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BEKNOPTE MOTIVERING

Met het door de Commissie voorgestelde instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale samenwerking (2021-2027) wordt beoogd een reeks 
instrumenten voor extern optreden te integreren die deel uitmaken van het huidige meerjarig 
financieel kader (MFK) en waarvan de meeste op 31 december 2020 aflopen:

• het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI),

• het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF),

• het partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen (PI),

• het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR),

• het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP),

• het garantiefonds voor extern optreden,

• het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 
(NDICI) zal ook het huidige, niet van de begroting deel uitmakende Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) integreren, met inbegrip van de tot het EOF behorende 
ACS-investeringsfaciliteit.

Het bevorderen van fundamentele waarden en mensenrechten vormt de kerndoelstelling van 
deze instrumenten.

Met een verhoogd budget van 89,2 miljard EUR zal het NDICI het belangrijkste instrument 
van de EU zijn om een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding en om de democratie en 
duurzame ontwikkeling in haar partnerlanden te ondersteunen.

De voorgestelde verordening bestaat uit drie onderdelen: een geografische en een thematische 
component en een component voor snelle respons.

Geografische component (financiële portefeuille: 68 miljard EUR) 

Deze component is specifiek gericht op de nabuurschapsregio en Afrika ten zuiden van de 
Sahara en dient ertoe wereldwijde uitdagingen aan te pakken zoals menselijke ontwikkeling, 
met inbegrip van gendergelijkheid, klimaatverandering, milieubescherming, migratie en 
voedselzekerheid.

Thematische component (voorgestelde financiële portefeuille: 7 miljard EUR) 

Deze component dient ter aanvulling van de geografische component en voorziet wereldwijd 
in steun op het gebied van mensenrechten en democratie, maatschappelijk middenveld, 
stabiliteit en vrede en mondiale uitdagingen en heeft betrekking op onder andere gezondheid, 
onderwijs en opleiding, vrouwen en kinderen, waardig werk en sociale bescherming, cultuur, 
migratie, milieu en klimaatverandering, duurzame energie, duurzame en inclusieve groei, de 
particuliere sector en lokale overheden. 
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Component voor snelle respons (voorgestelde financiële portefeuille: 4 miljard EUR) 

Deze component moet de EU in staat stellen snel en doeltreffend in te grijpen om conflicten te 
voorkomen en een snelle respons te bieden in situaties van crisis of instabiliteit. Ze moet er 
ook toe bijdragen de weerbaarheid van de partnerlanden te versterken en het mogelijk maken 
om snel actie te ondernemen om in te spelen op behoeften en prioriteiten op het gebied van 
het buitenlands beleid van de EU. Ook dit onderdeel bestrijkt alle delen van de wereld. In het 
kader van dit onderdeel is geen programmering nodig. De tenuitvoerlegging geschiedt via 
rechtstreekse goedkeuring van buitengewone bijstandsmaatregelen, actieplannen en 
individuele maatregelen.

Buffer van niet-toegewezen middelen voor nieuwe uitdagingen en prioriteiten  
voorgestelde financiële portefeuille: 10,2 miljard EUR)

De buffer moet het mogelijk maken om dringende prioriteiten op passende wijze te kunnen 
aanpakken, met name op het gebied van migratie en stabiliteit.

---

Uw rapporteur erkent dat de architectuur van de bestaande instrumenten ondoeltreffend is 
gebleken, wat deels te wijten is aan het feit dat zij niet flexibel genoeg zijn om op nieuwe 
uitdagingen te kunnen reageren. Daarom is de rapporteur van mening dat een hernieuwde 
herziening daarvan met het oog op het versterken van de capaciteiten van de EU voor snelle 
respons en het maximaliseren van het effect van gecombineerde interventies op haar plaats is. 

De nieuwe architectuur mag echter geen afbreuk doen aan de rol en de betrokkenheid van het 
Europees Parlement bij de programmering en de tenuitvoerlegging van het nieuwe instrument 
en het toezicht daarop.  

De verordening voorziet weliswaar in financiële steun voor acties met betrekking tot 
leermobiliteit naar, vanuit of tussen derde landen in het kader van het Erasmus-programma, 
en voor samenwerking en politieke dialoog tussen de EU en die landen inzake onderwijs en 
cultuur, maar de rapporteur meent dat de doelstellingen op die gebieden veel ambitieuzer 
moeten zijn.

Bovendien is zij van oordeel dat in de ontwerpverordening een belangrijker plaats moet 
worden ingeruimd voor onderwijs en cultuur om inclusief en billijk kwaliteitsvol onderwijs 
voor iedereen te waarborgen, en voor het bevorderen van de internationale culturele 
betrekkingen door middel van culturele diplomatie. 

Het belang van onderwijs, een van de hoofdpunten op de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling, wordt onderstreept door duurzameontwikkelingsdoelstelling 4 ("Verzeker 
gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen"). 
Beter onderwijs is inderdaad een voorwaarde voor armoedebestrijding, menselijke 
ontwikkeling, sociale inclusie en gendergelijkheid.

Wat cultuur betreft, wordt in toenemende mate erkend dat de versterking van de culturele 
samenwerking, met inbegrip van culturele diplomatie, een belangrijk middel is om wederzijds 
begrip, de eerbiediging van de mensenrechten en gemeenschappelijke waarden te bevorderen.
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Derhalve is uw Rapporteur van mening dat een indicatief bedrag van 15 % van de 
voorgestelde begroting moet worden uitgetrokken voor maatregelen op het gebied van 
onderwijs en cultuur.

***

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken en 
de Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande amendementen in aanmerking te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het algemene doel van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) is het wereldwijd hooghouden 
en uitdragen van de waarden en belangen 
van de Unie met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen en 
beginselen van het externe optreden van de 
Unie, zoals verankerd in artikel 3, lid 5, 
artikel 8 en artikel 21 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.

(1) Het algemene doel van het 
instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking (hierna "het instrument" 
genoemd) is het wereldwijd hooghouden 
en uitdragen van het respect voor en de 
bevordering van fundamentele waarden, 
met name democratie en mensenrechten, 
met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen en beginselen van het 
externe optreden van de Unie, zoals 
verankerd in artikel 3, lid 5, artikel 8 en 
artikel 21 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overeenkomstig artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
streeft de Unie naar samenhang tussen de 
diverse onderdelen van haar externe 
optreden en tussen het externe optreden en 

(2) Overeenkomstig artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
streeft de Unie naar samenhang tussen de 
diverse onderdelen van haar externe 
optreden en tussen het externe optreden en 
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het beleid van de Unie op andere terreinen, 
en zet zij zich in voor een hoge mate van 
samenwerking op alle gebieden van de 
internationale betrekkingen. Het brede 
spectrum van acties in het kader van deze 
verordening wordt geacht bij te dragen tot 
de doelstellingen van dat artikel van het 
Verdrag.

