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Amendement 1
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt, met het oog op gelijkwaardige 
externe samenwerking van de EU met de 
oostelijke en zuidelijke regio's, om
rechtvaardige verdeling en afstemming
van de financiering van mobiliteit en 
ondersteuning van het maatschappelijk 
middenveld uit hoofde van de financiële 
programma's van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

1. dringt aan op een rechtvaardige 
verdeling van de financiering van de
mobiliteit en de ondersteuning van het 
maatschappelijk middenveld uit hoofde 
van de financiële programma's van het 
Europees nabuurschapsbeleid, zodat de 
oostelijke en de zuidelijke regio's op een 
evenwichtige manier kunnen profiteren 
van de externe samenwerking van de EU 
naar gelang van de uitdagingen waarmee 
ze worden geconfronteerd;

Or. fr

Amendement 2
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt, met het oog op gelijkwaardige 
externe samenwerking van de EU met de 
oostelijke en zuidelijke regio's, om 
rechtvaardige verdeling en afstemming van 
de financiering van mobiliteit en 
ondersteuning van het maatschappelijk 
middenveld uit hoofde van de financiële 
programma's van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

1. verzoekt, met het oog op gelijkwaardige 
externe samenwerking van de EU met de 
oostelijke en zuidelijke regio's, om 
rechtvaardige verdeling en afstemming van 
de middelen voor de financiering van 
mobiliteit en ondersteuning van het 
maatschappelijk middenveld uit hoofde 
van de financiële programma's van het 
Europees nabuurschapsbeleid;

Or. de
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Amendement 3
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt, met het oog op gelijkwaardige 
externe samenwerking van de EU met de 
oostelijke en zuidelijke regio's, om 
rechtvaardige verdeling en afstemming van 
de financiering van mobiliteit en 
ondersteuning van het maatschappelijk 
middenveld uit hoofde van de financiële 
programma's van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

1. verzoekt om rechtvaardige verdeling en 
afstemming van de financiering van 
mobiliteit en ondersteuning van het 
maatschappelijk middenveld uit hoofde 
van de financiële programma's van het 
Europees nabuurschapsbeleid, zodat de 
oostelijke en zuidelijke regio's op dezelfde 
voorwaarden kunnen profiteren van de 
externe samenwerking van de Europese 
Unie;

Or. en

Amendement 4
Marek Henryk Migalski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept met klem het verband 
tussen de uitwisseling en samenwerking 
op het gebied van cultuur, onderwijs en 
sport tussen de Europese Unie en de 
landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid, enerzijds, en de 
ontwikkeling en versterking van een open 
maatschappelijk middenveld, de 
democratie en de rechtsstaat, alsook de 
bevordering van de fundamentele 
vrijheden en de mensenrechten, 
anderzijds;  wijst erop dat samenwerking 
op deze vlakken een toegevoegde waarde 
oplevert, zowel voor de Unie als voor de 
landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid;
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Or. pl

Amendement 5
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. hekelt de belemmeringen van de 
mobiliteit, in het bijzonder de 
administratieve procedures voor de afgifte 
van visa, die veel te ingewikkeld zijn zowel 
voor studenten en onderzoekers als voor 
kunstenaars en organisatoren van live-
uitvoeringen, en verzoekt de lidstaten deze 
procedures te vereenvoudigen en coherent 
te maken; herinnert tegelijk aan het risico 
van braindrain en de gevolgen ervan voor 
de landen waar die jongeren vandaan 
komen en dringt aan op strategieën om in 
het bijzonder de jongeren te 
ondersteunen, ook in hun land van 
herkomst;

Or. fr

Amendement 6
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen; 
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor studenten 
uit partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

2. is zich bewust van het belang van de 
bestaande programma's en regionale 
projecten van de Unie inzake mobiliteit 
aangezien de uitwisselingen en 
samenwerking op cultureel en 
onderwijsgebied het maatschappelijk 
middenveld kunnen versterken, de 
democratisering in de hand kunnen 
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werken, kunnen aansporen tot het 
verwerven van kwalificaties en kunnen 
bijdragen aan de dialoog, het wederzijds 
begrip, de stabiliteit en de vrede; dringt er 
bijgevolg bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de bestaande programma's, zoals 
het programma voor levenslang leren en 
opleiding, te blijven openstellen voor 
derde landen en verlangt dat de toegang 
van studenten uit de landen van het 
Europees nabuurschapsbeleid tot het 
onderwijs en de beroepsopleiding in 
Europa wordt bevorderd; dringt erop aan 
dat de Commissie het aanbod aan 
mobiliteitsprogramma's uitbreidt, door 
onder meer te voorzien in een 
uitwisselingsprogramma bestemd voor het 
maatschappelijk middenveld en het 
personeel van de sociale ondernemingen;

