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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Commissievoorstel tot vaststelling van 'Erasmus': het programma van de Unie voor 
onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van het vroegere Erasmus+-programma 
2014-2020, heeft een internationale dimensie als een 'fundamenteel en overkoepelend element 
dat relevant is voor mobiliteit en samenwerking en voor de beleidsdialoog'.

De financiering voor deze internationale dimensie zal komen uit de externe 
financieringsinstrumenten, overeenkomstig hun verordeningen. Het financieringsniveau zal 
in de programmeringscyclus worden vastgesteld, zodra deze instrumenten van kracht zijn. 
Alle financiering moet consistent zijn met de doelstellingen van de instrumenten. Doel van 
het voorstel is, voor de internationale dimensie van het programma, 'te zorgen voor synergie 
met de externe instrumenten van de Unie met het oog op het nastreven van de doelstellingen 
van haar externe beleid, bij te dragen aan de menselijke en institutionele ontwikkeling in 
derde landen, met name in ontwikkelingslanden, en om contact te houden met hun jongeren, 
een essentieel element voor de opbouw van meer weerbare samenlevingen en het vergroten 
van het vertrouwen tussen culturen'.

Hoewel de algemene doelstelling van het voorstel wordt onderschreven, is de rapporteur 
bezorgd door de beperkte verwijzingen naar de internationale dimensie en daarmee naar 
de externe doelstellingen, met name op het gebied van ontwikkeling, van de Unie en de 
behoeften en strategieën van onze partnerlanden.

Uw rapporteur wil met de voorgestelde amendementen het volgende bereiken:

– Benadrukken dat het voorgestelde programma samenhang moet vertonen met de 
beginselen en waarden van de Europese Unie, alsmede met de externe 
beleidsdoelstellingen,

– Ervoor zorgen dat het programma bijdraagt tot de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling (SDG's) en, in zijn internationale dimensie, aan de menselijke en 
institutionele ontwikkeling in derde landen en aan de uitbanning van armoede in 
ontwikkelingslanden,

– Circulaire migratie bevorderen en een brain drain vermijden door mobiliteitsacties te 
koppelen aan maatregelen om studenten en onderzoekers aan te moedigen naar hun land 
van herkomst terug te keren,

– Ervoor zorgen dat de eigen verantwoordelijkheid van de partnerlanden in de 
programmeringsprocessen wordt geëerbiedigd.

De rapporteur is verheugd dat de financieringsniveaus worden vastgelegd in de 
programmeringsfase, op basis van en in overeenstemming met nationale en regionale 
ontwikkelingsstrategieën, maar benadrukt dat er rekening gehouden moet worden met het 
belang van educatie voor duurzame ontwikkeling bij de vaststelling van de prioritaire sectoren 
voor samenwerking.
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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In een context van snelle en 
ingrijpende veranderingen als gevolg van 
de technologische revolutie en de 
mondialisering, zijn investeringen in 
leermobiliteit, samenwerking en 
innovatieve beleidsontwikkeling op het 
gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en 
sport cruciaal voor de opbouw van 
inclusieve, hechte en weerbare 
samenlevingen en voor het behoud van het 
concurrentievermogen van de Unie, en 
dragen zij tegelijkertijd bij tot de 
versterking van de Europese identiteit en 
tot een democratischer Unie.

(1) In een context van snelle en 
ingrijpende veranderingen als gevolg van 
de technologische revolutie en de 
mondialisering, zijn investeringen in 
leermobiliteit, samenwerking en 
innovatieve beleidsontwikkeling op het 
gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en 
sport cruciaal voor de opbouw van 
inclusieve, hechte en weerbare 
samenlevingen en voor het behoud van het 
concurrentievermogen van de Unie, en 
dragen zij tegelijkertijd bij tot de 
versterking van de Europese identiteit, 
beginselen en waarden en tot een 
democratischer Unie.

