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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. ia act de faptul că mecanismul de 

garantare a împrumuturilor pentru studenți 

a fost lansat de-abia în februarie 2015, 

după semnarea, în decembrie 2014, a 

acordului de delegare cu Fondul european 

de investiții (FEI), și că, până în prezent, 

doar patru bănci din Franța, Spania și 

Irlanda participă la acest instrument 

inovator; regretă faptul că acest 

instrument financiar este departe de a 

atinge rezultatele așteptate, din moment 

ce, până în prezent, numai 130 de studenți 

la master participă la acesta; solicită o 

evaluare critică a mecanismului de 

garantare a împrumuturilor, analizarea 

scopului și a accesibilității sale pe 

teritoriul Europei, și îndeamnă Comisia, 

în consultare cu Parlamentul, să propună 

o strategie pentru a realoca o parte a 

bugetului care, probabil, nu va fi folosit 

până în 2020; subliniază că rata globală a 

studenților îndatorați ar trebui 

monitorizată, pentru a garanta că 

instrumentele financiare cuprinzătoare 

folosite de program înseamnă mai multe 

persoane ajutate; 

24. deplânge faptul că mecanismul de 

garantare a împrumuturilor pentru studenți 

a fost lansat de-abia în februarie 2015, 

după semnarea, în decembrie 2014, a 

acordului de delegare cu Fondul european 

de investiții (FEI); refuză ca studenții să 

se vadă obligați să recurgă la credite 

bancare pentru a putea participa la 

programele Erasmus +; consideră că 

îndatorarea are un impact negativ asupra 

dezvoltării personale și asupra integrării 
în condiții bune pe piața muncii, precum 

și că ar trebui acordate burse favorabile 

incluziunii și larg disponibile, astfel încât 

niciun student să nu fie exclus pe baza 

faptului că are un venit insuficient; 

solicită Comisiei să extindă sistemul de 

burse de mobilitate pentru a include 

studenții, indiferent de situația lor socio-

economică, care doresc să își obțină 

diploma de masterat într-o altă țară 

participantă; 
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