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Projekt rezolucji Poprawka 

24. zauważa, że instrument gwarancji 

kredytów studenckich uruchomiono 

dopiero w lutym 2015 r. po podpisaniu 

umowy o delegowaniu zadań z 

Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w 

grudniu 2014 r. oraz że jak dotąd dopiero 

cztery banki we Francji, Hiszpanii i 

Irlandii zaczęły wykorzystywać ten 

innowacyjny instrument; żałuje, że ten 

instrument finansowy jest daleki od 

osiągnięcia spodziewanych rezultatów, 

gdyż dotychczas uczestniczy w nim 

zaledwie 130 studentów studiów 

magisterskich; wzywa do przeprowadzenia 

krytycznej oceny instrumentu gwarancji 

kredytów studenckich, badając jego cel 

oraz dostępność w całej Europie, a także 

apeluje do Komisji, aby w konsultacji z 

Parlamentem przedstawiła strategię 

ponownego rozdziału części budżetu, 

która prawdopodobnie nie zostanie 

wykorzystywana do 2020 r.; podkreśla, że 

ogólny wskaźnik zadłużonych studentów 

powinien być monitorowany, aby 

dopilnować, by kompleksowe instrumenty 

finansowe wykorzystywane w programie 

przekładały się na pomoc dla większej 

24. wyraża ubolewanie, że instrument 

gwarancji kredytów studenckich 

uruchomiono w lutym 2015 r. po 

podpisaniu umowy o delegowaniu zadań z 

Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w 

grudniu 2014 r.; nie zgadza się, by 

studenci musieli uciekać się do kredytów 

bankowych, by móc wziąć udział w 

programach Erasmus+; uważa, że 

zadłużenie ma negatywny wpływ na 

rozwój osobisty i dobrą integrację na 

rynku pracy oraz że należy zapewnić 

sprzyjające włączeniu, szeroko dostępne 

dotacje, tak aby żaden student nie był 

wykluczony z uwagi na niedostateczny 

dochód; zwraca się do Komisji o 

rozszerzenie systemu dotacji na rzecz 

mobilności, tak aby objął on studentów 

chcących uzyskać tytuł magistra w innym 

kraju uczestniczącym, bez względu na ich 

sytuację społeczno-gospodarczą; 
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Or. en 

 

 