Motivering

Iedere actie in het kader van dit programma moet samenhang vertonen met de beginselen en 
waarden van de Europese Unie, met name die welke zijn vastgelegd in artikel 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie: eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, 
democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de 
rechten van personen die tot minderheden behoren.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Op 16 september 2016 hebben de 
leiders van zevenentwintig lidstaten in 
Bratislava benadrukt dat zij vastbesloten 
zijn om jongeren betere kansen te bieden. 
In de op 25 maart 2017 ondertekende 

(5) Op 16 september 2016 hebben de 
leiders van zevenentwintig lidstaten in 
Bratislava benadrukt dat zij vastbesloten 
zijn om jongeren betere kansen te bieden. 
In de op 25 maart 2017 ondertekende 
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verklaring van Rome hebben de leiders van 
27 lidstaten en van de Europese Raad, het 
Europees Parlement en de Europese 
Commissie zich ertoe verbonden te werken 
aan een Unie waarin jongeren het beste 
onderwijs en de beste opleiding krijgen en 
kunnen studeren en een baan kunnen 
vinden in de hele Unie; een Unie die ons 
culturele erfgoed bewaart en culturele 
diversiteit bevordert.

verklaring van Rome hebben de leiders van 
27 lidstaten en van de Europese Raad, het 
Europees Parlement en de Europese 
Commissie zich ertoe verbonden te werken 
aan een Unie waarin jongeren het beste 
onderwijs en de beste opleiding krijgen en 
kunnen studeren en een baan kunnen 
vinden in de hele Unie; een Unie die ons 
culturele erfgoed bewaart en culturele 
diversiteit bevordert. Tegelijkertijd zegden 
ze toe bestaande partnerschappen verder 
te ontwikkelen, nieuwe partnerschappen 
op te zetten en de stabiliteit en welvaart in 
het directe nabuurschap ten oosten en 
zuiden van Europa, maar ook in het 
Midden-Oosten en in heel Afrika en 
wereldwijd te bevorderen1 bis.

_________________

1 bis Verklaring van de leiders van 27 
lidstaten en de Europese Raad, het 
Europees Parlement en de Europese 
Commissie, aangenomen op 25 maart 
2017.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis) Het programma moet bijdragen tot 
de bevordering en bescherming van het 
historisch, artistiek en cultureel erfgoed 
van de Unie en haar lidstaten, door 
mobiliteits- en samenwerkingsactiviteiten 
te ondersteunen ter bevordering van de 
ontwikkeling van vaardigheden op het 
gebied van de bescherming en 
bevordering van het Europees artistiek en 
cultureel erfgoed.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De internationale dimensie van het 
programma moet worden versterkt, zodat 
meer kansen kunnen worden geboden voor 
mobiliteit, samenwerking en 
beleidsdialoog met niet met het programma 
geassocieerde derde landen. Voortbouwend 
op de geslaagde uitvoering van de 
internationale activiteiten inzake hoger 
onderwijs en jeugd in het kader van de 
vorige programma's op het gebied van 
onderwijs, opleiding en jeugd, moeten de 
internationalemobiliteitsactiviteiten worden 
uitgebreid naar andere sectoren, zoals 
beroepsonderwijs en -opleiding.

(18) De internationale dimensie van het 
programma moet worden versterkt, zodat 
meer kansen kunnen worden geboden voor 
mobiliteit, samenwerking en 
beleidsdialoog met niet met het programma 
geassocieerde derde landen, met name 
ontwikkelingslanden. Voortbouwend op 
de geslaagde uitvoering van de 
internationale activiteiten inzake hoger 
onderwijs en jeugd in het kader van de 
vorige programma's op het gebied van 
onderwijs, opleiding en jeugd, moeten de 
internationalemobiliteitsactiviteiten worden 
uitgebreid naar andere sectoren, zoals 
beroepsonderwijs en -opleiding, sport en 
cultuur. De internationale dimensie moet 
begrip tussen de volkeren en 
interculturele dialoog bevorderen en moet 
bijdragen tot de uitbanning van armoede 
en tot duurzame ontwikkeling. 
Onderdanen van ontwikkelingslanden 
moeten worden aangemoedigd na afloop 
van hun studie- of onderzoeksperiode 
terug te keren naar hun land van 
herkomst zodat zij kunnen bijdragen tot 
de economische ontwikkeling en het 
welzijn van die ontwikkelingslanden. Bij 
de uitvoering van het programma moet 
ook worden getracht het gemakkelijker te 
maken voor benadeelde en kwetsbare 
groepen om te gaan studeren en moet er 
actief worden ingespeeld op de speciale 
educatieve behoeften van mensen met een 
handicap.