Or. en

Amendement 7
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de
EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor studenten uit 
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

2. bevestigt dat de EU-programma's op het 
gebied van onderwijs, beroepsopleiding en 
jeugd de uitwisselingen en de 
samenwerking hebben gestimuleerd en de 
verspreiding van ervaringen en beste 
praktijken met de landen van het 
Europees nabuurschapsbeleid hebben 
bevorderd; verzoekt de lidstaten daarom 
het Europees onderwijs open te stellen 
voor studenten uit partnerlanden van het 
Europees nabuurschapsbeleid;

Or. fr
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Amendement 8
Doris Pack

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor studenten 
uit partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen;
dringt er daarom bij de Commissie en de
lidstaten op aan de volgende generatie  
mobiliteits-, onderwijs- en 
jeugdprogramma's vanaf 2014 voor de 
buurlanden van de EU op te stellen om 
die landen de mogelijkheid te bieden aan 
deze programma's deel te nemen;

Or. de

Amendement 9
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor studenten uit 
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

2. bevestigt dat de onderwijs- en
opleidingskansen voor jongeren enorm 
verbeterd zijn dankzij de EU-programma's 
voor jonge mensen; verzoekt de lidstaten 
daarom het Europees onderwijs en de 
beroepsopleidingen open te stellen voor 
studenten en leerlingen uit partnerlanden 
van het Europees nabuurschapsbeleid;
ondersteunt in dat verband schriftelijke 
verklaring 0015/2011 van het Europees 
Parlement over het instellen van 
Euromediterrane Erasmus- en Leonardo 
da Vinci-programma's, die ervoor zouden 
kunnen zorgen dat ook in andere regio's 
soortgelijke initiatieven worden ontplooid;

Or. fr
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Amendement 10
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor studenten 
uit partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren aanzienlijk verbeterd zijn dankzij 
de EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom studenten uit 
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid toestemming te 
verlenen om hun studie voort te zetten in 
de Europese Unie;

Or. en

Amendement 11
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor studenten 
uit partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom begaafde
studenten uit partnerlanden van het 
Europees nabuurschapsbeleid beurzen toe 
te kennen om hun studies in Europa te 
kunnen voortzetten;

Or. de

Amendement 12
Kinga Göncz



AM\876492NL.doc 9/27 PE472.077v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor studenten uit 
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de
EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor een brede 
waaier van studenten, waaronder vrouwen 
en leden van minderheidsgroepen, uit 
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

Or. en

Amendement 13
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de
EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor studenten uit 
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

2. bevestigt dat de EU-programma's voor 
jonge mensen de kansen op 
onderwijsgebied en het wederzijds begrip 
tussen de volkeren hebben doen 
toenemen; verzoekt de lidstaten daarom 
het Europees onderwijs open te stellen 
voor studenten uit partnerlanden van het 
Europees nabuurschapsbeleid;

Or. lt

Amendement 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor studenten uit 
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs zoveel mogelijk open te stellen 
voor studenten uit partnerlanden van het 
Europees nabuurschapsbeleid;

Or. fr

Amendement 15
Hannu Takkula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor studenten uit 
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen;
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor studenten uit 
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid; acht het van belang 
dat in de uitwisselingsprogramma's het 
wederkerigheidsbeginsel wordt nageleefd, 
zodat de Europese jongeren ook de 
mogelijkheid krijgen een opleiding te 
volgen in de landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

Or. fi

Amendement 16
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen; 
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor studenten uit 
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

2. bevestigt dat de opleidingskansen voor 
jongeren enorm verbeterd zijn dankzij de 
EU-programma's voor jonge mensen; 
verzoekt de lidstaten daarom het Europees 
onderwijs open te stellen voor studenten uit 
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid; verzoekt de lidstaten 
de opleidingsinitiatieven (o.a. het 
aanleren van de taal van de buurlanden) 
en de initiatieven voor ambtenaren in het 
kader van jumelages aan te moedigen;

