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Изменение  1 

Курцио Малтезе, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш, Елеонора Форенца, Мартина 

Михелс, Барбара Спинели, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, 

Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Николаос Хундис, Фабио Де Мази, Сабине 

Льозинг, Мари-Кристин Вержиа, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, 

Стелиос Кулоглу, Габриеле Цимер, Хелмут Шолц, Меря Кюльонен, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Изпълнението на програма „Еразъм +“ 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

 Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. отбелязва, че механизмът за 

гарантиране на студентските заеми 

стартира едва през февруари 2015 г. 

след подписването на споразумението за 

делегиране с Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) през 

декември 2014 г., и че до момента само 

четири банки във Франция, Испания и 

Ирландия участват в този 

новаторски инструмент; изразява 

съжаление, че този финансов 

инструмент е далеч от постигането 

на очакваните резултати, тъй като 

към момента по магистърски 

програми участват само 130 

студенти; призовава за извършване на 

критична оценка на механизма за 

гарантиране на студентските заеми 

от гледна точка на неговата цел и 

достъпност в цяла Европа и 

настоятелно призовава Комисията, в 

консултация с Парламента, да 

предложи стратегия за 

преразпределяне на частта от 

бюджета, която най-вероятно няма 

да бъде използвана до 2020 г.; 

подчертава, че общият процент на 

24. изразява съжаление във връзка с 

факта, че механизмът за гарантиране 

на студентските заеми стартира през 

февруари 2015 г. след подписването на 

споразумението за делегиране с 

Европейския инвестиционен фонд 

(ЕИФ) през декември 2014 г.; отхвърля 

факта, че студентите следва да 

прибягват до банкови заеми, за да 

могат да участват в програмите по 

Еразъм+; счита, че задлъжнялостта 

има отрицателно въздействие върху 

личното развитие и върху доброто 

интегриране на пазара на труда и че 

трябва да се предоставят 

приобщаващи и широкодостъпни 

безвъзмездни средства, така че нито 

един студент да не бъде изключен 

поради това, че не разполага с 

достатъчно доходи; изисква 

Комисията да разшири системата за 

предоставяне на безвъзмездни 

средства за мобилност, така че да 

обхваща студенти, независимо от 

социално-икономическия им произход, 

които желаят да получат 

магистърската си степен в друга 
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задлъжнели студенти следва да се 

наблюдава, за да се гарантира, че 

широкообхватният финансов 

инструмент, използван от 

програмата, се изразява в по-голям 

брой подпомогнати студенти; 

участваща държава; 

Or. en 

 

 