Motivering

Dit programma moet bijdragen tot de SDG’s en consistent en complementair zijn met ander 
EU‑beleid. De doelstellingen van het EU-ontwikkelingsbeleid moeten daarom uitdrukkelijk 
worden genoemd als doelstellingen van de internationale dimensie van de verordening. Om 
circulaire migratie te bevorderen moet de stimulering van mobiliteit worden gekoppeld aan 
het aanmoedigen van studenten en onderzoekers om terug te keren naar hun land van 
herkomst. Een bredere toegang is in overeenstemming met de Europese waarden van 
menselijke waardigheid en gelijkheid.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18 bis) Tegelijkertijd moet de 
internationale dimensie de interculturele 
en interreligieuze dialoog aanwakkeren, 
de samenwerking op het vlak van 
onderwijs op de as tussen Noord en Zuid 
intensiveren en bijdragen tot duurzame 
ontwikkeling. De internationale dimensie 
moet de capaciteitsopbouw van 
onderwijsstelsels in partnerlanden 
versterken, de overdracht van kennis 
ondersteunen en jongeren uit 
ontwikkelingslanden aansporen om in 
Europa te gaan studeren en vervolgens 
deze kennis in te zetten voor hun land van 
herkomst. De internationale dimensie 
moet bijdragen tot het ontwikkelen van de 
kennis en vaardigheden die nodig zijn om 
ontwikkelingsbehoeften op de lange 
termijn aan te pakken en wederzijdse en 
duurzame groei te stimuleren.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18 bis) Het programma moet coherent zijn 
met de mededeling van de Commissie 
getiteld "Mededeling over een nieuwe 
Afrikaans-Europese alliantie voor 
duurzame investeringen en banen: ons 
partnerschap voor investeringen en banen 
naar een hoger niveau tillen", waarin 
wordt opgemerkt dat tegen 2027 het 
aantal studenten en docenten dat aan het 
programma deelneemt, 105 000 zal 
bedragen.
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Motivering

De deelname van studenten en docenten uit Afrikaanse landen draagt bij tot de realisatie van 
de doelstellingen van het programma.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18 bis) Teneinde de impact van 
activiteiten in partnerlanden te vergroten, 
zullen de synergieën tussen Erasmus en 
instrumenten voor het externe optreden 
van de EU, zoals het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking en het 
instrument voor pretoetredingssteun 
worden aangewakkerd.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het programma moet de deelname 
van jongeren aan het democratische leven 
in Europa aanmoedigen, onder meer door 
de ondersteuning van participatieprojecten 
waarbij jongeren zich inzetten voor en 
deelnemen aan het maatschappelijk 
middenveld, en aldus het bewustzijn van de 
gemeenschappelijke Europese waarden 
vergroten, jongeren en besluitvormers op 
lokaal, nationaal en Europees niveau 
samenbrengen, en bijdragen aan het 
Europese integratieproces.

(21) Het programma moet de deelname 
van jongeren aan het democratische leven 
in Europa aanmoedigen, met bijzondere 
aandacht voor jongeren uit afgelegen 
gebieden en voor migratiecontexten, onder 
meer door de ondersteuning van 
participatieprojecten waarbij jongeren zich 
inzetten voor en deelnemen aan het 
maatschappelijk middenveld, en aldus het 
bewustzijn van de gemeenschappelijke 
Europese waarden vergroten, jongeren en 
besluitvormers op lokaal, regionaal, 
nationaal en Europees niveau 
samenbrengen, en bijdragen aan het 
Europese integratieproces.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het programma moet ook het leren 
van talen stimuleren, met name door een 
groter gebruik van online-instrumenten, 
aangezien e-leren, wat toegang en 
flexibiliteit betreft, extra voordelen biedt 
voor het leren van talen.

(23) Het programma moet ook het leren 
van alle talen van de Unie stimuleren, met 
inbegrip van gebarentalen, met name door 
een groter gebruik van gratis toegankelĳke
online-instrumenten, aangezien e-leren, 
wat toegang en flexibiliteit betreft, extra 
voordelen biedt voor het leren van talen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het programma moet maatregelen 
ondersteunen die de samenwerking tussen 
instellingen en organisaties die actief zijn 
op het gebied van onderwijs, opleiding, 
jeugd en sport bevorderen, met erkenning 
van hun fundamentele rol bij het toerusten 
van mensen met de kennis, vaardigheden 
en competenties die nodig zijn in een 
veranderende wereld, en bij de adequate 
verwezenlijking van het potentieel voor 
innovatie, creativiteit en ondernemerschap, 
met name in de digitale economie.