Or. lt

Amendement 17
Cătălin Sorin Ivan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept de noodzaak van 
liberalisering van de visumregels voor 
studenten en jongeren uit de landen van 
het oostelijk partnerschap die in de 
lidstaten van de Europese Unie wensen te 
studeren; 

Or. en

Amendement 18
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept de toegevoegde waarde 
van het Tempus IV-programma voor de 
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bevordering van de samenwerking en voor 
de inspanningen met het oog op de 
modernisering van de onderwijsstelsels 
van de buurlanden van de Unie en 
verzoekt de Commissie het programma in 
kwestie in het volgende meerjarige 
financiële kader te versterken;

Or. el

Amendement 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de invloed van de 
Euromediterrane universiteit en geeft te 
kennen dat een soortgelijk initiatief moet 
worden genomen voor de regio van het 
oostelijk partnerschap;

3. is ingenomen met de invloed van de 
Euromediterrane universiteit en pleit voor 
een verdere uitbreiding van dit 
succesverhaal en is daarom van mening dat 
een soortgelijk initiatief moet worden 
genomen voor de regio van het oostelijk 
partnerschap;

Or. fr

Amendement 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat uitgebreidere synergieën 
tussen Youth on the Move en het Europees 
nabuurschapsbeleid noodzakelijk zijn, 
zodat de mobiliteit van studenten tussen de 
EU en haar buurlanden meer kansen krijgt, 
waar zowel de EU als de jongeren uit deze 
landen belang bij hebben;

4. benadrukt dat uitgebreidere synergieën 
tussen Youth on the Move en het Europees 
nabuurschapsbeleid noodzakelijk zijn, 
zodat de mobiliteit van studenten tussen de 
EU en haar buurlanden meer kansen krijgt, 
waar zowel de EU als de jongeren uit deze 
landen belang bij hebben;
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Or. fr

(Niet van toepassing op de NL versie)

Amendement 21
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat uitgebreidere synergieën 
tussen Youth on the Move en het Europees 
nabuurschapsbeleid noodzakelijk zijn, 
zodat de mobiliteit van studenten tussen de 
EU en haar buurlanden meer kansen krijgt, 
waar zowel de EU als de jongeren uit deze 
landen belang bij hebben;

4. benadrukt dat uitgebreidere synergieën 
tussen Youth on the Move en het Europees 
nabuurschapsbeleid noodzakelijk zijn, 
zodat de mobiliteit van studenten tussen de 
EU en haar buurlanden meer kansen krijgt, 
waar zowel de EU als de jongeren uit deze 
landen belang bij hebben; verzoekt de 
Commissie met de buurlanden meer 
partnerschapsakkoorden inzake mobiliteit 
te sluiten;

Or. lt

Amendement 22
Cătălin Sorin Ivan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat uitgebreidere synergieën 
tussen Youth on the Move en het Europees 
nabuurschapsbeleid noodzakelijk zijn, 
zodat de mobiliteit van studenten tussen de 
EU en haar buurlanden meer kansen krijgt, 
waar zowel de EU als de jongeren uit deze 
landen belang bij hebben;

4. benadrukt dat uitgebreidere synergieën 
tussen Youth on the Move en het Europees 
nabuurschapsbeleid noodzakelijk zijn, 
zodat de mobiliteit van studenten tussen de 
EU en haar buurlanden meer kansen krijgt, 
waar zowel de EU als de jongeren uit deze 
landen belang bij hebben, en dat tegelijk 
deze projecten moeten worden bevorderd 
door middel van de 
communicatiemiddelen in de buurlanden 
van de EU;

Or. en
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Amendement 23
Marek Henryk Migalski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat uitgebreidere synergieën 
tussen Youth on the Move en het Europees 
nabuurschapsbeleid noodzakelijk zijn, 
zodat de mobiliteit van studenten tussen de 
EU en haar buurlanden meer kansen krijgt, 
waar zowel de EU als de jongeren uit deze 
landen belang bij hebben;

4. benadrukt dat uitgebreidere synergieën 
tussen Youth on the Move en het Europees 
nabuurschapsbeleid noodzakelijk zijn, 
zodat de mobiliteit van studenten tussen de 
EU en haar buurlanden meer kansen krijgt, 
waar zowel de EU als de jongeren uit deze 
landen belang bij hebben; onderstreept in 
dat verband dat rekening moet worden 
gehouden met de inkomensverschillen 
tussen de inwoners van de Europese Unie 
en die van de landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid, en dat moet worden 
nagedacht over manieren om het 
beurzenstelsel te verbeteren;