het beleid van de Unie op andere terreinen, 
en zet zij zich in voor een hoge mate van 
samenwerking op alle gebieden van de 
internationale betrekkingen, met inbegrip 
van de culturele dimensie, op het gebied 
van cultuur, onderwijs, onderzoek en 
sport, waarbij zij een aanpak van mens tot 
mens hanteert. Het brede spectrum van 
acties in het kader van deze verordening 
wordt geacht bij te dragen tot de 
doelstellingen van dat artikel van het 
Verdrag.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In overeenstemming met de 
gezamenlijke mededeling "Naar een EU-
strategie voor internationale culturele 
betrekkingen", onderschreven door de 
resolutie van het Europees Parlement van 
5 juli 2017, moeten Europese 
financieringsinstrumenten, en in het 
bijzonder dit programma, de relevantie 
van cultuur bij internationale 
betrekkingen en de rol ervan bij de 
bevordering van Europese waarden 
erkennen door middel van specifieke, 
gerichte acties die duidelijke effecten voor 
de Unie opleveren op mondiale schaal.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) In overeenstemming met 
artikel 167 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie dienen de 
Unie en de lidstaten de samenwerking met 
derde landen en de bevoegde 
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internationale organisaties op het gebied 
van cultuur te bevorderen. Deze 
verordening moet helpen de in dat artikel 
van het Verdrag opgenomen 
doelstellingen te verwezenlijken.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) De bepalingen van deze 
verordening moeten in overeenstemming 
zijn met Richtlijn (EU) 2016/801 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis.
____________________
1 bis Richtlijn (EU) 2016/801 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 mei 2016 betreffende de voorwaarden 
voor toegang en verblijf van derdelanders 
met het oog op onderzoek, studie, stages, 
vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, 
educatieve projecten of au-pairactiviteiten 
(PB L 132 van 21.5.2016, blz. 21).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Hoofddoel van het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU, 
zoals bepaald in artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, is de armoede terug te 
dringen en uiteindelijk uit te bannen. Het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie draagt ook bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het externe 
optreden van de Unie, met name het 
stimuleren van de duurzame economische, 
sociale en milieuontwikkeling van 
ontwikkelingslanden, met als hoofddoel de 

(4) Hoofddoel van het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de EU, 
zoals bepaald in artikel 208 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, is de armoede terug te 
dringen en uiteindelijk uit te bannen. Het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de 
Unie draagt ook bij tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het externe 
optreden van de Unie, met name het 
stimuleren van de duurzame economische, 
sociale, culturele, onderwijs- en 
milieuontwikkeling van 
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uitbanning van de armoede, zoals bepaald 
in artikel 21, lid 2, onder d), van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.

ontwikkelingslanden, met als hoofddoel de 
uitbanning van de armoede, zoals bepaald 
in artikel 21, lid 2, onder d), van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De globale context voor optreden is 
het streven naar een op regels gebaseerde 
wereldorde, met multilateralisme als 
basisbeginsel en de Verenigde Naties als 
kern. De Agenda 2030 vormt samen met de 
overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering57 en de actieagenda 
van Addis Abeba58 het antwoord van de 
internationale gemeenschap op mondiale 
uitdagingen en trends op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030, 
waarvan de duurzameontwikkelingsdoelen 
de kern vormen, is een transformerend 
politiek kader voor wereldwijde 
armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. De Agenda 2030 is 
universeel van toepassing en biedt een 
uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel 
de EU, haar lidstaten, als haar partners. 
Doel is het vinden van een evenwicht 
tussen de economische, de sociale en de 
milieudimensie van duurzame 
ontwikkeling en het onderkennen van de 
essentiële onderlinge verbanden tussen 
doelstellingen en streefcijfers. De Agenda 
2030 streeft ernaar dat niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten. De uitvoering van de 
Agenda 2030 zal nauw worden 
gecoördineerd met de andere internationale 
verplichtingen van de Unie. Bij de 
maatregelen die in het kader van deze 
verordening worden uitgevoerd, zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan de 
onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 

(7) De globale context voor optreden is 
het streven naar een op regels gebaseerde 
wereldorde, met multilateralisme als 
basisbeginsel en de Verenigde Naties als 
kern. De Agenda 2030 vormt samen met de 
overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering en de actieagenda van 
Addis Abeba het antwoord van de 
internationale gemeenschap op mondiale 
uitdagingen en trends op het gebied van 
duurzame ontwikkeling. De Agenda 2030, 
waarvan de duurzameontwikkelingsdoelen 
de kern vormen, is een transformerend 
politiek kader voor wereldwijde 
armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. De Agenda 2030 is 
universeel van toepassing en biedt een 
uitgebreid gedeeld actiekader voor zowel 
de EU, haar lidstaten, als haar partners. 
Doel is het vinden van een evenwicht 
tussen de economische, de sociale, de 
culturele, de onderwijs- en de 
milieudimensie van duurzame 
ontwikkeling en het onderkennen van de 
essentiële onderlinge verbanden tussen 
doelstellingen en streefcijfers. De Agenda 
2030 streeft ernaar dat niemand aan zijn lot 
wordt overgelaten. De uitvoering van de 
Agenda 2030 zal nauw worden 
gecoördineerd met de andere internationale 
verplichtingen van de Unie. Bij de 
maatregelen die in het kader van deze 
verordening worden uitgevoerd, zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan de 
ondersteuning van onderlinge verbanden 
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aan geïntegreerde maatregelen die 
wederzijdse voordelen kunnen opleveren 
en waarmee meerdere doelstellingen op 
coherente wijze kunnen worden 
verwezenlijkt.

tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
maatregelen die wederzijdse voordelen 
kunnen opleveren en waarmee meerdere 
doelstellingen op coherente wijze kunnen 
worden verwezenlijkt, in 
overeenstemming met 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 4.

_________________ _________________
57 Ondertekend in New York op 22 april 
2016.

57 Ondertekend in New York op 22 april 
2016.

58  De actieagenda van Addis Abeba over 
de derde internationale conferentie over de 
financiering van ontwikkeling, 
goedgekeurd op 16 juni 2015 en 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
27 juli 2015 (A/RES/69/313).

58  De actieagenda van Addis Abeba over 
de derde internationale conferentie over de 
financiering van ontwikkeling, 
goedgekeurd op 16 juni 2015 en 
aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
27 juli 2015 (A/RES/69/313).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Cultuur speelt een specifieke rol 
als afzonderlijke pijler voor duurzame 
ontwikkeling, maar ook als belangrijke 
factor bij de verwezenlijking van 
bestaande 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen. 
Cultuur is een drijvende kracht achter 
innovatie en gedragsverandering doordat 
er nieuwe levensstijlen en paradigma’s 
voor duurzame ontwikkeling worden 
gecreëerd, en er vanuit de gemeenschap 
en van onderop initiatieven ontstaan die 
noodzakelijk zijn voor een lokaal begrip 
van duurzame ontwikkeling. Culturele 
participatie bevordert milieuvriendelijk 
gedrag, verbetert de fysieke en psychische 
gezondheid en het welzijn, en stimuleert 
de interculturele dialoog, eerbied voor 
anderen en de maatschappelijke integratie 
van minderheden, verbetert het 
schoolbezoek en de schoolprestaties onder 
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jongeren, en draagt aldus bij tot de 
verwezenlijking van vele duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's); 
Deze verordening moet het 
transformerend vermogen van cultuur en 
onderwijs benutten om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen te 
verwezenlijken.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De uitvoering van deze verordening 
moet uitgaan van de vijf prioriteiten die 
zijn vastgelegd in de integrale strategie 
voor het buitenlands en veiligheidsbeleid 
van de Europese Unie (hierna "de integrale 
strategie" genoemd), die op 19 juni 2016 
werd gepresenteerd en die de visie van de 
Unie weerspiegelt en het kader biedt voor 
een eensgezind en verantwoordelijk extern 
optreden, in samenwerking met anderen, 
ter bevordering van haar waarden en 
belangen. De Unie moet partnerschappen 
versterken, de politieke dialoog bevorderen 
en gezamenlijke antwoorden bieden op 
uitdagingen van mondiaal belang. Het 
optreden van de Unie moet alle aspecten 
van de belangen en de waarden van de 
Unie ondersteunen, met inbegrip van 
handhaving van de vrede, voorkoming van 
conflicten, versterking van de 
internationale veiligheid, bestrijding van 
de dieperliggende oorzaken van irreguliere 
migratie en het bijstaan van bevolkingen, 
landen en regio's die te kampen hebben met 
door de natuur of door de mens 
veroorzaakte rampen, het ondersteunen 
van handelsbeleid, economische 
diplomatie en economische samenwerking, 
de bevordering van digitale oplossingen en 
technologieën en de bevordering van de 
internationale dimensie van het beleid van 
de Unie. Bij het bevorderen van haar 
belangen moet de Unie voldoen aan de 

