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Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

 Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. konštatuje, že nástroj záruk 

za študentské pôžičky bol spustený iba 

vo februári 2015 po podpísaní dohody 

o delegovaní s Európskym investičným 

fondom (EIF) v decembri 2014 

a že k dnešnému dňu existujú len štyri 

banky vo Francúzsku, v Španielsku 

a Írsku, ktoré využívajú tento inovatívny 

nástroj; vyslovuje poľutovanie nad tým, 

že tento finančný nástroj zďaleka 

nedosiahol očakávané výsledky, keďže 

zatiaľ sa na ňom zúčastňuje len 130 

študentov druhého stupňa 

vysokoškolského vzdelávania; požaduje 

kritické posúdenie nástroja záruk za 

pôžičky, v rámci ktorého sa preskúma 

jeho účel a dostupnosť v Európe, 

a naliehavo vyzýva Komisiu, 

aby po konzultácii s Parlamentom navrhla 

stratégiu na prerozdelenie časti 

rozpočtového riadku, ktorá sa do roku 

2020 pravdepodobne nevyužije; 

zdôrazňuje, že by sa mala monitorovať 

celková miera zadlženosti študentov, 

aby sa zaručilo, že komplexné finančné 

nástroje využívané v programe pomôžu 

väčšiemu počtu jednotlivcov; 

24. odsudzuje skutočnosť, že nástroj záruk 

za študentské pôžičky bol spustený 

vo februári 2015 po podpísaní dohody 

o delegovaní s Európskym investičným 

fondom (EIF) v decembri 2014; popiera, 

že študenti si musia brať bankové pôžičky, 

aby sa mohli zúčastniť na programoch 

mobility Erasmus +; domnieva sa, že 

zadlženosť má negatívny vplyv na osobný 

rozvoj a začlenenie do trhu práce, a že sa 

musia poskytovať inkluzívne a všeobecne 

dostupné granty, aby nebol žiadny študent 

vylúčený z dôvodu nedostatočného 

príjmu; žiada, aby Komisia rozšírila 

systém grantov na podporu mobility pre 

študentov, ktorí chcú štúdium druhého 

stupňa vysokoškolského vzdelávania 

absolvovať v inej zúčastnenej krajine bez 

ohľadu na ich sociálno-ekonomické 

prostredie; 
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