 
en løbende forbedring af Fællesskabets referencemateriale ved a) observation og analyse af 
medlemsstaternes uddannelsespolitik, og b) observation og formidling af god praksis og 
innovation. Parlamentet anmoder derfor Kommissionen om i samarbejde med 
medlemsstaterne at udvikle de analyser, denne beretning indeholder, ved at udarbejde mere 
hyppige beretninger forud for den midtvejsevaluering, der er berammet til 30. juni 2004.

Der blev bemærket skævheder mellem de forskellige værtslandes deltagelsesniveau, og det vil 
naturligvis være svært, måske næsten umuligt at ændre dette - det tiltrækkende i at lære 
engelsk i Det Forenede Kongerige vil f.eks. ikke ændre sig. Ikke desto mindre bør det være 
muligt at udjævne hjemlandenes deltagelse ved passende incitamenter. Det sprogligt lave 
niveau udgør i mange tilfælde et alvorligt problem for mobiliteten. Men man må huske på, at 
universiteter kan få supplerende tilskud fra Erasmus-budgetposten, Aktion 2, der tilbyder 
sproglig træning til studerende, der ønsker at studere i lande med mindre talte sprog. 
Informationskampagner kan opfordre til anvendelse af tilskud og pladser i mindre populære 
lande for at opnå en bedre fordeling af de studerende. Enhver kampagne af en sådan art vil 
imidlertid mislykkes, medmindre den ledsages af konkrete foranstaltninger, der opfordrer til 
studentermobilitet inden for videregående uddannelser på finansielt, administrativt og 
akademisk plan. Med andre ord bør de Erasmus-studerendes rettigheder styrkes (de bør ikke 
betale indskrivningsgebyr to gange, der bør være en aftale mellem hjemlandets og 
værtslandets universitet om, hvilket pensum der skal gennemgås, akademiske grader og 
studieophold i udlandet bør anerkendes). Mens vi venter på den endelige beretning om 
gennemførelsen af Socrates I-programmet, som Kommissionen fremlægger til november, 
anmoder vi Kommissionen om at undersøge en eventuel vedtagelse af foranstaltninger, der 
udligner underudnyttelsen af den disponible kapacitet og leder programmet henimod det 
fastsatte mål, som er et deltagerantal på 10%.

Det er et opmuntrende tegn, at der  år efter år er sket fremskridt med hensyn til antallet af 
kandidater til "mobilitetsaktioner", og Erasmus-programmet er fortsat et ideelt instrument til 
fremme af videregående uddannelsers europæiske dimension. Ikke desto mindre har den 
undersøgelse af de sociale og økonomiske forhold, Kommissionen har foretaget, påpeget visse 
tendenser, der bør rettes, hvis programmet bare delvist skal nå de mål, der er fastsat. Udvalget 
om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport håber derfor, at de forslag, der fremlægges 
næste efterår af kommissæren med ansvar for uddannelse, gennem den nødvendige 
overvågning af Erasmus-programmet vil bidrage til en forbedring af dets gennemslagskraft og 
effektivitet.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE 
ANLIGGENDER

til Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport

om beretning fra Kommissionen - Undersøgelse af Erasmus-studerendes sociale og 
økonomiske forhold 
KOM(2000) 4 - C5-0146/2000 – 2000/2089(COS)

Rådgivende ordfører: Michel Rocard

PROCEDURE

På mødet den 28. marts 2000 valgte Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
Michel Rocard til rådgivende ordfører.

På mødet den 23. maj 2000 behandlede det udkastet til udtalelse.

På dette møde vedtog det enstemmigt nedenstående konklusioner.

Til stede under afstemningen var: Michel Rocard (formand og rådgivende ordfører), Marie-
Thérèse Hermange, Winfried Menrad og José Ribeiro e Castro (næstformænd), Sylviane H. 
Ainardi, Philip Rodway Bushill-Matthews, Alejandro Cercas Alonso, Elisa Maria Damião, 
Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Jillian Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Marie-Hélène 
Gillig, Anne-Karin Glase, Richard Howitt (for Jan Andersson), Stephen Hughes, Karin Jöns, 
Piia-Noora Kauppi (for Rodi Kratsa), Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario 
Mantovani, Claude Moraes, Bartho Pronk, Fernando Reis, Gabriele Stauner (for Miet Smet), 
Ilkka Suominen, Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg og Barbara Weiler.
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KORT BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Erasmus-programmet til fremme af de studerendes mobilitet blev allerede indført i 1987. I 
mellemtiden deltager 18 lande i programmet, som nu allerede i anden generation benyttes af 
ca. 90.000 studerende om året.

