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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en onderwijs 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In haar mededeling van 2 mei 2018 
("Een moderne begroting voor een Unie 
die ons beschermt, sterker maakt, en 
verdedigt — Het meerjarig financieel kader 
2021-2027")26 vroeg de Commissie in het 
volgende financieel kader meer aandacht 
voor de jeugd, met name door de middelen 
voor het Erasmus+-programma voor de 
periode 2014-2020, een van de meest 
opvallende succesverhalen van de Unie, 
ruim te verdubbelen. De focus van het 
nieuwe programma zou moeten liggen op 
inclusie en deelname van kansarme 
jongeren. Hierdoor zouden nog meer 
jongeren naar een ander land kunnen voor 
onderwijs of om werkervaring op te doen.

(8) In haar mededeling van 2 mei 2018 
("Een moderne begroting voor een Unie 
die ons beschermt, sterker maakt, en 
verdedigt – Het meerjarig financieel kader 
2021-2027")26 vroeg de Commissie in het 
volgende financieel kader meer aandacht 
voor de jeugd, met name door de middelen 
voor het Erasmus+-programma voor de 
periode 2014-2020, een van de meest 
opvallende succesverhalen van de Unie, 
ruim te verdubbelen. In zijn resolutie van 
14 maart 2018 over het volgende 
meerjarig financieel kader, riep het 
Europees Parlement op zijn beurt op tot 
een verdriedubbeling van de begroting 
van het programma. De focus van het 
nieuwe programma zou moeten liggen op 
inclusie en deelname van kansarme 
jongeren. Hierdoor zouden nog meer 
jongeren naar een ander land kunnen voor 
onderwijs of om werkervaring op te doen.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321 final. 26 COM(2018) 321 final.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) In haar mededeling over de 
versterking van de Europese identiteit via 

(17) In haar mededeling over de 
versterking van de Europese identiteit via 
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onderwijs en cultuur heeft de Commissie 
gewezen op de cruciale rol die onderwijs, 
cultuur en sport spelen bij het bevorderen 
van actief burgerschap en 
gemeenschappelijke waarden bij de 
jongere generaties. De versterking van de 
Europese identiteit en de bevordering van 
de actieve participatie van de burgers in het 
democratisch proces is van cruciaal belang 
voor de toekomst van Europa en onze 
democratische samenlevingen. In het 
buitenland gaan studeren, leren, vakkennis 
opdoen en werken, of deelnemen aan 
jeugd- of sportactiviteiten draagt bij tot de 
versterking van die Europese identiteit in al 
haar diversiteit en van het gevoel deel uit te 
maken van een culturele gemeenschap, en 
tot de bevordering van actief burgerschap 
bij mensen van alle leeftijden. De 
deelnemers aan mobiliteitsactiviteiten 
zouden zich moeten inzetten voor hun 
lokale gemeenschappen en de lokale 
gemeenschappen in hun gastland, en er hun 
ervaringen delen. Activiteiten die alle 
aspecten van creativiteit op het gebied van 
onderwijs, opleiding en jeugd versterken 
en de individuele kerncompetenties 
vergroten, moeten worden ondersteund.

onderwijs en cultuur heeft de Commissie 
gewezen op de cruciale rol die onderwijs, 
cultuur en sport spelen bij het bevorderen 
van actief burgerschap en 
gemeenschappelijke waarden bij de 
jongere generaties. De versterking van de 
Europese identiteit en de bevordering van 
de actieve participatie van de burgers in het 
democratisch proces is van cruciaal belang 
voor de toekomst van Europa en onze 
democratische samenlevingen. In het 
buitenland gaan studeren, leren, vakkennis 
opdoen en werken, of deelnemen aan 
jeugd- of sportactiviteiten draagt bij tot de 
versterking van die Europese identiteit in al 
haar diversiteit en van het gevoel deel uit te 
maken van een culturele gemeenschap, en 
tot de bevordering van actief burgerschap 
bij mensen van alle leeftijden. Hiertoe 
wordt ernaar gestreefd dat het programma 
een correcte afspiegeling is van de 
diversiteit binnen de Europese 
samenleving met betrekking tot etniciteit, 
gender, handicap, sociale achtergrond en 
geografische spreiding. De deelnemers aan 
mobiliteitsactiviteiten zouden zich moeten 
inzetten voor hun lokale gemeenschappen 
en de lokale gemeenschappen in hun 
gastland, en er hun ervaringen delen. 
Activiteiten die alle aspecten van 
creativiteit op het gebied van onderwijs, 
opleiding en jeugd versterken en de 
individuele kerncompetenties vergroten, 
moeten worden ondersteund.

