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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. pažymi, kad studentų paskolų garantijų 

sistema pradėjo veikti tik 2015 m. vasario 

mėn., 2014 m. gruodžio mėn. pasirašius 

deleguotąjį susitarimą su Europos 

investicijų fondu (EIF), taip pat tai, kad iki 

šiol tik keturi bankai Prancūzijoje, 

Ispanijoje ir Airijoje dalyvauja šiame 

inovatyviame mechanizme; apgailestauja, 

kad ši finansinė priemonė toli gražu 

neužtikrina laukiamų rezultatų, nes šiuo 

metu ja naudojasi tik 130 magistrantūros 

studentų; ragina kritiškai įvertinti paskolų 

garantijų sistemą, išnagrinėjant jos tikslą 

ir prieinamumą visoje Europoje, ir 

primygtinai ragina Komisiją, 

pasikonsultavus su Parlamentu, pasiūlyti 

strategiją, siekiant perskirti biudžeto dalį, 

kuri greičiausiai nebus panaudota iki 

2020 m; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti, 

kad programos naudojamos išsamios 

finansinės priemonės padėtų kuo daugiau 

asmenų, turėtų būti stebimas bendras 

įsiskolinusių studentų skaičius; 

24. apgailestauja, kad studentų paskolų 

garantijų sistema pradėjo veikti tik 2015 m. 

vasario mėn., 2014 m. gruodžio mėn. 

pasirašius deleguotąjį susitarimą su 

Europos investicijų fondu (EIF), nepritaria 

tam, kad studentai, norėdami dalyvauti 

„Erasmus+“ programose, turi imti banko 

paskolas; mano, kad įsiskolinimas turi 

neigiamą poveikį asmeniniam tobulėjimui 

ir tinkamai integracijai į darbo rinką ir 

kad turi būti teikiamos integracinio 

pobūdžio ir plačiai prieinamos stipendijos, 

kad kiekvienam studentui – nors ir 

neturinčiam pakankamų pajamų – būtų 

suteikiama galimybė; prašo Komisijos 

išplėsti judumo stipendijų sistemą, kad ji 

būtų taikoma studentams, norintiems 

studijuoti magistrantūroje kitoje 

dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai 

nuo jų socialinės ir ekonominės padėties; 

Or. en 
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