Or. pl

Amendement 24
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst de Europese Unie en de 
lidstaten op het belang van het 
verwijderen van de factoren die het vrije 
verkeer van personen en het toekennen 
van visa belemmeren, in het bijzonder in 
het kader van de uitwisseling van 
studenten, leerlingen en docenten;

Or. fr
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Amendement 25
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. acht het, gezien de educatieve 
waarde van de sport, van belang dat de 
samenwerking op sportief gebied met de 
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid wordt versterkt; 
dringt erop aan dat de Europese 
instellingen en de lidstaten werk maken 
van het vrij verkeer van de atleten over de 
hele wereld, te beginnen met die van de 
Europese nabuurschapslanden, en een 
eind maken aan alle vormen van 
internationale handel in jonge atleten;

Or. fr

Amendement 26
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat de internationale, 
regionale en interregionale culturele 
samenwerking, die gebaseerd is op een 
daadwerkelijke dialoog tussen de culturen 
en waar alle actoren van de samenleving 
bij worden betrokken (overheden, 
instellingen en culturele organisaties en 
verenigingen), van essentieel belang is; 
roept de landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid ertoe op het 
UNESCO-Verdrag betreffende de 
bescherming en de bevordering van de 
diversiteit van de cultuuruitingen te 
ondertekenen en te ratificeren;



PE472.077v01-00 16/27 AM\876492NL.doc

NL

Or. fr

Amendement 27
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie met 
aandrang bijzondere aandacht te besteden 
aan de mobiliteit van studenten, 
academici, onderzoekers en zakenmensen 
door voldoende middelen te waarborgen 
en de bestaande beurzenprogramma's te 
versterken en uit te breiden, alsook door 
te zorgen voor gestructureerde 
samenwerking op gebieden als hoger 
onderwijs en onderzoek, bevordering van 
uitwisselingen tussen universiteiten en 
publiek-private partnerschappen op 
onderzoeksgebied; 

Or. lt

Amendement 28
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat het stimuleren van deelname 
aan culturele programma's van de EU 
gunstig is voor de ontwikkeling van 
cultuurbeleid in partnerlanden van het 
Europees nabuurschapsbeleid; is daarom 
ingenomen met de start van het 
programma Cultuur voor landen van het 
oostelijk partnerschap, en steunt de 
Commissie in haar plan om de bijzondere 
actie van het programma Cultuur een 

5. meent dat het stimuleren van deelname 
aan culturele programma's van de EU 
gunstig is voor de materiële en 
immateriële ontwikkeling in de
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid, maar dat cultuur ook 
een positieve uitwerking heeft op de 
innovatie, de democratie, de eerbied voor 
de mensenrechten, het voorkomen van 
conflicten en de herverzoening, de 



AM\876492NL.doc 17/27 PE472.077v01-00

NL

vervolg te geven; ondernemersgeest en de creativiteit;  is 
daarom ingenomen met programma's als 
Medias Mundus, de bestaande projecten 
in het kader van de Unie voor het
Middellandse-Zeegebied en het
programma Cultuur voor landen van het 
oostelijk partnerschap, steunt de 
Commissie in haar plan om de bijzondere 
actie van het programma Cultuur een 
vervolg te geven en zegt zijn steun toe aan 
het volgende cultuurprogramma (2014-
2020) van de landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

Or. en

Amendement 29
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat het stimuleren van deelname 
aan culturele programma's van de EU 
gunstig is voor de ontwikkeling van 
cultuurbeleid in partnerlanden van het 
Europees nabuurschapsbeleid; is daarom
ingenomen met de start van het 
programma Cultuur voor landen van het 
oostelijk partnerschap, en steunt de 
Commissie in haar plan om de bijzondere 
actie van het programma Cultuur een 
vervolg te geven;

5. meent dat het stimuleren van deelname 
aan culturele programma's van de EU 
gunstig is voor de ontwikkeling van 
cultuurbeleid in partnerlanden van het 
Europees nabuurschapsbeleid;
onderstreept daarom het belang van de 
start van het programma Cultuur voor 
landen van het oostelijk partnerschap, en 
steunt de Commissie in haar plan om de 
bijzondere actie van het programma 
Cultuur een vervolg te geven;