Motivering

EU-programma's die alle geledingen van de Europese samenleving bereiken, bieden meer 
waar voor hun geld, met name bij de bevordering van de waarden van de EU en het bieden 
van gelijke kansen, en in aansluiting daarop moet verslag worden uitgebracht over het 
gebruik van de programma's.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het programma moet bijdragen aan 
het vergemakkelijken van de transparantie 
en erkenning van vaardigheden en 
kwalificaties, en aan de overdracht van 
studiepunten of eenheden van 
leerresultaten, aan kwaliteitsborging en aan 
de validering van niet-formeel en informeel 
leren, het beheer van vaardigheden en 
begeleiding. In dit verband moet het 
programma ook steun verlenen aan 
contactpunten en netwerken op nationaal 
en Unieniveau die trans-Europese 
uitwisselingen en de ontwikkeling van 
flexibele leertrajecten tussen verschillende 
gebieden van onderwijs, opleiding en 
jeugdwerk in formele en niet-formele 
contexten bevorderen.

(28) Het programma moet bijdragen aan 
het vergemakkelijken van de transparantie 
en erkenning van vaardigheden en 
kwalificaties, en aan de overdracht van 
studiepunten of eenheden van 
leerresultaten, aan kwaliteitsborging en aan 
de validering van niet-formeel en informeel 
leren, het beheer van vaardigheden en 
begeleiding. Met name op het gebied van 
de beroepsopleiding moet het 
ondervangen van de diversiteit van de 
nationale stelsels, met het oog op de 
toekenning van diploma's, waarborgen 
dat vaardigheden en eerdere 
leerervaringen in het kader van de 
mobiliteit binnen de EU en naar derde 
landen die met het Erasmus-programma 
zijn geassocieerd worden gevalideerd en 
erkend. In dit verband moet het 
programma ook steun verlenen aan 
contactpunten en netwerken op nationaal 
en Unieniveau die trans-Europese 
uitwisselingen en de ontwikkeling van 
flexibele leertrajecten tussen verschillende 
gebieden van onderwijs, opleiding en 
jeugdwerk in formele en niet-formele 
contexten bevorderen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het is belangrijk om onderwijs, 
leren en onderzoek op het gebied van de 
Europese integratie en de discussie 
daarover te bevorderen door steun van de 
Jean Monnet-acties op het gebied van het 
hoger onderwijs, maar ook op andere 
gebieden van onderwijs en opleiding. De 
bevordering van een gevoel van Europese 
identiteit en Europees engagement is van 
bijzonder belang wanneer de 
gemeenschappelijke waarden waarop de 

(31) Het is belangrijk om onderwijs, 
leren en onderzoek op het gebied van de 
Europese integratie, de Europese 
geschiedenis, het Europees burgerschap
en de discussie daarover te bevorderen 
door steun van de Jean Monnet-acties op 
het gebied van het hoger onderwijs, maar 
ook op andere gebieden van onderwijs en 
opleiding. De bevordering van een gevoel 
van Europese identiteit, Europees 
burgerschap en Europees engagement is 
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Unie is gegrondvest en die deel uitmaken 
van onze Europese identiteit op de proef 
worden gesteld, en wanneer de burgers 
weinig betrokkenheid vertonen. Het 
programma moet een bijdrage blijven 
leveren tot de ontwikkeling van excellentie 
op het gebied van Europese-
integratiestudies.

