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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. bemærker, at garantiordningen for 

studielån først blev lanceret i februar 2015 

efter undertegnelsen af delegeringsaftalen 

med Den Europæiske Investeringsfond 

(EIF) i december 2014, og at der indtil nu 

kun er fire banker i Frankrig, Spanien og 

Irland, der deltager i dette innovative 

redskab; beklager, at dette finansielle 

redskab er langt fra at nå de forventede 

resultater, idet blot 130 masterstuderende 

deltager på nuværende tidspunkt; 

opfordrer til, at der foretages en kritisk 

vurdering af lånegarantifaciliteten, der 

undersøger dens formål og tilgængelighed 

i hele Europa, og opfordrer indtrængende 

Kommissionen til i samråd med 

Parlamentet at foreslå en strategi for at 

omfordele en del af budgettet, som 

formentlig ikke vil blive anvendt i 2020; 

understreger, at den samlede andel af 

forgældede studerende bør overvåges for 

at sikre, at de omfattende finansielle 

instrumenter, der anvendes i programmet 

medfører, at flere personer hjælpes; 

24. beklager, at garantiordningen for 

studielån først blev lanceret i februar 2015 

efter undertegnelsen af delegeringsaftalen 

med Den Europæiske Investeringsfond 

(EIF) i december 2014; tager afstand fra, 

at studerende er nødt til at tage banklån 

for at deltage i programmerne Erasmus+; 

er af den opfattelse, at gældsætning har 

en negativ indvirkning på personlig 

udvikling og på sund integration på 
arbejdsmarkedet, og at stipendierne bør 

være inklusive og bredt tilgængelige, 

således at ingen studerende udelukkes 

som følge af utilstrækkelige indtægter; 

anmoder Kommissionen om at udvide 

ordningen med mobilitetsstipendier til at 

omfatte studerende, uanset deres 

socioøkonomiske baggrund, som ønsker 

at tage deres kandidatuddannelse i et 

andet deltagerland; 

Or. en 
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