(24) Het programma moet maatregelen 
ondersteunen die de samenwerking tussen 
instellingen en organisaties die actief zijn 
op het gebied van onderwijs, opleiding, 
jeugd en sport in Europa bevorderen, 
zowel tussen Europese instellingen en 
organisaties onderling als tussen deze 
laatste en instellingen en organisaties in 
ontwikkelingslanden en landen en 
gebieden overzee, met name door middel 
van samenwerking langs digitale weg, met 
erkenning van hun fundamentele rol bij het 
toerusten van mensen met de kennis, 
vaardigheden en competenties die nodig 
zijn in een veranderende wereld, en bij de 
adequate verwezenlijking van het 
potentieel voor innovatie, creativiteit en 
ondernemerschap, met name in de digitale 
economie.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 32
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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 duurzame 
ontwikkeling en 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.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Overeenkomstig de mededeling van 
de Commissie "Een nieuw en sterker 
strategisch partnerschap met de 
ultraperifere gebieden van de EU"36moet 
het programma rekening houden met de 
specifieke situatie van die gebieden. Er 
zullen maatregelen worden genomen om de 
deelname van de ultraperifere gebieden aan 
alle acties te vergroten. 
Mobiliteitsuitwisselingen en samenwerking 
tussen mensen en organisaties uit die 
gebieden en derde landen, met name hun 
buren, moeten worden bevorderd. 
Dergelijke maatregelen zullen worden 
gemonitord en zullen regelmatig worden 
geëvalueerd.

(38) Overeenkomstig de mededeling van 
de Commissie "Een nieuw en sterker 
strategisch partnerschap met de 
ultraperifere gebieden van de EU"36moet 
het programma rekening houden met de 
specifieke situatie van die gebieden. Er 
zullen maatregelen worden genomen om de 
deelname van de ultraperifere gebieden aan 
alle acties te vergroten, met name door 
middel van samenwerking langs digitale 
weg. Mobiliteitsuitwisselingen en 
samenwerking tussen mensen en 
organisaties uit die gebieden en derde 
landen, met name hun buren, moeten 
worden bevorderd, evenals online-
leerprogramma's. Dergelijke maatregelen 
zullen worden gemonitord en zullen 
regelmatig worden geëvalueerd.

_________________ _________________
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36 COM(2017)0623. 36 COM(2017)0623.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Krachtens [referentie in 
voorkomend geval bijwerken 
overeenkomstig een nieuw LGO-besluit 
artikel 94 van Besluit 2013/755/EG van de 
Raad37 ] komen particulieren en entiteiten 
die zijn gevestigd in landen en gebieden 
overzee in aanmerking voor financiering 
overeenkomstig de voorschriften en 
doelstellingen van het programma en 
eventuele regelingen die van toepassing 
zijn op de lidstaat waarmee het betrokken 
land of gebied overzee banden heeft. Bij de 
uitvoering van het programma moet 
rekening worden gehouden met de 
problemen die rijzen ten gevolge van de 
grote afstand tot deze landen of gebieden, 
en hun deelname aan het programma moet 
worden gemonitord en regelmatig worden 
geëvalueerd.

(39) Krachtens [referentie in 
voorkomend geval bijwerken 
overeenkomstig een nieuw LGO-besluit 
artikel 94 van Besluit 2013/755/EG van de 
Raad37 ] komen particulieren en entiteiten 
die zijn gevestigd in landen en gebieden 
overzee in aanmerking voor financiering 
overeenkomstig de voorschriften en 
doelstellingen van het programma en 
eventuele regelingen die van toepassing 
zijn op de lidstaat waarmee het betrokken 
land of gebied overzee banden heeft. Bij de 
uitvoering van het programma moet 
rekening worden gehouden met de 
specifieke kenmerken en problemen ten 
gevolge van de grote afstand tot deze 
landen of gebieden, om hun doeltreffende
deelname aan het programma mogelijk te 
maken. Deze deelname moet worden 
gemonitord en regelmatig worden 
geëvalueerd.

_________________ _________________

37 Besluit 2013/755/EU van de Raad van 
25 november 2013 betreffende de 
associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Unie ("LGO-
besluit") (PB L 344 van 19.12.2013, blz. 
1).

37 Besluit 2013/755/EU van de Raad van 
25 november 2013 betreffende de 
associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Unie ("LGO-
besluit") (PB L 344 van 19.12.2013, blz. 
1).