(8) De uitvoering van deze verordening 
moet uitgaan van de vijf prioriteiten die 
zijn vastgelegd in de integrale strategie 
voor het buitenlands en veiligheidsbeleid 
van de Europese Unie (hierna "de integrale 
strategie" genoemd)59, die op 19 juni 2016 
werd gepresenteerd en die de visie van de 
Unie weerspiegelt en het kader biedt voor 
een eensgezind en verantwoordelijk extern 
optreden, in samenwerking met anderen, 
ter bevordering van haar waarden en 
belangen. De Unie moet partnerschappen 
versterken, de politieke dialoog bevorderen 
en gezamenlijke antwoorden bieden op 
uitdagingen van mondiaal belang. Het 
optreden van de Unie moet alle aspecten 
van de belangen en de waarden van de 
Unie ondersteunen, met inbegrip van 
handhaving van een blijvende vrede, 
voorkoming van conflicten, versterking 
van de internationale veiligheid, aanpak 
van de dieperliggende oorzaken van 
irreguliere migratie en de ontheemding 
van bevolkingsgroepen en het bijstaan van 
bevolkingen, landen en regio's die te 
kampen hebben met door de natuur of door 
de mens veroorzaakte rampen, het 
bevorderen van inclusief en billijk 
kwaliteitsvol onderwijs en mogelijkheden 
voor een leven lang leren voor iedereen, 
ondersteuning van een beleid voor vrije, 
eerlijke en duurzame handel, 
ondernemerschap, economische en 
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beginselen van eerbiediging van strenge 
sociale en milieunormen, de rechtsstaat, het 
internationaal recht en de mensenrechten, 
en deze bevorderen.

culturele diplomatie en economische 
samenwerking, de rol van cultuur in 
internationale betrekkingen, 
betrokkenheid van jongeren en een 
aanpak van mens tot mens, de bevordering 
van innovatieve digitale oplossingen en 
technologieën, de bevordering van de 
internationale dimensie van het beleid van 
de Unie en de bescherming van cultureel 
erfgoed, met name in conflictgebieden.. 
Bij het bevorderen van haar belangen moet 
de Unie voldoen aan de beginselen van 
eerbiediging van strenge sociale en 
milieunormen, de rechtsstaat, het 
internationaal recht en de mensenrechten, 
en deze bevorderen. Bovendien moet in 
het kader van deze verordening de rol van 
publiek-private partnerschappen nader 
worden onderzocht, in het bijzonder wat 
betreft wereldwijde culturele 
samenwerking en publieksdiplomatie.

_________________ _________________
59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016. "De nieuwe Europese consensus 
inzake ontwikkeling:

59 "Gedeelde visie, gemeenschappelijke 
actie: Een sterker Europa. Een integrale 
strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie", 
juni 2016. "De nieuwe Europese consensus 
inzake ontwikkeling:

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De nieuwe Europese consensus 
over ontwikkeling (hierna "de consensus" 
genoemd)60, die op 7 juni 2017 is 
ondertekend, voorziet in een kader voor 
een gemeenschappelijke benadering van 
ontwikkelingssamenwerking door de Unie 
en haar lidstaten voor de uitvoering van de 
Agenda 2030 en de actieagenda van Addis 
Abeba. Uitbannen van armoede, tegengaan 
van discriminatie en ongelijkheid, niemand 

(9) De nieuwe Europese consensus 
over ontwikkeling (hierna "de consensus" 
genoemd)60, die op 7 juni 2017 is 
ondertekend, voorziet in een kader voor 
een gemeenschappelijke benadering van 
ontwikkelingssamenwerking door de Unie 
en haar lidstaten voor de uitvoering van de 
Agenda 2030 en de actieagenda van Addis 
Abeba. Uitbannen van armoede, tegengaan 
van discriminatie en ongelijkheid, 
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aan zijn lot overlaten en de weerbaarheid 
vergroten staan centraal in het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking.

waarborging van toegang tot kwaliteitsvol 
onderwijs, niemand aan zijn lot overlaten 
en de weerbaarheid vergroten staan 
centraal in het beleid inzake 
ontwikkelingssamenwerking.

_________________ _________________
60 "De nieuwe Europese consensus over 
ontwikkeling "onze wereld, onze 
waardigheid, onze toekomst", 
Gemeenschappelijke verklaring van de 
Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, in het kader 
van de Raad bijeen, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, 8 
juni 2017.

60 "De nieuwe Europese consensus over 
ontwikkeling "De nieuwe Europese 
consensus over ontwikkeling "onze wereld, 
onze waardigheid, onze toekomst", 
Gemeenschappelijke verklaring van de 
Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, in het kader 
van de Raad bijeen, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie, 8 
juni 2017.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Cultuur, met inbegrip van de 
interculturele dialoog, speelt een 
belangrijke rol in externe betrekkingen en 
ontwikkelingsbeleid, met name voor 
conflictpreventie en conflictoplossing, 
vredestichting en versterking van de 
positie van de lokale bevolking. Een 
ambitieuze en solide culturele strategie is, 
die culturele diplomatie moet omvatten, is 
daarom noodzakelijk om een nieuwe 
consensus inzake ontwikkeling te 
bereiken.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 

(13) Overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen moet 
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deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus zal 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling, 
waaronder gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen.

deze verordening bijdragen aan versterkt 
toezicht en rapportage, met de nadruk op 
resultaten, in termen van outputs, 
uitkomsten en effecten in de partnerlanden 
die externe financiële bijstand van de Unie 
krijgen. Zoals overeengekomen in de 
consensus zal 20 % van de officiële 
ontwikkelingshulp in het kader van deze 
verordening worden besteed aan sociale 
integratie en menselijke ontwikkeling, 
waaronder onderwijs, cultuur en sport, 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen, jongeren en kinderen 
om duurzame ontwikkeling mogelijk te 
maken.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als 
thematisch (veiligheid, migratie, 
klimaatverandering en mensenrechten).