Or. en

Amendement 30
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat het stimuleren van deelname 
aan culturele programma's van de EU 
gunstig is voor de ontwikkeling van 
cultuurbeleid in partnerlanden van het 
Europees nabuurschapsbeleid; is daarom 
ingenomen met de start van het programma 
Cultuur voor landen van het oostelijk 
partnerschap, en steunt de Commissie in 
haar plan om de bijzondere actie van het 
programma Cultuur een vervolg te geven;

5. meent dat het stimuleren van deelname 
aan culturele programma's van de EU 
gunstig is voor de ontwikkeling van 
cultuurbeleid in partnerlanden van het 
Europees nabuurschapsbeleid; is daarom 
ingenomen met de start van het programma 
Cultuur voor landen van het oostelijk 
partnerschap, en steunt de Commissie in 
haar plan om de bijzondere actie van het 
programma Cultuur een vervolg te geven;
dringt er ook op aan dat de procedures 
voor indiening van projecten en voor de 
evaluatie en de financiering 
vereenvoudigd worden opdat het 
maatschappelijk middenveld een duidelijk 
beeld krijgt van alle beschikbare 
mogelijkheden en er in volstrekte 
transparantie gebruik van kan maken;

Or. fr

Amendement 31
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. meent dat het stimuleren van deelname 
aan culturele programma's van de EU 
gunstig is voor de ontwikkeling van 
cultuurbeleid in partnerlanden van het 
Europees nabuurschapsbeleid;  is daarom 
ingenomen met de start van het programma 
Cultuur voor landen van het oostelijk 
partnerschap, en steunt de Commissie in 
haar plan om de bijzondere actie van het 
programma Cultuur een vervolg te geven;

5. meent dat het stimuleren van deelname 
aan culturele programma's van de EU 
gunstig is voor de ontwikkeling van 
cultuurbeleid in partnerlanden van het 
Europees nabuurschapsbeleid;  is daarom 
ingenomen met de start van het programma 
Cultuur voor landen van het oostelijk 
partnerschap, en steunt de Commissie in 
haar plan om de bijzondere actie van het 
programma Cultuur een vervolg te geven; 
is van mening dat de culturele en 
mobiliteitsprogramma's ook de mobiliteit 
van kunstenaars en kunststudenten 
moeten bestrijken omdat deze 
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programma's hun de kans bieden hun 
geest te verijken en uitwisselingen op 
scheppend en cultureel vlak in de hand 
werken;

Or. es

Amendement 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op het belang van de 
netwerken van regionale en plaatselijke 
overheden - onder meer jumelages van 
steden, - openbare en particuliere actoren 
en begunstigde nabuurschapslanden, 
omdat zij een stimulerend effect hebben 
op de politieke, economische en culturele 
uitwisselingen met die landen; dringt in 
dat opzicht aan op betere informatie en 
begeleiding van de initiatiefnemers van 
projecten en de begunstigden van de 
subsidies van het Europees 
nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI); spoort 
aan tot het creëren van Europese 
platforms voor uitwisseling van 
informatie en beste praktijken;

Or. fr

Amendement 33
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. pleit voor de invoering van een 
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cultureel visum voor kunstenaars en 
andere beroepsbeoefenaars uit de 
culturele sector uit de landen van het 
Europees nabuurschapsbeleid; verzoekt 
de Commissie tevens een initiatief op het 
gebied van visa voor kort verblijf voor te 
stellen, teneinde de hinderpalen voor 
mobiliteit in de culturele sector weg te 
nemen;

Or. fr

Amendement 34
Marek Henryk Migalski

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. acht het wenselijk dat optimaal 
gebruik wordt gemaakt van de initiatieven 
van de lidstaten op onderwijsgebied die al 
inspelen op de richtsnoeren van het 
Europees nabuurschapsbeleid, zoals het 
centrum voor oosterse studies van 
Warschau; dringt er in dat opzicht bij de 
lidstaten op aan een stelsel van kosteloze 
visa voor studenten van de partnerlanden 
van het Europees nabuurschapsbeleid in 
het leven te roepen;