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Er moet worden gezorgd voor een (42) Er moet worden gezorgd voor een 
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passende outreach, en passende 
bekendmaking en verspreiding van de 
mogelijkheden en resultaten van de door 
het programma ondersteunde acties op 
Europees, nationaal en lokaal niveau. De 
activiteiten inzake outreach, bekendmaking 
en verspreiding moeten uitgaan van de 
uitvoeringsorganen van het programma, in 
voorkomend geval met de steun van andere 
centrale belanghebbenden.

passende outreach, en passende 
bekendmaking en verspreiding van de 
mogelijkheden en resultaten van de door 
het programma ondersteunde acties op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau De activiteiten inzake outreach, 
bekendmaking en verspreiding moeten 
uitgaan van de uitvoeringsorganen van het 
programma, in voorkomend geval met de 
steun van andere centrale 
belanghebbenden.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) De lidstaten dienen ernaar te 
streven alle nodige maatregelen te treffen 
om wettelijke en administratieve 
belemmeringen voor de goede werking van 
het programma weg te nemen. Dat houdt in 
dat, waar mogelijk en onverminderd het 
Unierecht inzake de binnenkomst en het 
verblijf van onderdanen van derde landen, 
kwesties die problemen veroorzaken bij het 
verkrijgen van visa en 
verblijfsvergunningen moeten worden 
opgelost. Overeenkomstig Richtlijn (EU) 
2016/801 van het Europees Parlement en 
de Raad39 worden de lidstaten 
aangemoedigd verkorte 
toelatingsprocedures in te voeren.

(46) De lidstaten dienen ernaar te 
streven alle nodige maatregelen te treffen 
om wettelijke en administratieve 
belemmeringen voor de goede werking van 
het programma weg te nemen. Dat houdt in 
dat, waar mogelijk en onverminderd het 
Unierecht inzake de binnenkomst en het 
verblijf van onderdanen van derde landen, 
kwesties die problemen veroorzaken bij het 
verkrijgen van visa en 
verblijfsvergunningen en andere wettelijke 
of administratieve problemen die toegang 
tot het programma zouden kunnen 
verhinderen, moeten worden opgelost. 
Overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/801 
van het Europees Parlement en de Raad39

worden de lidstaten aangemoedigd 
verkorte toelatingsprocedures in te voeren.

_________________ _________________

39 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).

39 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).
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om de vereisten waaraan de 
begunstigden moeten voldoen te 
vereenvoudigen, moet zo veel mogelijk 
worden gebruikgemaakt van 
vereenvoudigde subsidies in de vorm van 
vaste bedragen, eenheidskosten en 
financiering volgens een vast percentage. 
De vereenvoudigde subsidies ter 
ondersteuning van de mobiliteitsacties van 
het programma, zoals door de Commissie 
gedefinieerd, moeten rekening houden met 
de kosten van levensonderhoud in het 
gastland. De Commissie en de nationale 
agentschappen in de uitzendende landen 
moeten deze vereenvoudigde subsidies 
kunnen aanpassen op basis van objectieve 
criteria, met name om de toegang van 
kansarme personen te garanderen. De 
lidstaten moeten voorts worden 
aangespoord die subsidies vrij te stellen 
van belasting en sociale premies, 
overeenkomstig het nationale recht. Die 
vrijstelling moet eveneens gelden voor 
publieke of particuliere entiteiten die 
dergelijke financiële steun toekennen aan 
de individuele begunstigden.

(49) Om de vereisten waaraan de 
begunstigden moeten voldoen te 
vereenvoudigen, moet zo veel mogelijk 
worden gebruikgemaakt van 
vereenvoudigde subsidies in de vorm van 
vaste bedragen, eenheidskosten en 
financiering volgens een vast percentage. 
De vereenvoudigde subsidies ter 
ondersteuning van de mobiliteitsacties van 
het programma, zoals door de Commissie 
gedefinieerd, moeten rekening houden met 
de kosten van levensonderhoud in het 
gastland. De Commissie en de nationale 
agentschappen in de uitzendende landen 
moeten deze vereenvoudigde subsidies 
kunnen aanpassen op basis van objectieve 
criteria, met name om de toegang van 
kansarme personen en personen met de 
status van politiek vluchteling te 
garanderen. De lidstaten moeten voorts 
worden aangespoord die subsidies vrij te 
stellen van belasting en sociale premies, 
overeenkomstig het nationale recht. Die 
vrijstelling moet eveneens gelden voor 
publieke of particuliere entiteiten die 
dergelijke financiële steun toekennen aan 
de individuele begunstigden.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Er moet worden gezorgd voor de 
complementariteit van alle acties die in het 
kader van het programma worden 
uitgevoerd met de activiteiten van de 
lidstaten en andere activiteiten van de 
Unie, met name op het gebied van 