(17) Deze verordening moet de 
noodzaak weerspiegelen om op 
strategische prioriteiten te focussen, zowel 
geografisch (het Europese nabuurschap en 
Afrika, de landen die kwetsbaar zijn en die 
steun het meest nodig hebben) als 
thematisch (veiligheid, migratie, 
klimaatverandering, onderwijs, cultuur en 
cultureel erfgoed, burgerparticipatie, goed 
bestuur, gendergelijkheid, gelijke kansen, 
integratie van jongeren en 
mensenrechten).

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het Europees nabuurschapsbeleid, 
als herzien in 201562, beoogt de 
stabilisering van de buurlanden en de 

(19) Het Europees nabuurschapsbeleid, 
als herzien in 2015, beoogt de stabilisering 
van de buurlanden en de versterking van de 
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versterking van de weerbaarheid, met name 
door het stimuleren van economische 
ontwikkeling, als de belangrijkste politieke 
prioriteiten van de Unie. Om zijn doel te 
verwezenlijken, is het herziene Europese 
nabuurschapsbeleid toegespitst op vier 
prioritaire gebieden: goed bestuur, 
democratie, de rechtsstaat en 
mensenrechten, met bijzondere nadruk op 
vergroting van de participatie van het 
maatschappelijk middenveld; economische 
ontwikkeling; veiligheid; migratie en 
mobiliteit, met inbegrip van het aanpakken 
van de dieperliggende oorzaken van 
irreguliere migratie en gedwongen 
ontheemding. Differentiatie en meer 
wederzijdse eigen verantwoordelijkheid 
zijn de hoeksteen van het Europese 
nabuurschapsbeleid, waarmee 
verschillende niveaus van betrokkenheid 
worden erkend en rekening wordt 
gehouden met de belangen van elk land 
met betrekking tot de aard en het bereik 
van zijn partnerschap met de Unie.

weerbaarheid, met name door het 
stimuleren van economische ontwikkeling, 
als de belangrijkste politieke prioriteiten 
van de Unie. Om zijn doel te 
verwezenlijken, is het herziene Europese 
nabuurschapsbeleid toegespitst op vier 
prioritaire gebieden: goed bestuur, 
democratie, de rechtsstaat en 
mensenrechten, met bijzondere nadruk op 
vergroting van de participatie van het 
maatschappelijk middenveld, bevordering 
van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en 
opleiding en een aanpak van mens tot 
mens, duurzame economische en sociale 
ontwikkeling; veiligheid; migratie en 
mobiliteit, met inbegrip van het aanpakken 
van de dieperliggende oorzaken van 
irreguliere migratie, ontheemding van 
bevolkingsgroepen en gedwongen 
ontheemding, onder meer door 
samenwerking op het gebied van 
onderwijs en cultuur. Differentiatie en 
meer wederzijdse eigen 
verantwoordelijkheid zijn de hoeksteen van 
het Europese nabuurschapsbeleid, waarmee 
verschillende niveaus van betrokkenheid 
worden erkend en rekening wordt 
gehouden met de belangen van elk land 
met betrekking tot de aard en het bereik 
van zijn partnerschap met de Unie.

_________________ _________________
62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's - Herziening van het 
Europees nabuurschapsbeleid, 18 
november 2015.

62 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's - Herziening van het 
Europees nabuurschapsbeleid, 18 
november 2015.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze verordening dient de 
uitvoering te ondersteunen van een 

(20) Deze verordening dient de 
uitvoering te ondersteunen van een 
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gemoderniseerde associatieovereenkomst 
met de landen van Afrika, het Caribisch 
Gebied en de Stille Oceaan (ACS), en de 
EU en de ACS-partners in staat te stellen 
verder sterke allianties te ontwikkelen 
inzake grote mondiale uitdagingen. Deze 
verordening moet met name steun bieden 
voor de voortzetting van de samenwerking 
tussen de EU en de Afrikaanse Unie in 
overeenstemming met de 
gemeenschappelijke strategie Afrika-EU en 
voortbouwen op de toekomstige 
overeenkomst tussen de EU en de ACS na 
2020, onder meer door een continentale 
aanpak ten aanzien van Afrika.

gemoderniseerde associatieovereenkomst 
met de landen van Afrika, het Caribisch 
Gebied en de Stille Oceaan (ACS), en de 
EU en de ACS-partners in staat te stellen 
verder sterke allianties te ontwikkelen 
inzake grote mondiale uitdagingen. Deze 
verordening moet met name steun bieden 
voor de voortzetting van de samenwerking 
tussen de EU en de Afrikaanse Unie in 
overeenstemming met de 
gemeenschappelijke strategie Afrika-EU, 
inclusief de toezegging van Afrika en de 
EU om kinderrechten te bevorderen en de 
positie van de Europese en Afrikaanse 
jeugd te versterken, en voortbouwen op de 
toekomstige overeenkomst tussen de EU en 
de ACS na 2020, onder meer door een 
continentale aanpak ten aanzien van 
Afrika.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De financiering in het kader van 
deze verordening moet worden gebruikt 
voor acties in het kader van de 
internationale dimensie van Erasmus, die 
moeten worden uitgevoerd volgens de 
Erasmusverordening68.

(22) De financiering in het kader van 
deze verordening moet worden gebruikt 
voor acties in het kader van de 
internationale dimensie van Erasmus en 
Creatief Europa, die moeten worden 
uitgevoerd volgens de 
Erasmusverordening68 en de verordening 
Creatief Europa68 bis.

_________________ _________________
68 COM (2018) 367 final, voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van "Erasmus": het 
programma van de Unie voor onderwijs, 
opleiding, jeugd en sport en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 1288/2013.

68 COM (2018) 367 final, voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van "Erasmus": het 
programma van de Unie voor onderwijs, 
opleiding, jeugd en sport en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 1288/2013.
68 bis COM (2018) final Voorstel voor een 
Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van het 
programma Creatief Europa (2021-2027) 
en tot intrekking van Verordening (EU) 
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nr. 1295/2013

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Hoewel de democratie en de 
mensenrechten, met inbegrip van 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen, in de hele 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
geïntegreerd moeten worden, moet de 
steun van de Unie in het kader van de 
thematische programma's voor de 
mensenrechten en de democratie en het 
maatschappelijk middenveld een specifieke 
aanvullende rol spelen vanwege het 
mondiale karakter ervan en het feit dat 
deze steun niet afhankelijk is van de 
toestemming van regeringen of 
overheidsorganen van de betrokken derde 
landen.

(25) Hoewel de democratie en de 
mensenrechten, met inbegrip van 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen en jongeren, in de 
hele tenuitvoerlegging van deze 
verordening geïntegreerd moeten worden, 
moet de steun van de Unie in het kader van 
de thematische programma's voor de 
mensenrechten en de democratie en het 
maatschappelijk middenveld een specifieke 
aanvullende rol spelen vanwege het 
mondiale karakter ervan en het feit dat 
deze steun niet afhankelijk is van de 
toestemming van regeringen of 
overheidsorganen van de betrokken derde 
landen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Aangezien het van groot 
belang is om in overeenstemming met de 
Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
en met de EU-strategie voor 
internationale culturele betrekkingen 
aandacht te besteden aan onderwijs en 
cultuur, dient deze verordening ertoe bij te 
dragen inclusief en billijk kwaliteitsvol 
onderwijs te waarborgen, de 
mogelijkheden voor levenslang leren voor 
iedereen te bevorderen en de 
internationale culturele betrekkingen aan 
te halen, met oog op rol van de EU als 
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mondiale speler.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Het EFDO+ is bedoeld voor de 
ondersteuning van investeringen die 
bijdragen tot de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
door de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling en van de sociaal-
economische veerkracht van partnerlanden, 
met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van armoede, duurzame en 
inclusieve groei, waardig werk, 
economische kansen, vaardigheden en 
ondernemerschap, sociaal-economische 
sectoren en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook specifieke sociaal-
economische dieperliggende oorzaken van 
irreguliere migratie, in overeenstemming 
met de desbetreffende indicatieve 
programmeringsdocumenten. Bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar landen die in 
een situatie van kwetsbaarheid of conflict 
verkeren, de minst ontwikkelde landen en 
arme landen met een zware schuldenlast.