van bijzonder belang wanneer de 
gemeenschappelijke waarden waarop de 
Unie is gegrondvest en die deel uitmaken 
van onze Europese identiteit op de proef 
worden gesteld, en wanneer de burgers 
weinig betrokkenheid vertonen. Het 
programma moet een bijdrage blijven 
leveren tot de ontwikkeling van excellentie 
op het gebied van studies betreffende 
Europese integratie en Europees 
burgerschap.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Wegens het belang van de strijd 
tegen klimaatverandering overeenkomstig 
de verbintenissen van de Unie tot 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 
en tot verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, zal dit programma 
bijdragen aan de integratie van klimaatactie 
in het beleid van de Unie en aan het 
algemene streven dat 25 % van de uitgaven 
op de begroting van de Unie 
klimaatdoelstellingen ondersteunen. De 
desbetreffende acties zullen worden 
vastgesteld tijdens de voorbereiding en 
uitvoering van het programma en zullen 
opnieuw worden bekeken in het kader van 
de desbetreffende processen van evaluatie 
en beoordeling.

(32) Wegens het belang van de strijd 
tegen klimaatverandering overeenkomstig 
de verbintenissen van de Unie tot 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 
en tot verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, zal dit programma 
bijdragen aan de integratie van klimaatactie 
in het beleid van de Unie en aan het 
algemene streven dat ten minste 25 % van 
de uitgaven op de begroting van de Unie 
klimaatdoelstellingen ondersteunen in de 
MFK-periode 2021-2027, en aan de 
jaardoelstelling van 30 % op zo kort 
mogelijke termijn en ten laatste in 2027. 
De desbetreffende acties zullen worden 
vastgesteld tijdens de voorbereiding en 
uitvoering van het programma en zullen 
opnieuw worden bekeken in het kader van 
de desbetreffende processen van evaluatie 
en beoordeling.

Motivering

Dit amendement dient om het door het Parlement vastgestelde streefdoel voor 
klimaatgerelateerde uitgaven over te nemen.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) In deze verordening worden de 
financiële middelen voor het programma 
vastgelegd die voor het Europees 
Parlement en de Raad gedurende de 
jaarlijkse begrotingsprocedure het 
voornaamste referentiebedrag vormen in de 
zin van [referentie in voorkomend geval 
bijwerken punt 17 van het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de begrotingsdiscipline, 
de samenwerking in begrotingszaken en 
een goed financieel beheer34].

(33) In deze verordening worden de 
financiële middelen voor het programma 
vastgelegd die voor het Europees 
Parlement en de Raad gedurende de 
jaarlijkse begrotingsprocedure het 
voornaamste referentiebedrag vormen in de 
zin van [referentie in voorkomend geval 
bijwerken punt 17 van het 
Interinstitutioneel Akkoord tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over de begrotingsdiscipline, 
de samenwerking in begrotingszaken en 
een goed financieel beheer34]. Er moet 
vanaf 2021 worden gezorgd voor een 
aanzienlijke stijging van de jaarlijkse 
begroting van het programma in 
vergelijking met het meerjarig financieel 
kader 2014-2020, gevolgd door een 
lineaire en geleidelijke stijging van de 
jaarlijkse middelen. Zo kan ervoor 
worden gezorgd dat vanaf het begin van 
de looptijd van het meerjarig financieel 
kader 2021-2027 zoveel mogelijk 
deelnemers toegang tot het programma 
krijgen.

__________________ __________________

34 PB L […] van […], blz. […]. 34 PB L […] van […], blz. […].

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) "leermobiliteit": "leermobiliteit": 
het zich fysiek naar een ander land dan het 
land van verblijf begeven om er te 
studeren, een opleiding te volgen of niet-
formeel of informeel te leren; dit kan 

2) "leermobiliteit": het zich fysiek 
naar een ander land dan het land van 
verblijf begeven om er te studeren, een 
opleiding te volgen of niet-formeel of 
informeel te leren, met inbegrip van duaal 
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vergezeld gaan van maatregelen zoals 
taalcursussen en taalkundige ondersteuning 
en/of worden aangevuld met online leren 
en virtuele samenwerking. In sommige 
specifieke gevallen kan dit de vorm 
aannemen van leren met behulp van 
informatie- en communicatietechnologie; 
"niet-formeel leren";

onderwijs; dit kan vergezeld gaan van 
maatregelen zoals taalcursussen en 
taalkundige ondersteuning en/of worden 
aangevuld met online leren en virtuele 
samenwerking. In sommige specifieke 
gevallen kan dit de vorm aannemen van 
leren met behulp van informatie- en 
communicatietechnologie; "niet-formeel 
leren";

