
 

AM\1115292EL.docx  PE598.429v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

25.1.2017 A8-0389/1 

Τροπολογία  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, Νικόλαος Χουντής, Fabio De Masi, Sabine Lösing, Marie-

Christine Vergiat, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος 

Κούλογλου, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Νεοκλής Συλικιώτης, 

Τάκης Χατζηγεωργίου 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0389/2016 

Milan Zver 

Εφαρμογή του Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

 Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός 

εγγύησης σπουδαστικών δανείων 

δρομολογήθηκε μόλις τον Φεβρουάριο του 

2015, μετά την υπογραφή της συμφωνίας 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων με το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) τον Δεκέμβριο 

του 2014, και ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν 

μόνο τέσσερις τράπεζες στη Γαλλία, την 

Ισπανία και την Ιρλανδία που 

συμμετέχουν σε αυτό το καινοτόμο μέσο· 

θεωρεί λυπηρό το ότι το εν λόγω μέσο 

χρηματοδότησης απέχει μακράν από την 

επίτευξη των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι μέχρι 

στιγμής συμμετέχουν μόνο 130 

μεταπτυχιακοί σπουδαστές· ζητεί μια 

κριτική αξιολόγηση του μηχανισμού 

εγγύησης σπουδαστικών δανείων, που θα 

εξετάσει τον σκοπό και την 

προσβασιμότητά του σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, και καλεί την Επιτροπή να 

προτείνει, σε διαβούλευση με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια στρατηγική 

για την ανακατανομή του ποσοστού της 

γραμμής του προϋπολογισμού που δεν θα 

χρησιμοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα 

έως το 2020· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει 

24. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι ο μηχανισμός εγγύησης σπουδαστικών 

δανείων δρομολογήθηκε τον Φεβρουάριο 

του 2015, μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας ανάθεσης αρμοδιοτήτων με το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) τον 

Δεκέμβριο του 2014·  αποδοκιμάζει το 

γεγονός ότι οι σπουδαστές πρέπει να 

καταφεύγουν στον τραπεζικό δανεισμό 

για να συμμετάσχουν στα προγράμματα 

Erasmus+· θεωρεί ότι η χρέωση έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην προσωπική 

ανάπτυξη και στην ορθή ένταξη στην 

αγορά εργασίας και ότι πρέπει να 

χορηγούνται ευρέως διαθέσιμες και χωρίς 

αποκλεισμούς επιχορηγήσεις ούτως ώστε 

να μην αποκλείεται κανένας σπουδαστής 

λόγω ανεπαρκούς εισοδήματος· ζητεί από 

την Επιτροπή να επεκτείνει το σύστημα 

παροχής επιχορηγήσεων κινητικότητας 

ώστε να καλύπτει τους σπουδαστές που 

επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό 

δίπλωμα σε άλλη συμμετέχουσα χώρα, 

ανεξαρτήτως του κοινωνικο-οικονομικού 

τους υπόβαθρου· 
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να παρακολουθείται το συνολικό ποσοστό 

χρεωμένων σπουδαστών, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι τα συνολικά 

χρηματοδοτικά μέσα που 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος θα βοηθούν περισσότερα 

άτομα· 

Or. en 

 

 