(34) Het EFDO+ is bedoeld voor de 
ondersteuning van investeringen die 
bijdragen tot de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
door de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische, culturele en 
sociale ontwikkeling, de ondersteuning 
van moderne onderwijssystemen, de 
versterking van culturele structuren en de 
bevordering van de sociaal-economische 
veerkracht van partnerlanden; Het moet 
bijzondere aandacht besteden aan de 
uitbanning van armoede, met inbegrip van 
onderwijsarmoede, de bevordering van 
inclusief en billijk kwaliteitsvol onderwijs 
en opleidingen, duurzame en inclusieve 
groei, brede toegang tot cultuur, waardig 
werk, economische kansen, overdraagbare 
vaardigheden en ondernemerschap, met 
inbegrip van sociaal ondernemerschap, 
sociaal-economische sectoren en micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
alsook de aanpak van specifieke sociaal-
economische dieperliggende oorzaken van 
irreguliere migratie de ontheemding van 
bevolkingsgroepen, in overeenstemming 
met de desbetreffende indicatieve 
programmeringsdocumenten. Bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar landen die in 
een situatie van kwetsbaarheid of conflict 
verkeren, de minst ontwikkelde landen en 
arme landen met een zware schuldenlast.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Het is ook van essentieel 
belang dat het EFDO+, in 
overeenstemming met de Europese 
fundamentele waarden, wordt gebruikt 
om de toegang tot onderwijs voor 
kinderen in humanitaire noodgebieden te 
verbeteren, alsook om de totstandbrenging 
van onderwijscorridors te ondersteunen, 
teneinde te waarborgen dat het recht op 
onderwijs voor kinderen die zich in een 
situatie van gedwongen ontheemding of 
migratie bevinden, wordt geëerbiedigd.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 ter) De internationale dimensie 
van het Erasmus+-programma moet 
worden versterkt, teneinde de 
mogelijkheden voor mobiliteit en 
samenwerking te verbeteren voor 
personen en organisaties uit minder 
ontwikkelde landen in de wereld, om zo de 
capaciteitsopbouw in derde landen, de 
ontwikkeling van vaardigheden, en de 
uitwisseling tussen personen te 
ondersteunen, terwijl tegelijkertijd een 
groot aantal mogelijkheden moet worden 
geboden voor samenwerking en mobiliteit 
met ontwikkelde en opkomende landen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, 

(b) op mondiaal niveau, consolideren 
en ondersteunen van de democratie, de 
rechtsstaat en de mensenrechten, streven 
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ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, bevorderen van stabiliteit en 
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder 
migratie en mobiliteit;

naar kwaliteitsvol onderwijs dat 
toegankelijk is voor iedereen, 
ondersteunen van het maatschappelijk 
middenveld, bevorderen van stabiliteit en 
vrede en aanpakken van andere 
wereldwijde uitdagingen, waaronder 
migratie en mobiliteit;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) bevorderen van kwaliteitsvol en 
inclusief onderwijs en internationale 
culturele betrekkingen als belangrijke 
voorwaarden voor het verwezenlijken van 
doelstellingen op het gebied van 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking, door ongelijkheid en 
armoede tegen te gaan, mensen in staat te 
stellen gezonder te leven en een duurzaam 
leven op te bouwen en tolerantie en 
kennis te bevorderen om vreedzamere 
samenlevingen tot stand te brengen;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7 – alinea 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) bij te dragen tot de versterking van 
de weerbaarheid van staten, 
samenlevingen, gemeenschappen en 
individuele personen en tot de koppeling 
van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen;

(p) bij te dragen tot de versterking van 
de weerbaarheid van staten, 
samenlevingen, gemeenschappen, het 
maatschappelijk middenveld en 
individuele personen en tot de koppeling 
van humanitaire hulp en 
ontwikkelingsmaatregelen;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
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Artikel 6 – lid 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16 bis. Om de internationale dimensie van 
onderwijs en cultuur te stimuleren wordt 
een indicatief bedrag van ten minste 15 % 
van de in lid 1 bedoelde financiële 
middelen toegewezen aan maatregelen 
voor samenwerking en politieke dialoog 
met derde landen inzake cultuur, 
onderwijs, jeugd en sport.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 18 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. Een op rechten gebaseerde aanpak 
die alle mensenrechten - zowel 
burgerrechten als politieke of economische, 
sociale en culturele rechten - omvat, wordt 
toegepast om de beginselen van de 
mensenrechten te integreren in de 
uitvoering, de rechthebbenden bij het doen 
gelden van hun rechten te ondersteunen, 
waarbij met name aandacht wordt besteed 
aan armere en meer kwetsbare groepen, en 
de partnerlanden bij te staan bij het 
nakomen van hun internationale 
verplichtingen op het gebied van de 
mensenrechten. Deze verordening 
bevordert gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen.

18. Een op rechten gebaseerde aanpak 
die alle mensenrechten - zowel 
burgerrechten als politieke of economische, 
sociale en culturele rechten - omvat, wordt 
toegepast om de beginselen van de 
mensenrechten te integreren in de 
uitvoering, de rechthebbenden bij het doen 
gelden van hun rechten te ondersteunen, 
waarbij met name aandacht wordt besteed 
aan armere en meer kwetsbare en 
gemarginaliseerde groepen, met inbegrip 
van minderheden, en de partnerlanden bij 
te staan bij het nakomen van hun 
internationale verplichtingen op het gebied 
van de mensenrechten. Meer bepaald biedt 
de Unie steun aan onderwijs en sport als 
instrument ter bevordering van 
ontwikkeling, draagt zij bij aan de 
uitbanning van armoede en de 
bevordering van vredesopbouw, sociale 
inclusie en actief burgerschap, en 
waarborgt zij dat iedereen toegang heeft 
tot cultuur. Deze verordening bevordert 
gendergelijkheid en de versterking van de 
positie van vrouwen, jongeren en 
kinderen.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18 bis. Teneinde met deze verordening 
een maximaal effect op 
bevolkingsgroepen te bereiken, met name 
ten aanzien van de meest kwetsbare 
groepen, moet de Unie niet alleen 
institutionele samenwerking stimuleren, 
maar ook plaatselijke initiatieven, 
contacten tussen mensen en 
maatschappelijke organisaties 
ondersteunen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie ondersteunt onder meer de 
uitvoering van bilaterale, regionale en 
multilaterale samenwerking en dialoog, 
partnerschapsovereenkomsten en 
driehoekssamenwerking.