Den beretning, som Kommissionen nu har forelagt, og som er baseret på et rundspørge blandt 
Erasmus-studerende, indeholder nogle interessante oplysninger, ikke kun med hensyn til 
fællesskabsprogrammet, men også om medlemsstaternes politik vedrørende højere 
læreanstalter generelt. Beretningen kunne derfor absolut give anledning til konkrete forslag til 
medlemstaterne i forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi. Dette kan 
imidlertid kun delvis kompensere for, at beretningen, hvad angår dens egentlige hensigt, 
udkommer for sent, nemlig kort efter afslutningen af forhandlingerne om det nye Socrates-
program, som Erasmus er en del af. Dermed fik Europa-Parlamentet frataget muligheden 
for at ændre det nye program på grundlag af resultaterne i den foreliggende beretning.

II. Beretningens resultater

2.1. Generel bedømmelse af programmet:

Deltagernes bedømmelse af programmet er meget positiv: 98% af de studerende vurderede 
deres erfaringer med udvekslingsprogrammet i social og kulturel henseende som værende 
positive eller meget positive. 91% af de adspurgte mente, at deres studier i udlandet også i 
akademisk henseende var positive.

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at en betydelig del af de studerende, der var 
utilfredse med den akademiske værdi af deres udlandsstudium, havde valgt et sydeuropæisk 
land6. Beretningen indeholder en række formodninger, hvad angår årsagen til de mange 
negative bedømmelser i disse lande; en seriøs analyse indeholder den imidlertid ikke. 
Sproglige problemer har nok spillet en ikke uvæsentlig rolle, ligesom problemet med at få 
studiet i udlandet anerkendt af universitetet i hjemlandet. Ganske vist blev sidstnævnte 
problem allerede løst i flere lande med indførelsen af Det Europæiske Meritoverføringssystem 
(ECTS); der er imidlertid brug for en yderligere indsats for at sikre den generelle 
gennemførelse af ordningen.

Den alt i alt positive bedømmelse af Erasmus-programmet afrundes yderligere af den 
kendsgerning, at 80% af de adspurgte oplyste, at de var det første medlem af familien, der 
fulgte en universitetsuddannelse i udlandet.

Konklusion: De studerende er ikke alene positive over for Erasmus-programmet, men det 
opfylder også et reelt behov i universitetsuddannelsen.

6 Italien (17%), Grækenland (16%), Portugal (14%), Spanien (11%) og Frankrig (11%).
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2.2. De Erasmus-studerendes sociale og økonomiske baggrund

Spørgsmålene vedrørende de Erasmus-studerendes sociale og økonomiske situation gav nogle 
tankevækkende resultater:

 Næsten halvdelen af de Erasmus-studerende (47%) mener, at forældrenes indkomst 
ligger over gennemsnittet7.

 To tredjedele af de Erasmus-studerendes forældre havde en ledende videnskabelig 
eller teknisk stilling.

 Hos over halvdelen af de Erasmus-studerende (59%) har en eller begge forældre 
eksamen fra en højere læreanstalt.

I betragtning af disse resultater kan man spørge, om Erasmus-programmet ikke til syvende og 
sidst i overvejende grad kommer udvalgte kredse til gode. Svaret er: "Ja! Dog ikke i højere 
grad end de nationale ordninger for de videregående uddannelser i sig selv". Resultaterne fra 
undersøgelsen stemmer faktisk overens med tidligere undersøgelser om adgang til højere 
læreanstalter og studier i udlandet8, hvoraf det fremgår, at hjemmets indtægter påvirker valget 
af studium. På trods af alle bestræbelser på at give alle sociale grupper de samme 
muligheder er det fortsat i højere grad de grupper, som er økonomisk bedrestillet, der har 
adgang til universiteter og højere læreanstalter. Erasmus-programmet afspejler denne 
generelle tendens.

