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Pozměňovací návrh  1 

Curzio Maltese, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Martina Michels, 

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Fabio De Masi, Sabine Lösing, Marie-

Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. konstatuje, že k zavedení nástroje pro 

záruky za studentské půjčky došlo teprve v 

únoru 2015 po podepsání pověřovací 

dohody s Evropským investičním fondem v 

prosinci 2014 a že se doposud do využívání 

tohoto inovativního nástroje zapojily 

pouze čtyři banky ve Francii, Španělsku a 

Irsku; vyjadřuje politováním nad tím, že 

tento finanční nástroj ani zdaleka 

nedosahuje očekávaných výsledků, jelikož 

je do něj zatím zapojeno pouze 130 

studentů magisterského studia; požaduje 

kritické posouzení nástroje pro záruky za 

studentské půjčky, v rámci něhož by byl 

zhodnocen jeho účel a dostupnost v celé 

Evropě, a naléhavě vybízí Komisi, aby po 

konzultaci s Parlamentem navrhla 

strategii přerozdělení části rozpočtu, která 

pravděpodobně nebude do roku 2020 

využita; zdůrazňuje, že by se měla sledovat 

celková míra zadlužení studentů ve snaze 

zaručit, že komplexní finanční nástroje, 

které program využívá, pomohou většímu 

počtu osob; 

24. vyjadřuje politování nad tím, že k 

zavedení nástroje pro záruky za studentské 

půjčky došlo v únoru 2015 po podepsání 

pověřovací dohody s Evropským 

investičním fondem v prosinci 2014; 

nepřeje si, aby si studenti, kteří se chtějí 

zúčastnit programů Erasmus+, museli 

brát bankovní úvěry; domnívá se, že 

zadlužení má negativní dopad na osobní 

rozvoj a na bezproblémové začlenění na 

pracovním trhu a že je třeba poskytovat 

široce dostupné granty podporující 

začlenění, aby žádnému studentovi 

nebránilo v účasti to, že nemá dostatečný 

příjem; žádá Komisi, aby rozšířila systém 

grantů na podporu mobility tak, aby 

studentům, kteří si to přejí, umožňoval 

získat magisterský titul v jiné zúčastněné 

zemi, a to bez ohledu na jejich 

socioekonomické zázemí; 

Or. en 
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