De Unie ondersteunt onder meer de 
uitvoering van bilaterale, regionale en 
multilaterale samenwerking en dialoog, 
partnerschapsovereenkomsten en 
driehoekssamenwerking, onder meer door 
middel van een structurele dialoog tussen 
instanties en maatschappelijke 
organisaties, en initiatieven voor 
intercollegiaal leren voor 
maatschappelijke organisaties uit 
verschillende landen en regio's.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De samenwerking tussen de Unie en de 
lidstaten, enerzijds, en de partnerlanden, 
anderzijds, wordt gebaseerd op en 

De samenwerking tussen de Unie en de 
lidstaten, enerzijds, en de partnerlanden, 
anderzijds, wordt gebaseerd op en 
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bevordert de beginselen van 
doeltreffendheid van ontwikkeling, waar 
van toepassing, zoals eigen 
verantwoordelijkheid van partnerlanden 
voor de ontwikkelingsprioriteiten, 
resultaatgerichtheid, inclusieve 
partnerschappen, transparantie en 
wederzijdse verantwoordingsplicht. De 
Unie bevordert doeltreffende en efficiënte 
mobilisering en benutting van middelen.

bevordert de beginselen van 
doeltreffendheid van ontwikkeling, waar 
van toepassing, zoals eigen 
verantwoordelijkheid van partnerlanden 
voor de ontwikkelingsprioriteiten, 
resultaatgerichtheid, inclusieve 
partnerschappen, transparantie en 
wederzijdse verantwoordingsplicht, en 
respect. De Unie bevordert doeltreffende 
en efficiënte mobilisering en benutting van 
middelen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 22 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22. In programma's en acties in het 
kader van deze verordening worden 
klimaatverandering, milieubescherming en 
gendergelijkheid als horizontale thema's 
geïntegreerd en wordt rekening gehouden 
met de onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, ter 
bevordering van geïntegreerde maatregelen 
die wederzijdse voordelen kunnen 
opleveren en waarmee meerdere 
doelstellingen op coherente wijze kunnen 
worden verwezenlijkt. Deze programma's 
en acties worden gebaseerd op een analyse 
van risico's en zwakke punten en in de 
opzet worden weerbaarheid en 
conflictbewustzijn geïntegreerd. Het 
leidende beginsel is dat niemand aan zijn 
lot mag worden overlaten.

22. In programma's en acties in het 
kader van deze verordening worden 
klimaatverandering, milieubescherming, 
onderwijs en cultuur en gendergelijkheid 
als horizontale thema's geïntegreerd en 
wordt rekening gehouden met de 
onderlinge verbanden tussen de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, ter 
bevordering van geïntegreerde maatregelen 
die wederzijdse voordelen kunnen 
opleveren en waarmee meerdere 
doelstellingen op coherente wijze kunnen 
worden verwezenlijkt. Deze programma's 
en acties worden gebaseerd op een analyse 
van risico's en zwakke punten, inclusief 
inzicht in verschillende vormen van 
discriminatie, meervoudige discriminatie 
en de gevolgen hiervan voor specifieke 
groepen, zoals vrouwen en jongeren, en in 
de opzet worden preventieve weerbaarheid 
en conflictbewustzijn geïntegreerd. Het 
leidende beginsel is dat niemand aan zijn 
lot mag worden overlaten.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
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Artikel 8 – lid 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

23. Met de partners wordt een meer 
gecoördineerde, omvattende en 
gestructureerde aanpak van migratie 
ontwikkeld, waarvan de doeltreffendheid 
regelmatig wordt geëvalueerd.

23. Onverminderd de andere 
doelstellingen van het extern optreden van 
de EU wordt met de partners een meer 
gecoördineerde, omvattende en 
gestructureerde aanpak van migratie 
ontwikkeld, waarvan de doeltreffendheid 
regelmatig wordt geëvalueerd.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om duurzame ontwikkeling te 
bewerkstelligen zijn stabiele, vreedzame en 
inclusieve samenlevingen vereist; daarom 
kan de bijstand van de Unie in het kader 
van deze verordening in de in lid 4 
beschreven uitzonderlijke omstandigheden 
worden gebruikt in de context van een 
bredere hervorming van de 
veiligheidssector of voor 
capaciteitsopbouw van veiligheidsactoren 
in partnerlanden, om 
ontwikkelingsactiviteiten te kunnen 
uitvoeren en de nodige veiligheid daarvoor 
te creëren.

2. Om duurzame ontwikkeling te 
bewerkstelligen zijn stabiele, cultureel 
bewuste, vreedzame en inclusieve 
samenlevingen vereist; daarom kan de 
bijstand van de Unie in het kader van deze 
verordening in de in lid 4 beschreven 
uitzonderlijke omstandigheden worden 
gebruikt in de context van een bredere 
hervorming van de veiligheidssector of 
voor capaciteitsopbouw van 
veiligheidsactoren in partnerlanden, om 
ontwikkelingsactiviteiten te kunnen 
uitvoeren en de nodige veiligheid daarvoor 
te creëren.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Deze verordening draagt bij aan 
acties in het kader van Verordening (EU) 
…/... (Erasmus). Op basis van deze 
verordening wordt een enkelvoudig 
programmeringsdocument opgesteld voor 
een periode van zeven jaar, waarbij ook 

7. Deze verordening draagt financieel 
bij aan acties in het kader van Verordening 
(EU) …/... (Erasmus).en Verordening 
(EU) nr.../... (Creatief Europa) Op basis 
van deze verordeningen wordt een 
enkelvoudig programmeringsdocument 
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middelen uit Verordening (EU) …/... (IPA 
III) worden betrokken. Op het gebruik van 
deze middelen is Verordening (EU) …/... 
(Erasmus) van toepassing.

opgesteld voor een periode van zeven jaar, 
waarbij ook middelen uit Verordening 
(EU) …/... (IPA III) worden betrokken. Op 
het gebruik van deze middelen zijn 
Verordening (EU) nr. …/… (Erasmus) en 
Verordening (EU) nr. ../... (Creatief 
Europa) van toepassing, waarbij de 
naleving van deze verordening en 
Verordening (EU) .../... (IPA III) wordt 
gewaarborgd.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 20 – letter rr

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

rr) de behoeften, op basis van 
indicatoren zoals bevolking en 
ontwikkelingsgraad;

rr) de behoeften, vastgesteld op basis 
van specifieke criteria en grondige 
analyse, rekening houdend met de 
bevolking, armoede, ongelijkheid, 
menselijke ontwikkeling, economische en 
ecologische kwetsbaarheid, 
mensenrechten, democratie, 
burgerruimte, gendergelijkheid en 
weerbaarheid van de staat en de 
maatschappij;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 10 – alinea 1 – letter uuu

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

uuu) subsidies aan het Bureau van de 
Hoge Commissaris van de Verenigde 
Naties voor de mensenrechten, alsook aan 
de Global Campus, aan het Europees 
Interuniversitair Centrum voor 
mensenrechten en democratisering, dat een 
Europese masteropleiding in 
mensenrechten en democratisering 
aanbiedt, en het daaraan gerelateerde 
netwerk van universiteiten die 
postacademische diploma's op het gebied 

uuu) subsidies aan het Bureau van de 
Hoge Commissaris van de Verenigde 
Naties voor de mensenrechten, alsook aan 
de Global Campus, aan het Europees 
Interuniversitair Centrum voor 
mensenrechten en democratisering, dat een 
Europese masteropleiding in 
mensenrechten en democratisering 
aanbiedt, en het daaraan gerelateerde 
netwerk van universiteiten die 
postacademische diploma's op het gebied 
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van mensenrechten uitreiken, met inbegrip 
van beurzen voor studenten en 
mensenrechtenactivisten uit derde landen.

van mensenrechten uitreiken, met inbegrip 
van mobiliteitsmogelijkheden en beurzen 
voor studenten, onderzoekers, docenten en 
mensenrechtenactivisten uit derde landen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 10 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vooruitgang met betrekking tot de 
verwachte resultaten moet worden gevolgd 
op basis van duidelijke, transparante en 
meetbare indicatoren, in voorkomend 
geval. Het aantal indicatoren wordt beperkt 
gehouden om tijdige rapportage te 
vergemakkelijken.

