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Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

“Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

 24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. norāda, ka studentu aizdevumu 

garantijas instruments sāka darboties tikai 

2015. gada februārī pēc tam, kad 2014. 

gada decembrī bija parakstīts deleģēšanas 

nolīgums ar Eiropas Investīciju fondu 

(EIF), un ka patlaban šajā inovatīvajā 

instrumentā piedalās tikai četras 

Francijas, Spānijas un Īrijas bankas; 

pauž nožēlu par to, ka šis finanšu 

instruments vēl ne tuvu nav devis gaidītos 

rezultātus, jo patlaban to izmanto tikai 

130 maģistrantūras studenti; prasa 

kritiski izvērtēt aizdevumu garantijas 

instrumentu, pārbaudot tā mērķi un 

pieejamību visā Eiropā, un mudina 

Komisiju, lai tā, apspriežoties ar 

Parlamentu, ierosinātu stratēģiju tās 

budžeta daļas pārdalei, kura līdz 2020. 

gadam, domājams, netiks izlietota; uzsver, 

ka būtu jāuzrauga, cik daudz studentu 

kopumā uzņēmušies parādsaistības, lai 

garantētu, ka ar programmā 

izmantotajiem vispusīgajiem finanšu 

instrumentiem tiek palīdzēts lielākam 

cilvēku skaitam; 

24. pauž nožēlu par to, ka studentu 

aizdevumu garantijas instruments sāka 

darboties 2015. gada februārī pēc tam, kad 

2014. gada decembrī bija parakstīts 

deleģēšanas nolīgums ar Eiropas 

Investīciju fondu (EIF); iebilst pret to, ka 

studentiem ir jāņem bankas aizdevums, 

lai viņi varētu piedalīties „Erasmus+” 

programmās; uzskata, ka parādsaistībām 

ir negatīva ietekme uz personisko attīstību 

un stabilu integrāciju darba tirgū un ka ir 

jānodrošina iekļaujošas un plaši 

pieejamas stipendijas, lai nevienam 

studentam netiktu liegta iespēja tajās 

piedalīties tikai tāpēc, ka viņam nav 

pietiekami lielu ienākumu; prasa 

Komisijai paplašināt mobilitātes 

stipendiju sistēmu, lai tā ietvertu visus 

studentus — neatkarīgi no viņu sociāli 

ekonomiskā stāvokļa —, kuri vēlas iegūt 

maģistra grādu citā valstī, kas piedalās 

„Erasmus+”; 

Or. en 
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