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) "lerende in beroepsonderwijs en 
-opleiding": iedere persoon die is 
ingeschreven in een aanvankelijk of 
vervolgprogramma voor beroepsonderwijs 
of -opleiding op eender welk niveau van 
secundair tot postsecundair. Dit omvat 
mede de deelname van particulieren die 
recentelijk een dergelijk programma met 
succes hebben beëindigd;

9) "lerende in beroepsonderwijs en 
-opleiding": iedere persoon die is 
ingeschreven in een aanvankelijk, vervolg-
of duaal programma voor 
beroepsonderwijs of -opleiding op eender 
welk niveau van secundair tot 
postsecundair. Dit omvat mede de 
deelname van particulieren die recentelijk 
een dergelijk programma met succes 
hebben beëindigd;

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevordering van de 
leermobiliteit van particulieren, en van 
samenwerking, inclusie, excellentie, 
creativiteit en innovatie op het niveau van 
organisaties en beleid op het gebied van 
onderwijs en opleiding;

a) de bevordering van de 
leermobiliteit van particulieren, en van 
samenwerking, inclusie, excellentie, 
creativiteit en innovatie op het niveau van 
organisaties en beleid op het gebied van 
onderwijs, opleiding en vorming op het 
gebied van Europees burgerschap en 
Europese geschiedenis;
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021-2027 bedragen 
30 000 000 000 EUR in lopende prijzen.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021-2027 bedragen 
41 097 000 000 EUR, uitgedrukt in 
prijzen van 2018 (46 758 000 000 EUR
in lopende prijzen).

Motivering

Voorgesteld wordt de financiële middelen te wijzigen conform de resoluties van het Europees 
Parlement van 14 maart en 30 mei over het volgende meerjarig financieel kader, op basis van 
een technische uitsplitsing per programma die naderhand kan worden aangepast, met 
inachtneming van het algemene standpunt van het Europees Parlement zoals dat in die 
resoluties is verwoord en het algemene niveau van 1,3 % van het bni van de EU-27.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 24 940 000 000 EUR voor acties op 
het gebied van onderwijs en opleiding, 
waarvan

a) 83,14 % van het in lid 1 vermelde 
bedrag voor acties op het gebied van 
onderwijs en opleiding, waarvan

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) ten minste 8 640 000 000 EUR
voor acties inzake hoger onderwijs als 
bedoeld in artikel 4, punt a), en artikel 5,
punt a);

1) ten minste 28,8 % van het in lid 1 
vermelde bedrag voor acties inzake hoger 
onderwijs als bedoeld in artikel 4, punt a), 
en artikel 5, punt a);
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) ten minste 5 230 000 000 EUR
voor acties inzake beroepsonderwijs en -
opleiding als bedoeld in artikel 4, punt b), 
en artikel 5, punt a);

2) ten minste 17,43 % van het in lid 1 
vermelde bedrag voor acties inzake 
beroepsonderwijs en -opleiding als bedoeld 
in artikel 4, punt b), en artikel 5, punt a);

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) ten minste 3 790 000 000 EUR
voor acties inzake schoolonderwijs als 
bedoeld in artikel 4, punt c), en artikel 5, 
punt a);

3) ten minste 12,63 % van het in lid 1 
vermelde bedrag voor acties inzake 
schoolonderwijs als bedoeld in artikel 4, 
punt c), en artikel 5, punt a);

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) ten minste 1 190 000 000 EUR
voor acties inzake volwassenenonderwijs 
als bedoeld in artikel 4, punt d), en 
artikel 5, punt a);

4) ten minste 3,97 % van het in lid 1 
vermelde bedrag voor acties inzake 
volwassenenonderwijs als bedoeld in 
artikel 4, punt d), en artikel 5, punt a);;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5) 450 000 000 EUR voor Jean 
Monnet-acties als bedoeld in artikel 7;