De vooruitgang met betrekking tot de 
verwachte resultaten moet worden gevolgd 
op basis van duidelijke, transparante en 
meetbare indicatoren, in voorkomend 
geval. In overeenstemming met de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling worden de indicatoren ten 
minste opgesplitst naar gender en leeftijd. 
Het aantal indicatoren wordt beperkt 
gehouden om tijdige rapportage te 
vergemakkelijken.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) versterking van de rol van 
onderwijs bij de verspreiding van de 
waarden van vrijheid, tolerantie en non-
discriminatie en bevordering van de rol 
van cultuur om wederzijds begrip binnen 
samenlevingen te vergroten, 
vredesopbouw te stimuleren en 
radicalisering te bestrijden;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bevordering van de strijd tegen alle 
vormen van discriminatie, en van het 
beginsel van gelijkheid, meer speciaal 
gendergelijkheid en de rechten van 
personen die tot een minderheid behoren;

(c) bevordering van de strijd tegen alle 
vormen van discriminatie, en van het 
beginsel van gelijkheid, meer speciaal 
gendergelijkheid, overeenkomstig het VN-
Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen en 
de facultatieve protocollen daarbij, de 
rechten van personen die tot een 
minderheid behoren overeenkomstig de 
VN-Verklaring inzake de rechten van 
personen behorend tot nationale, 
etnische, godsdienstige of taalkundige 
minderheden, de rechten van inheemse 
volken overeenkomstig de VN-Verklaring 
over de rechten van inheemse volkeren, 
en de rechten van lesbiennes en homo-, 
bi-, trans- of interseksuelen (LGBTI-
personen), inclusief maatregelen om de 
strafbaarheid van homoseksualiteit te 
bestrijden, homofoob en transfoob geweld 
aan te pakken en te vervolgen, en de 
vrijheid van vergadering, vereniging en 
meningsuiting voor LGBTI-personen te 
bevorderen;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) bevordering van cultuur, cultureel 
erfgoed en creatieve en artistieke 
uitingen, evenals samenwerking en 
partnerschappen tussen culturele en 
creatieve instellingen en sectoren, 
versterking van de economische, sociale 
en externe dimensie van samenwerking op 
Europees niveau, versterking van 
concurrentie van de culturele en creatieve 
sector; 

Amendement 40
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) bevordering en ondersteuning van 
de erkenning door onderwijs- en 
opleidingsinstellingen van lidstaten van 
diploma's en leerperioden in het 
buitenland van onderdanen van derde 
landen;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) bevordering en ondersteuning van 
mobiliteit van culturele en creatieve 
professionals, kunstenaars, onderzoekers, 
docenten, vrijwilligers, studenten evenals 
medewerkers van culturele, onderwijs- en 
sportinstellingen;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) ondersteuning van betrokkenheid 
en actieve participatie van jongeren en 
partnerschappen tussen 
jongerenorganisaties;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Uitbanning van armoede in al haar (a) Uitbanning van armoede in al haar 
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dimensies, aanpakken van discriminatie en 
ongelijkheid en niemand aan zijn lot 
overlaten;

dimensies, met inbegrip van 
onderwijsarmoede, aanpakken van 
discriminatie en ongelijkheid en niemand 
aan zijn lot overlaten;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) opvoering van inspanningen voor 
de vaststelling van beleid en gepaste 
investeringen die nodig zijn om vrouwen- 
en jongerenrechten te bevorderen, alsmede 
hun participatie in het sociale, 
maatschappelijke en economische leven, en 
om te garanderen dat zij ten volle kunnen 
bijdragen aan inclusieve groei en duurzame 
ontwikkeling;

(b) opvoering van inspanningen voor 
de vaststelling van beleid en gepaste 
investeringen die nodig zijn om kinder-, 
vrouwen- en jongerenrechten te 
bevorderen, inclusief hun recht op 
toegang tot cultuur en onderwijs, alsmede 
hun participatie in het sociale, 
maatschappelijke en economische leven, en 
om te garanderen dat zij ten volle kunnen 
bijdragen aan inclusieve groei en duurzame 
ontwikkeling;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) bevordering van inclusief en billijk 
kwaliteitsvol formeel, informeel en niet-
formeel onderwijs voor iedereen, op alle 
niveaus, met inbegrip van technische en 
beroepsopleiding, onder meer in nood- en 
crisissituaties, alsook door gebruik te 
maken van digitale technologieën voor de 
verbetering van onderwijs en leren;

(m) waarborging van inclusief en 
billijk kwaliteitsvol formeel, informeel en 
niet-formeel onderwijs en bevordering van 
mogelijkheden voor een leven lang leren 
voor iedereen, op alle niveaus, met 
inbegrip van technische en 
beroepsopleiding, onder meer in nood- en 
crisissituaties, alsook door gebruik te 
maken van digitale technologieën voor de 
verbetering van onderwijs en leren, met 
inbegrip van het gebruik van 
taaltechnologieën, en het gebruik van 
zowel online (MOOC's) als gemengde 
leermethoden;
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m bis) ondersteuning van 
onderwijscorridors om te waarborgen dat 
studenten uit landen in oorlog naar 
universiteiten in de Unie kunnen komen;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) ondersteuning van 
capaciteitsopbouw, van leermobiliteit naar, 
van of tussen partnerlanden, alsmede van 
samenwerking en beleidsdialoog met 
instellingen, organisaties, plaatselijke 
uitvoerende instanties en autoriteiten uit 
die landen;

(n) ondersteuning van leermobiliteit, 
capaciteitsopbouw en culturele 
samenwerking naar, van of tussen landen 
van de Unie en derde landen, alsmede van 
samenwerking en beleidsdialoog met 
instellingen, organisaties, plaatselijke 
uitvoerende instanties en autoriteiten uit 
die landen;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o bis) ondersteuning van acties en 
bevordering van samenwerking op het 
gebied van sport om aan de empowerment 
van vrouwen en jongeren, individuen en 
gemeenschappen bij te dragen, alsook aan 
de doelstellingen met betrekking tot 
gezondheid, onderwijs en sociale inclusie 
van de Agenda 2030.

