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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0389/2016 

Milan Zver 

Execução do Programa «Erasmus +» 

2015/2327(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Assinala que o mecanismo de garantia 

de empréstimos a estudantes só foi lançado 

em fevereiro de 2015, após a assinatura da 

convenção de delegação com o Fundo 

Europeu de Investimento (FEI), em 

dezembro de 2014, e que, até à data, 

existem apenas quatro bancos, em 

França, Espanha e Irlanda que 

participam no presente instrumento 

inovador; lamenta que este instrumento 

financeiro esteja longe de atingir os 

resultados esperados, tendo em conta que, 

até à data, a participação se limita a 130 

estudantes de mestrado; solicita uma 

avaliação crítica do mecanismo de 

garantia de empréstimo (Loan Guarantee 

Facility), em que seja analisada a 

finalidade e acessibilidade deste 

mecanismo em toda a Europa, e insta a 

Comissão a, em consulta com o 

Parlamento Europeu, propor uma 

estratégia de reafetação da parte da 

rubrica que provavelmente não venha a 

ser utilizada até 2020; sublinha que é 

necessário acompanhar o nível global de 

estudantes endividados, a fim de 

assegurar que os instrumentos 

24. Lamenta que o mecanismo de garantia 

de empréstimos a estudantes só tenha sido 

lançado em fevereiro de 2015, após a 

assinatura da convenção de delegação com 

o Fundo Europeu de Investimento (FEI), 

em dezembro de 2014; desaprova o facto 

de os estudantes terem de contrair 

empréstimos bancários a fim de 

participarem nos programas de 

mobilidade Erasmus +; considera que o 

endividamento tem um impacto negativo 

no desenvolvimento pessoal e numa sólida 

integração no mercado de trabalho; 

considera ainda que sé necessário criar 

bolsas de estudo inclusivas e amplamente 

disponíveis, para que que nenhum 

estudante seja excluído do programa pelo 

simples facto de não dispor de um 

rendimento suficiente; insta a Comissão a 

alargar o âmbito de aplicação do sistema 

de bolsas de mobilidade por forma a 

abranger os estudantes que – 

independentemente dos seus antecedentes 

socioeconómicos – desejem realizar um 

mestrado noutro país participante; 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

financeiros abrangentes disponibilizados 

pelo programa se traduzam num aumento 

do número de pessoas que beneficiam de 

ajuda; 

Or. en 

 


