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Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

 Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24.  stelt vast dat de garantiefaciliteit 

voor studentenleningen pas in februari 

2015 van start is gegaan, nadat de 

delegatieovereenkomst met het Europese 

Investeringsfonds (EIF) in december 2014 

was ondertekend, en dat er momenteel 

slechts vier banken in Frankrijk, Spanje 

en Ierland van dit innovatieve instrument 

gebruik maken; betreurt het dat dit 

financiële instrument geenszins aan de 

verwachtingen voldoet, want er nemen 

momenteel slechts 130 masterstudenten 

deel; wenst dat de leninggarantiefaciliteit 

kritisch wordt beoordeeld op opzet en 

toegankelijkheid in heel Europa, en 

dringt er bij de Commissie op aan om in 

overleg met het Parlement een strategie 

voor te stellen voor de herschikking van 

een deel van de begrotingsmiddelen die in 

2020 waarschijnlijk niet zullen zijn 

besteed; onderstreept dat het totale 

percentage studenten met een schuld moet 

worden gevolgd om te garanderen dat de 

brede financiële instrumenten waarvan in 

het programma gebruik wordt gemaakt, 

zich vertalen in een groter aantal 

personen dat hulp ontvangt; 

24.  betreurt het feit dat de 

garantiefaciliteit voor studentenleningen in 

februari 2015 van start is gegaan, nadat de 

delegatieovereenkomst met het Europese 

Investeringsfonds (EIF) in december 2014 

was ondertekend; vindt het verwerpelijk 

dat studenten geld moeten lenen bij de 

bank om gebruik te kunnen maken van de 

Erasmus+-programma's; is van mening 

dat het maken van schulden negatieve 

gevolgen heeft voor de persoonlijke 

ontwikkeling en voor de integratie op de 

arbeidsmarkt en dat er moet worden 

gezorgd voor inclusieve, breed 

beschikbare beurzen, zodat geen enkele 

student wordt uitgesloten op grond van 

ontoereikende inkomsten; verzoekt de 

Commissie het systeem van 

mobiliteitsbeurzen uit te breiden naar 

studenten die, ongeacht hun 

sociaaleconomische achtergrond, hun 

mastergraad wensen te behalen in een 

ander deelnemend land; 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Or. en 

 

 