Or. pl

Amendement 35
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt dat de samenwerking met 
de landen van het Europees 
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nabuurschapsbeleid op onderwijs- en 
cultuurgebied versnipperd is over diverse 
programma's en gefinancierd wordt met 
verschillende begrotingslijnen, en dringt 
aan op een evaluatie van de bestaande 
programma's om ervoor te zorgen dat ze 
doeltreffend worden benut en kunnen 
beschikken over de nodige middelen om 
de door de EU gestelde streefdoelen te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 36
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt aan op het stroomlijnen van 
de activiteiten binnen de Commissie wat 
de functionering van de diverse bestaande 
programma's en projecten voor onderwijs 
en cultuur betreft; verheugt zich over het 
vooruitzicht van een kaderinitiatief dat 
alle programma's en projecten ter 
bevordering van de regionale en 
interregionale culturele samenwerking in 
de gehele regio die onder het Europees 
nabuurschapsbeleid valt, overkoepelt;

Or. en

Amendement 37
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. onderstreept dat de 
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fundamentele vrijheden, met name de 
vrijheid van meningsuiting, de 
persvrijheid en het recht om contacten te 
leggen en te communiceren (online en 
offline), vormen essentiële voorwarden 
voor het waarborgen van de culturele 
uitingen, uitwisselingen en dialoog; dringt 
er daarom op aan dat de Commissie en de 
lidstaten deze vrijheden, onder meer het 
vrije internet, zowel binnen de EU als 
daarbuiten naleven en bevorderen; 

Or. en

Amendement 38
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. roept de EDEO en de 
Commissie ertoe op de strategische inzet 
van culturele aspecten van het extern 
beleid te coördineren, waardoor cultuur 
consequent en systematisch wordt 
opgenomen in de externe betrekkingen 
van de EU, en aansluiting te zoeken bij 
het extern cultuurbeleid van de lidstaten;

Or. en

Amendement 39
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de EDEO het maatschappelijk 
middenveld, de vrije media en non-
gouvernementele organisaties te steunen in 

6. verzoekt de EDEO te zorgen voor een 
constructieve uitwisseling met de 
autoriteiten van de landen van het 
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hun streven naar een democratisch bestel 
en een rechtsstaat in alle partnerlanden van 
het Europees nabuurschapsbeleid waar 
fundamentele vrijheden en mensenrechten 
worden geschonden; toont zich bezorgd 
over de inperking van de vrijheid van 
meningsuiting en de intimidatie van de 
oppositie in bijvoorbeeld Wit-Rusland.

Europees nabuurschapsbeleid en 
partnerschappen op te zetten met de 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, met inbegrip 
van de culturele actoren, om de dialoog 
over de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden te intensiveren, en in het 
bijzonder toe te zien op de naleving van de 
vrijheid van de media en meer in het 
algemeen de vrijheid van meningsuiting en 
de vrije toegang tot informatie;

Or. fr

Amendement 40
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de EDEO het maatschappelijk 
middenveld, de vrije media en non-
gouvernementele organisaties te steunen in 
hun streven naar een democratisch bestel 
en een rechtsstaat in alle partnerlanden van 
het Europees nabuurschapsbeleid waar 
fundamentele vrijheden en mensenrechten
worden geschonden; toont zich bezorgd 
over de inperking van de vrijheid van 
meningsuiting en de intimidatie van de 
oppositie in bijvoorbeeld Wit-Rusland.

6. verzoekt de EDEO het maatschappelijk 
middenveld, de vrije media en non-
gouvernementele organisaties te steunen in 
hun streven naar een democratisch bestel 
en een rechtsstaat in alle partnerlanden van 
het Europees nabuurschapsbeleid waar 
fundamentele vrijheden, mensenrechten en
rechten van de minderheden worden 
geschonden; toont zich bezorgd over de 
inperking van de vrijheid van 
meningsuiting en de intimidatie van de 
oppositie in tal van partnerlanden van het 
Europees nabuurschapsbeleid.

Or. en

Amendement 41
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de EDEO het maatschappelijk 
middenveld, de vrije media en non-
gouvernementele organisaties te steunen in 
hun streven naar een democratisch bestel 
en een rechtsstaat in alle partnerlanden van 
het Europees nabuurschapsbeleid waar 
fundamentele vrijheden en mensenrechten 
worden geschonden; toont zich bezorgd 
over de inperking van de vrijheid van 
meningsuiting en de intimidatie van de 
oppositie in bijvoorbeeld Wit-Rusland.

6. verzoekt de EDEO het maatschappelijk 
middenveld, de vrije media en non-
gouvernementele organisaties te steunen in 
hun streven naar een democratisch bestel 
en een rechtsstaat in alle partnerlanden van 
het Europees nabuurschapsbeleid waar 
fundamentele vrijheden en mensenrechten 
worden geschonden; toont zich bezorgd 
over de inperking van de vrijheid van 
meningsuiting en de intimidatie van de 
oppositie, zowel online als offline, in het 
reële leven en op internet.