Af specifik betydning er konstateringen af, at forældre til Erasmus-studerende i gennemsnit 
har en højere uddannelse end forældre til andre studerende ved europæiske højere 
læreanstalter. Forældre med det højeste uddannelsesniveau er åbenbart i højere grad klar over 
betydningen af udlandsophold for karriereforløbet. Desuden er kendskabet til 
udvekslingsprogrammet i disse familier nok mere udbredt end i familier med et lavere 
uddannelsesniveau. Den påstand, at Erasmus har en tendens til at begunstige 
uddannelseseliten, kan altså ikke afvises.

2.3. De Erasmus-studerendes finansielle situation

57% af Erasmus-stipendiaterne klager over finansielle problemer. Interessant i denne 
forbindelse er, at dette resultat åbenbart næppe hænger sammen med de studerendes sociale 
og økonomiske baggrund. Faktisk viser undersøgelsen, at familiens økonomiske situation ikke 
har nogen væsentlig indvirkning på de Erasmus-studerendes personlige indtægter. 
Indkomstforskellen mellem studerende fra "rige" familier og studerende fra "fattige" familier 
er med gennemsnitligt 70 € om måneden relativt lav9. De Erasmus-studerendes finansielle 
problemer skyldes tilsyneladende navnlig forskellen i levevis og i støtteordningerne, dvs. de 
er i udstrakt grad nationalt betingede. Navnlig studerende, som i deres hjemland normalt bor 

7 I modsætning til "gennemsnitligt" og "under gennemsnittet".
8 Euro Student Report; Social and Economic Conditions of Student Life, Synopsis of indicators for 

Austria, France, Germany and Italy, Deutsches Studentenwerk, Bonn, 1997; samt Europäische 
Erhebung über Arbeitskräfte von 1997: Untersuchung zu Studierenden, die bei ihren Eltern leben.

9 Indkomsten er sammensat af statsstøtte, Erasmus-legatet og ydelser fra familiemedlemmer.
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hos deres forældre, samt studerende fra lande med lavere direkte offentlig støtte mener, at den 
finansielle støtte inden for rammerne af Erasmus ikke er tilstrækkelig. En løsning af dette 
problem ville dog kun kunne opnås gennem en bedre koordinering af de forskellige former for 
støtte på nationalt plan. Erasmus-legatet bør kun bidrage til at dække grænseomkostningerne 
ved udlandsopholdet, men skal ikke udligne manglerne i de nationale studiestøtteordninger.

Det må derfor kræves, at de nationale myndigheder i højere grad sikrer en afbalanceret 
kombination af national studiestøtte og støtte inden for rammerne af Erasmus for at sørge for, 
at så mange studerende som muligt - under opretholdelse af den sociale retfærdighed - kan 
nyde godt af en studieudveksling inden for rammerne af Erasmus.

KONKLUSIONER

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Kultur, Ungdom, 
Uddannelse, Medier og Sport, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. beklager, at Kommissionen først forelægger denne evalueringsberetning kort efter den 
formelle vedtagelse af Socrates II-programmet, således at resultaterne fra denne 
beretning ikke kunne indgå i det nye program;

2. konstaterer, at økonomisk bedrestillede grupper - på trods af alle bestræbelser på at 
give alle sociale grupper lige muligheder - fortsat er begunstigede, når det gælder 
adgangen til en højere uddannelse; er af den opfattelse, at resultaterne af 
undersøgelsen bør give anledning til at revidere de nationale politikker for de 
videregående uddannelser;

3. beklager, at det inden for rammerne af Erasmus hidtil ikke er lykkedes i særlig grad at 
støtte socialt og økonomisk svage grupper, men at programmet tværtimod navnlig 
udnyttes af studerende, hvis forældre har et højt uddannelsesniveau;

4. opfordrer medlemsstaterne til af hensyn til en så bred udnyttelse af Erasmus-
programmet som muligt og for at fremme den sociale retfærdighed ved adgangen til 
programmet at skabe de bedste betingelser for koordineringen mellem national 
studiestøtte og Erasmus-legater.