(51) Er moet worden gezorgd voor de 
complementariteit van alle acties die in het 
kader van het programma worden 
uitgevoerd met de activiteiten van de 
lidstaten en andere activiteiten van de 
Unie, met name op het gebied van 
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onderwijs, cultuur en media, jongeren en 
solidariteit, werkgelegenheid en sociale 
inclusie, onderzoek en innovatie, industrie 
en bedrijfsleven, landbouw en 
plattelandsontwikkeling met de nadruk op 
jonge landbouwers, cohesie, regionaal 
beleid, en internationale samenwerking en 
ontwikkeling.

onderwijs, cultuur en media, jongeren en 
solidariteit, werkgelegenheid en sociale 
inclusie, onderzoek en innovatie, industrie 
en bedrijfsleven, landbouw en 
plattelandsontwikkeling met de nadruk op 
jonge landbouwers, cohesie, regionaal 
beleid, en internationale samenwerking en 
ontwikkeling. Het programma moet 
synergieën aangaan met het externe 
optreden en het beleid van de Unie, 
waaronder programma's voor 
ontwikkelingssamenwerking, met 
volledige inachtneming van het beginsel 
van beleidscoherentie voor ontwikkeling 
als verankerd in artikel 208 VWEU.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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; 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":

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; dit kan vergezeld gaan 
van maatregelen zoals taalcursussen en 
taalkundige ondersteuning, met inbegrip 
van vertolking in gebarentaal, 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 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis) "land of gebied overzee": een land 
of gebied dat is verbonden met een lidstaat 
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van de Unie waarop de bepalingen van 
deel IV van het VWEU van toepassing 
zijn;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17) elke vorm van samenwerking met 
behulp van informatie- en 
communicatietechnologie; "instelling voor 
hoger onderwijs":

17) elke vorm van samenwerking met 
behulp van informatie- en 
communicatietechnologie die ook 
toegankelijk is voor mensen met een 
beperking;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van het 
programma is de educatieve, beroeps- en 
persoonlijke ontwikkeling van personen in 
onderwijs, opleiding, jeugd en sport, zowel 
in Europa als daarbuiten, te ondersteunen 
en zo bij te dragen tot duurzame groei, 
werkgelegenheid en sociale samenhang en 
de versterking van de Europese identiteit. 
Als zodanig wordt het programma een 
belangrijk instrument voor de 
totstandbrenging van een Europese 
onderwijsruimte, de ondersteuning van de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
strategische samenwerking op het gebied 
van onderwijs en opleiding, met haar 
onderliggende sectorale agenda's, de 
bevordering van de samenwerking inzake 
jeugdbeleid in het kader van de strategie 
van de Unie voor jongeren 2019-2027 en 
de ontwikkeling van een Europese 
dimensie in de sport.

1. De algemene doelstelling van het 
programma is de educatieve, beroeps- en 
persoonlijke ontwikkeling van personen in 
onderwijs, opleiding, jeugd en sport, zowel 
in Europa als daarbuiten, te ondersteunen 
en zo bij te dragen tot duurzame 
ontwikkeling en groei, werkgelegenheid en 
sociale samenhang, tot de versterking van 
het integratiebeleid in een pluralistische 
samenleving en de versterking van de 
Europese identiteit, evenals dialoog en 
beter wederzijds begrip tussen de 
verschillende culturen. Als zodanig wordt 
het programma een belangrijk instrument 
voor de totstandbrenging van een Europese 
onderwijsruimte, de bevordering van 
gemeenschappelijke normen en de 
ondersteuning van de tenuitvoerlegging 
van de Europese strategische 
samenwerking op het gebied van onderwijs 
en opleiding, met haar onderliggende 
sectorale agenda's, de bevordering van de 
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samenwerking inzake jeugdbeleid in het 
kader van de strategie van de Unie voor 
jongeren 2019‑2027 en de ontwikkeling 
van een Europese dimensie in de sport.

Het programma omvat een internationale 
dimensie die geïntegreerd moet worden in 
het kader van het externe optreden van de 
Unie, inclusief haar 
ontwikkelingsdoelstellingen, via 
samenwerking tussen de Unie en derde 
landen.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) bijdragen tot de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, en 
in het bijzonder doelstelling 4 
"kwaliteitsonderwijs", die betrekking 
heeft op het garanderen van inclusief en 
gelijkwaardig kwaliteitsonderwijs en het 
bevorderen van leermogelijkheden voor 
iedereen.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Acties die worden ondernomen in 
het kader van de internationale dimensie 
moeten bijdragen tot menselijke en 
institutionele ontwikkeling in derde 
landen, en tot uitbanning van armoede in 
ontwikkelingslanden. Die acties moeten 
gebaseerd worden op en in 
overeenstemming gebracht worden met 
nationale en regionale 
ontwikkelingsstrategieën.
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Motivering

