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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. megjegyzi, hogy a diákhitelgarancia-

eszköz csak 2015 februárjában állt föl az 

Európai Beruházási Alappal kötött 

meghatalmazási megállapodás 2014. 

decemberi aláírása után, és hogy a mai 

napig mindössze négy bank létezik – 

Franciaországban, Spanyolországban és 

Írországban – amely ebben az innovatív 

eszközben részt vesz; sajnálatát fejezi ki 

amiatt, hogy ez a pénzügyi eszköz még 

messze van attól, hogy beváltsa a hozzá 

fűzött reményeket, mivel jelenleg csupán 

130, mesterképzésben részt vevő hallgató 

vesz részt a programban; felhív a 

diákhitelgarancia-eszköz a célt és az 

Európa-szerte való elérhetőséget vizsgáló, 

kritikai értékelésére, és sürgeti a 

Bizottságot, hogy a Parlamenttel 

konzultálva javasoljon stratégiát a 

költségvetés 2020-ig előreláthatóan nem 

felhasználásra kerülő részének 

átcsoportosítására; hangsúlyozza, hogy az 

eladósodott hallgatók teljes arányát 

nyomon kell követni annak biztosítása 

céljából, hogy a program által igénybe vett 

valamennyi pénzügyi eszköz 

eredményeként több hallgató részesüljön 

24. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

diákhitelgarancia-eszköz csak 2015 

februárjában állt föl az Európai Beruházási 

Alappal kötött meghatalmazási 

megállapodás 2014. decemberi aláírása 

után; elutasítja, hogy a diákoknak banki 

kölcsönhöz kelljen folyamodniuk ahhoz, 

hogy részt vehessenek az Erasmus+ 

programokban; úgy véli, hogy az 

eladósodottság negatív hatással van a 

személyes fejlődésre és a munkaerőpiaci 

integrációra, és hogy inkluzív és 

széleskörűen hozzáférhető ösztöndíjakat 

kell rendelkezésre bocsátani annak 

érdekében, hogy egyetlen diák se 

maradjon ki egy programból azért, mert 

nem rendelkezik elegendő jövedelemmel; 

kéri, hogy a Bizottság terjessze ki a 

mobilitási támogatások rendszerét azokra 

a diákokra is – tekintet nélkül gazdasági 

és társadalmi hátterükre –, akik 

mesterfokozatukat egy másik résztvevő 

országban kívánják megszerezni; 
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