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Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet noterar att 

garantimöjligheten för studielån sjösattes 

först i februari 2015 efter undertecknandet 

av delegeringsavtalet med Europeiska 

investeringsfonden i december 2014, och 

att det hittills bara är fyra banker i 

Frankrike, Spanien och Irland som deltar 
i detta innovativa verktyg. Det är 

beklagligt att detta finansiella verktyg 

långt ifrån har nått de förväntade 

resultaten, eftersom endast 130 studenter 

på mastersnivå deltar för närvarande. 

Parlamentet efterlyser en kritisk 

utvärdering av garantimöjligheten för 

studielån där man granskar syftet och 

tillgängligheten i hela EU, och uppmanar 

med eftertryck kommissionen att i samråd 

med parlamentet föreslå en strategi för 

omfördelning av den del av budgeten som 

troligen inte kommer att användas före 

2020. Parlamentet betonar att den 

sammanlagda andelen skuldsatta 

studerande bör övervakas för att se till att 

de omfattande finansiella instrumenten i 

programmet medför att fler personer får 

hjälp. 

24. Europaparlamentet beklagar att 

garantimöjligheten för studielån sjösattes 

först i februari 2015 efter undertecknandet 

av delegeringsavtalet med Europeiska 

investeringsfonden i december 2014. 

Parlamentet anser det förkastligt att 

studerande måste ta banklån för att 

kunna delta i programmen inom 

Erasmus+. Parlamentet anser att 

skuldsättning har en negativ inverkan på 

den personliga utvecklingen och den 

hållbara integrationen på 

arbetsmarknaden, och att inkluderande 

och lätttillgängliga bidrag måste 

tillhandahållas så att inte någon 

studerande utesluts på grund av bristande 

inkomst. Parlamentet begär att 

kommissionen ska utvidga systemet med 

mobilitetsbidrag för att inbegripa 

studerande, oavsett socioekonomisk 

bakgrund, som vill ta sin masterexamen i 

ett annat deltagande land. 
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