Hoewel in de toelichting van de verordening duurzame ontwikkeling en samenhang met de 
EU‑ontwikkelingsdoelstellingen benadrukt worden, worden zij in de ontwerpverordening zelf 
niet vermeld. De ontwerpverordening bevat geen enkele beschrijving van de doelstellingen
van de internationale dimensie van het programma.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) mogelijkheden voor het leren van 
talen, inclusief die welke
mobiliteitsactiviteiten ondersteunen.

e) mogelijkheden voor het leren van 
talen, inclusief mogelijkheden om 
gebarentaal te leren en mogelijkheden die 
mobiliteitsactiviteiten ondersteunen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) verspreidings- en 
bewustmakingsactiviteiten over Europese 
beleidsresultaten en -prioriteiten en over 
het programma.

f) activiteiten die verband houden 
met de onbelemmerde verspreiding en 
bewustmaking van informatie over 
Europese beleidsresultaten en -prioriteiten 
en over het programma.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de beleidsdialoog en de 
samenwerking met relevante belangrijke
belanghebbenden, inclusief Uniewijde 
netwerken, Europese niet-gouvernementele 
organisaties en internationale organisaties 
op het gebied van jeugd, de EU-

c) de beleidsdialoog en de 
samenwerking met relevante belangrijke 
belanghebbenden, inclusief Uniewijde 
netwerken, Europese niet-gouvernementele 
organisaties en internationale organisaties 
op het gebied van jeugd, met name 
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jongerendialoog, en de ondersteuning van 
het Europees Jeugdforum;

organisaties die werken met jongeren die 
behoren tot een diaspora, de EU-
jongerendialoog, en de ondersteuning van 
het Europees Jeugdforum;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op het gebied van sport ondersteunt het 
programma in het kader van kernactie 1 de 
mobiliteit van sportcoaches en personeel.

Op het gebied van sport - ook voor mensen 
met een beperking - ondersteunt het 
programma in het kader van kernactie 1 de 
mobiliteit van sportcoaches en personeel.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voorbereiding en de uitvoering 
van de beleidsagenda van de Unie op het 
gebied van sport en lichaamsbeweging;

a) de voorbereiding en de uitvoering 
van de beleidsagenda van de Unie op het 
gebied van sport, ook voor mensen met 
een beperking, en lichaamsbeweging;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) landen en gebieden overzee 
(LGO's) volgens het besluit van de Raad 
over de associatie van de LGO’s met de 
Europese Unie en de regelingen die van 
toepassing zijn op de lidstaat waarmee 
deze LGO's verbonden zijn;
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) andere derde landen, in 
overeenstemming met de voorwaarden die 
zijn vastgesteld in een specifieke 
overeenkomst betreffende de deelname van 
het derde land aan programma's van de 
Unie, op voorwaarde dat de overeenkomst:

d) andere derde landen, met name 
ontwikkelingslanden, in overeenstemming 
met de voorwaarden die zijn vastgesteld in 
een specifieke overeenkomst betreffende 
de deelname van het derde land aan 
programma's van de Unie, op voorwaarde 
dat de overeenkomst:

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter d – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een billijk evenwicht waarborgt 
tussen de bijdragen van en de voordelen 
voor het derde land dat aan programma's 
van de Unie deelneemt;

– een billijk evenwicht waarborgt 
tussen de bijdragen van en de voordelen 
voor het derde land dat aan programma's 
van de Unie deelneemt; met betrekking tot 
ontwikkelingslanden wordt bij dat billijke 
evenwicht rekening gehouden met de 
doelstelling om armoede uit te bannen en 
met de beginselen van 
ontwikkelingssamenwerking;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter d – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- garandeert de samenhang met het 
externe beleid en de doelstellingen van de 
Unie, met inbegrip van de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling, de Europese 
consensus inzake ontwikkeling en de 
algemene strategie van de EU voor het 
buitenlands en veiligheidsbeleid;
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in artikel 16 bedoelde derde landen 
die niet voldoen aan de voorwaarde van 
lid 2 van dat artikel;

a) in artikel 16 bedoelde derde landen 
die niet voldoen aan de voorwaarde van 
lid 2 van dat artikel, met name 
ontwikkelingslanden;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Deelname aan het programma 
door ontwikkelingslanden wordt sterk 
aangemoedigd en gesteund om te voldoen 
aan en bij te dragen tot de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling. Acties die 
worden ondernomen in het kader van de 
internationale dimensie moeten bijdragen 
tot menselijke en institutionele 
ontwikkeling in derde landen, en tot 
uitbanning van armoede in 
ontwikkelingslanden. Zij moeten worden 
gebaseerd op en in overeenstemming 
worden gebracht met nationale en 
regionale ontwikkelingsstrategieën.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan met niet met het 
programma geassocieerde derde landen of 
organisaties en instellingen uit die landen 
gezamenlijke oproepen doen voor 
financiering van projecten op basis van 
overeenstemmende financiële steun. De 