5) 1,5 % van het in lid 1 vermelde 
bedrag voor Jean Monnet-acties als 
bedoeld in artikel 7;
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 3 100 000 000 EUR voor acties op 
het gebied van jeugd als bedoeld in de 
artikelen 8 tot en met 10;

b) 10,33 % van het in lid 1 vermelde 
bedrag voor acties op het gebied van jeugd 
als bedoeld in de artikelen 8 tot en met 10;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 550 000 000 EUR voor acties op 
het gebied van sport als bedoeld in de 
artikelen 11 tot en met 13; en

c) 1,83 % van het in lid 1 vermelde 
bedrag voor acties op het gebied van sport 
als bedoeld in de artikelen 11 tot en 
met 13; en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) ten minste 960 000 000 EUR als 
bijdrage in de operationele kosten van de 
nationale agentschappen.

d) ten minste 3,2 % van het in lid 1 
vermelde bedrag als bijdrage in de 
operationele kosten van de nationale 
agentschappen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Financiële bijdragen aan het 
programma die worden ontvangen van 
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derde landen en/of andere instrumenten 
van de Unie worden jaarlijks 
gerapporteerd aan de Raad en het 
Parlement als begrotingsautoriteit van de 
Unie.

Motivering

Bijdragen van derde landen en andere instrumenten buiten de EU-begroting. De 
begrotingsautoriteit en de bevoegde comités moeten op de hoogte worden gebracht van de 
omvang van dergelijke bijdragen om de omvang en het effect van de programma's beter te 
kunnen beoordelen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 ter (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De evaluatie van het programma 
omvat een analyse van de deelname aan 
het programma op basis van geslacht, 
etnische afkomst, vermogen, sociale 
achtergrond en geografische spreiding, 
teneinde de kosteneffectiviteit, het bereik 
en de benutting van het programma en de 
uiteenlopende samenstelling van de 
Europese samenleving beter te bepalen.

Motivering

EU-programma's die alle geledingen van de Europese samenleving bereiken, bieden meer 
waar voor hun geld, met name bij de bevordering van de waarden van de EU en het bieden 
van gelijke kansen, en in aansluiting daarop moet verslag worden uitgebracht over het 
gebruik van de programma's.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is verantwoordelijk 
voor de uitoefening van toezichthoudende 
controles met betrekking tot de 
programma-acties en -activiteiten die door 

2. De Commissie is verantwoordelijk 
voor de uitoefening van toezichthoudende 
controles met betrekking tot de 
programma-acties en -activiteiten die door 
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de nationale agentschappen worden 
beheerd. Zij stelt minimumeisen vast voor 
de controles door het nationaal agentschap 
en het onafhankelijk auditorgaan.

de nationale agentschappen worden 
beheerd. Zij stelt minimumeisen vast voor 
de controles door het nationaal agentschap 
en het onafhankelijk auditorgaan, en houdt 
hierbij rekening met de systemen voor 
interne controle van de nationale 
overheidsfinanciën.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het programma wordt zodanig 
uitgevoerd dat de algehele samenhang 
ervan en de complementariteit met andere 
relevante beleidsmaatregelen, programma's 
en fondsen van de Unie wordt 
gewaarborgd, met name die welke verband 
houden met onderwijs en opleiding, cultuur 
en media, jeugd en solidariteit, 
werkgelegenheid en sociale inclusie, 
onderzoek en innovatie, industrie en 
bedrijfsleven, digitaal beleid, landbouw en 
plattelandsontwikkeling, milieu en klimaat, 
cohesie, regionaal beleid, migratie, 
veiligheid en internationale samenwerking 
en ontwikkeling.

1. Het programma wordt zodanig 
uitgevoerd dat de algehele samenhang 
ervan en de complementariteit met andere 
relevante beleidsmaatregelen, programma's 
en fondsen van de Unie wordt 
gewaarborgd, met name die welke verband 
houden met onderwijs en opleiding, cultuur 
en media, jeugd en solidariteit, 
werkgelegenheid en sociale inclusie, 
onderzoek en innovatie, industrie en 
bedrijfsleven, digitaal beleid, landbouw en 
plattelandsontwikkeling, milieu en klimaat, 
cohesie, regionaal beleid, migratie, 
veiligheid en internationale samenwerking 
en ontwikkeling. In dit verband worden de 
procedures voor de behandeling van de 
dossiers met elkaar in overeenstemming 
gebracht om te zorgen voor de 
noodzakelijke vereenvoudiging. De 
administratieve procedures moeten 
aanzienlijk worden vereenvoudigd.
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