Amendement 49



PE629.439v02-00 30/38 AD\1174439NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 2 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) bevordering van de interculturele 
dialoog en alle vormen van culturele 
diversiteit, bescherming en bevordering 
van cultureel erfgoed, ontsluiting van het 
potentieel van de creatieve sector voor 
duurzame, sociale en economische 
ontwikkeling;

(q) bevordering van de interculturele 
dialoog en alle vormen van culturele 
diversiteit, bescherming en bevordering 
van cultureel erfgoed, ontsluiting van het 
potentieel van de culturele en creatieve 
sector voor duurzame, sociale en 
economische ontwikkeling;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 4 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) bevordering van onderwijs voor 
duurzame ontwikkeling, teneinde mensen 
in staat te stellen om de samenleving te 
veranderen en een duurzame toekomst op 
te bouwen;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) bevordering van de interne 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, waardoor sterkere banden tussen 
stedelijke en landelijke gebieden ontstaan 
en bevordering van de ontwikkeling van de 
toeristische sector als hefboom voor 
duurzame ontwikkeling;

(g) bevordering van de interne 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, waardoor sterkere banden tussen 
stedelijke en landelijke gebieden ontstaan 
en bevordering van de ontwikkeling van 
zowel de creatieve sector als de cultureel 
toeristische sector als hefboom voor 
duurzame ontwikkeling;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter o
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) bevordering van de samenwerking 
op het gebied van wetenschap, technologie, 
onderzoek en innovatie en open gegevens;

(o) bevordering van de samenwerking 
op het gebied van wetenschap, technologie, 
onderzoek en innovatie en open gegevens, 
met inbegrip van de ontwikkeling van 
wetenschapsdiplomatie;

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 5 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) bevordering van de interculturele 
dialoog en alle vormen van culturele 
diversiteit, en bescherming en bevordering 
van cultureel erfgoed;

(p) bevordering van de interculturele 
dialoog en alle vormen van culturele 
diversiteit, en bescherming en bevordering 
van cultureel erfgoed, evenals 
hedendaagse kunstvormen en culturele 
uitingen;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 6 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) ondersteuning van 
conflictpreventie door middel van 
onderwijs voor vrede, bevordering van 
internationale samenwerking in cultuur, 
wetenschap en onderzoek;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 7 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) overleg met plaatselijke overheden 
en ondersteuning van hun rol als 
beleidsmakers en besluitvormers, ter 

(e) doeltreffender inspanningen ten 
behoeve van burgers in derde landen, 
onder meer door ten volle gebruik te 
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bevordering van lokale ontwikkeling en 
beter bestuur;

maken van economische, culturele, 
sports- en publieksdiplomatie;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel A – punt 7 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) doeltreffender inspanningen ten 
behoeve van burgers in derde landen, onder 
meer door ten volle gebruik te maken van 
economische, culturele en 
publieksdiplomatie;

(f) doeltreffender inspanningen ten 
behoeve van burgers in derde landen, onder 
meer door ten volle gebruik te maken van 
economische, culturele, sports- en 
publieksdiplomatie en van culturele 
betrekkingen;

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel B – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) bevordering van een versterkt 
partnerschap met samenlevingen tussen de 
Unie en de partnerlanden, inclusief via 
persoonlijke contacten;

(c) bevordering van een versterkt 
partnerschap tussen de samenlevingen van 
de Unie en de partnerlanden, onder meer 
via persoonlijke contacten, met name in 
verband met culturele, onderwijs-, 
beroepsmatige en sportactiviteiten;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Bevordering van gezamenlijke 
mondiale inspanningen voor inclusief, 
gelijkwaardig en goed onderwijs en 
opleiding op alle niveaus, ook in nood- en 
crisissituaties;

(a) Bevordering van gezamenlijke 
mondiale inspanningen om 
onderwijsarmoede aan te pakken en te 
zorgen voor inclusief, gelijkwaardig en 
goed onderwijs en opleiding op alle 
niveaus voor alle leeftijdscategorieën, met 
name voor meisjes en jongens, en 
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bevordering van mogelijkheden voor een 
leven lang leren voor iedereen, ook in 
nood- en crisissituaties, opschaling als 
voorzien in het programma voor toegang 
tot onderwijs en onderwijsdiensten;

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) ondersteuning van acties en 
bevordering van samenwerking op het 
gebied van sport om aan de empowerment 
van vrouwen en jongeren, individuen en 
gemeenschappen bij te dragen, alsook aan 
de doelstellingen met betrekking tot 
gezondheid, onderwijs en sociale inclusie 
van de Agenda 2030.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) versterking van kennis, 
vaardigheden en waarden door middel van 
partnerschappen en allianties voor actief 
burgerschap en productieve, inclusieve en 
weerbare samenlevingen;

(b) versterking van kennis, onderzoek 
en innovatie, vaardigheden en waarden 
door middel van partnerschappen en 
allianties voor actief burgerschap en goed 
opgeleide, democratische, inclusieve en 
weerbare samenlevingen;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage III - punt 4 – deel A – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Sport
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(a) Ondersteuning van samenwerking en 
partnerschappen tussen sportorganisaties;

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Bevordering van initiatieven op het 
gebied van culturele diversiteit en 
interculturele dialoog voor vreedzame 
betrekkingen tussen gemeenschappen;

(a) Bevordering van initiatieven op het 
gebied van culturele diversiteit en 
interculturele en interreligieuze dialoog 
voor vreedzame betrekkingen tussen 
gemeenschappen;

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ondersteuning van cultuur als motor 
voor duurzame sociale en economische 
ontwikkeling en versterking van de 
samenwerking op het gebied van cultureel 
erfgoed.

(b) ondersteuning van cultuur en 
creatieve en artistieke uiting vanwege de 
intrinsieke waarde ervan en hun rol als 
motor voor duurzame sociale, persoonlijke 
en economische ontwikkeling, en 
versterking van de samenwerking op het 
gebied van cultureel erfgoed en 
hedendaagse kunst en andere culturele 
uitingen;

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 6 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) ondersteuning van culturele 
samenwerking met de EU, onder meer via 
uitwisselingen, partnerschappen en 
andere initiatieven met lokale partners en 
maatschappelijke organisaties, samen met 
Europese culturele actoren, sectoren en 
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instellingen.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 6 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) ondersteuning van de erkenning 
van het professionalisme van auteurs, 
kunstenaars en culturele en creatieve 
actoren, teneinde een interculturele 
dialoog, culturele en artistieke innovatie, 
en sociale inclusie te bevorderen en op 
internationaal niveau te opereren;

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 6 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) versterking van de 
samenwerking op het gebied van 
bescherming, conservering en verbetering 
van cultureel erfgoed;

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – deel A – punt 6 – letter b quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quinquies) uitbreiding van de 
transnationale en internationale 
circulatie, online en offline distributie en 
distributie in bioscopen van Europese 
audiovisuele werken in de nieuwe digitale 
omgeving;

Amendement 68
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Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) bevordering van groter inzicht in en 
grotere zichtbaarheid van de Unie en van 
haar rol op het wereldtoneel door middel 
van strategische communicatie, 
publieksdiplomatie, contacten tussen 
burgers, culturele diplomatie, 
samenwerking op onderwijskundig en 
universitair gebied, en door pr-activiteiten 
om de waarden en belangen van de Unie te 
bevorderen.

(d) bevordering van groter inzicht in en 
grotere zichtbaarheid van de Unie en van 
haar rol op het wereldtoneel door middel 
van strategische communicatie, 
publieksdiplomatie, contacten tussen 
burgers, cultuur in internationale 
betrekkingen, samenwerking op 
onderwijskundig en universitair gebied, 
bevordering van het Europees cultureel 
erfgoed en door pr-activiteiten om de 
waarden en belangen van de Unie te 
bevorderen.
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