6. De Commissie kan met niet met het 
programma geassocieerde derde landen, 
met name ontwikkelingslanden, of 
organisaties en instellingen uit die landen 
gezamenlijke oproepen doen voor 
financiering van projecten op basis van 



AD\1170748NL.docx 21/25 PE629.605v02-00

NL

projecten kunnen worden geëvalueerd en 
geselecteerd overeenkomstig gezamenlijke 
evaluatie- en selectieprocedures die door 
de betrokken financierende instellingen 
worden overeengekomen, overeenkomstig 
de beginselen die vastgelegd zijn in het 
Financieel Reglement.

overeenstemmende financiële steun. De 
projecten kunnen worden geëvalueerd en 
geselecteerd overeenkomstig gezamenlijke 
evaluatie- en selectieprocedures die door 
de betrokken financierende instellingen 
worden overeengekomen, overeenkomstig 
de beginselen die vastgelegd zijn in het 
Financieel Reglement.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt uitgevoerd door 
middel van werkprogramma's als bedoeld
in artikel [108] van het Financieel 
Reglement. Bovendien bevat het 
werkprogramma een indicatie van het voor 
elke actie toegewezen bedrag en van de 
verdeling van middelen tussen de lidstaten 
en met het programma geassocieerde derde 
landen voor de acties die worden beheerd 
door het nationale agentschap. Het 
werkprogramma wordt door de Commissie 
vastgesteld door middel van een 
uitvoeringshandeling. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 31 bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Het programma wordt uitgevoerd door 
middel van werkprogramma's als bedoeld 
in artikel [108] van het Financieel 
Reglement. Bovendien bevat het 
werkprogramma een indicatie van het voor 
elke actie toegewezen bedrag en van de 
verdeling van middelen tussen de lidstaten 
en met het programma geassocieerde derde 
landen voor de acties die worden beheerd 
door het nationale agentschap. Het bevat 
een specifieke indicatie van de verdeling 
van de middelen die zijn toegewezen aan 
ontwikkelingslanden. Het werkprogramma 
wordt door de Commissie vastgesteld door 
middel van een uitvoeringshandeling. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 31 bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de vereisten van 
hoofdstuk IX en de in artikel 24 bedoelde 
verplichtingen van de nationale 
agentschappen, dienen de lidstaten uiterlijk 
op 30 april 2024 bij de Commissie een 

3. Onverminderd de vereisten van 
hoofdstuk IX en de in artikel 24 bedoelde 
verplichtingen van de nationale 
agentschappen, dienen de lidstaten uiterlijk 
op 30 april 2024 bij de Commissie een 
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verslag in over de uitvoering en de impact 
van het programma op hun respectieve 
grondgebied.

verslag in over de uitvoering en de impact 
van het programma op hun respectieve 
grondgebied. De EDEO dient een 
vergelijkbaar verslag in over de uitvoering 
en de impact van het programma in de 
deelnemende ontwikkelingslanden.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aan het einde van de 
uitvoeringsperiode, doch uiterlijk vier jaar 
na afloop van de in artikel 1 genoemde 
periode, voert de Commissie een 
eindevaluatie van het programma uit.

4. Aan het einde van de 
uitvoeringsperiode, doch uiterlijk vier jaar 
na afloop van de in artikel 1 genoemde 
periode, voert de Commissie een 
eindevaluatie van het programma uit. In de 
evaluatie wordt specifiek gefocust op de 
resultaten die behaald zijn op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In de evaluatie wordt 
gespecificeerd welke bijdrage het 
programma heeft geleverd op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking, met 
bijzondere nadruk op de vooruitgang die 
is geboekt met betrekking tot doelstelling 
voor duurzame ontwikkeling 4 
"kwaliteitsonderwijs".

Motivering

Het is belangrijk dat in het werkprogramma wordt gewezen op de bijdrage van het 
programma op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en aan de doelstelling voor 
duurzame ontwikkeling (SDG) inzake onderwijs.
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) De informatie en communicatie 
moeten ook toegankelijk zijn voor mensen 
met een beperking.
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