Or. en

Amendement 42
Katarína Neveďalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de EDEO het maatschappelijk 
middenveld, de vrije media en non-
gouvernementele organisaties te steunen in 
hun streven naar een democratisch bestel 
en een rechtsstaat in alle partnerlanden van 
het Europees nabuurschapsbeleid waar 
fundamentele vrijheden en mensenrechten 
worden geschonden; toont zich bezorgd 
over de inperking van de vrijheid van 
meningsuiting en de intimidatie van de 
oppositie in bijvoorbeeld Wit-Rusland.

6. verzoekt de EDEO het maatschappelijk 
middenveld, de media en non-
gouvernementele organisaties te steunen in 
hun streven naar een democratisch bestel 
en een rechtsstaat in alle partnerlanden van 
het Europees nabuurschapsbeleid waar 
fundamentele vrijheden en mensenrechten 
worden geschonden; toont zich bezorgd 
over en veroordeelt de inperking van de 
vrijheid van meningsuiting en de 
intimidatie van de oppositie in bijvoorbeeld 
Wit-Rusland.

Or. en

Amendement 43
Malika Benarab-Attou
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de EDEO het maatschappelijk 
middenveld, de vrije media en non-
gouvernementele organisaties te steunen in 
hun streven naar een democratisch bestel 
en een rechtsstaat in alle partnerlanden van 
het Europees nabuurschapsbeleid waar 
fundamentele vrijheden en mensenrechten 
worden geschonden; toont zich bezorgd 
over de inperking van de vrijheid van 
meningsuiting en de intimidatie van de 
oppositie in bijvoorbeeld Wit-Rusland.

6. verzoekt de EDEO het maatschappelijk 
middenveld, de vrije media en non-
gouvernementele organisaties te steunen in 
hun streven naar een democratisch bestel 
en een rechtsstaat in alle partnerlanden van 
het Europees nabuurschapsbeleid waar 
fundamentele vrijheden en mensenrechten 
worden geschonden; verzoekt de EDEO 
het feit te veroordelen dat censuur en 
toezicht op het internet steeds meer 
worden toegepast door repressieve 
regimes; neemt in dat verband kennis van 
de inperking van de vrijheid van 
meningsuiting en de intimidatie van de 
oppositie in bijvoorbeeld Wit-Rusland en 
wijst erop dat de landen in het zuidelijke 
deel van de Middellandse Zee een 
ongekende ontwikkeling doormaken, die 
de Europese Unie met nieuwe initiatieven 
moet begeleiden;

Or. fr

Amendement 44
Marek Henryk Migalski

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de EDEO het maatschappelijk 
middenveld, de vrije media en non-
gouvernementele organisaties te steunen in
hun streven naar een democratisch bestel 
en een rechtsstaat in alle partnerlanden van 
het Europees nabuurschapsbeleid waar 
fundamentele vrijheden en mensenrechten 
worden geschonden; toont zich bezorgd 
over de inperking van de vrijheid van 
meningsuiting en de intimidatie van de 

6. verzoekt de EDEO het maatschappelijk 
middenveld, de vrije media en non-
gouvernementele organisaties politiek en 
financieel te steunen in hun streven naar 
een democratisch bestel en een rechtsstaat 
in alle partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid waar fundamentele 
vrijheden en mensenrechten worden 
geschonden; toont zich bezorgd over de 
inperking van de vrijheid van 
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oppositie in bijvoorbeeld Wit-Rusland. meningsuiting en de intimidatie van de 
oppositie in bijvoorbeeld Wit-Rusland; 
verzoekt de Commissie de vrijlating van 
de gevangen journalisten te blijven eisen.

Or. pl

Amendement 45
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept de noodzaak om, onder 
meer in het kader van het Europees 
nabuurschapsbeleid, doelgerichte 
strategieën voor de interculturele 
onderhandelingen te ontplooien en is van 
mening dat een multiculturele aanpak in 
die zin een positief effect kan hebben op 
het geheel van de relaties met de 
partnerlanden;

Or. fr

Amendement 46
László Tőkés

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept de noodzaak om 
culturele en onderwijsprogramma's op te 
starten, te implementeren en te 
ondersteunen met als doel de verspreiding 
en bevordering van de fundamentele 
waarden van de participatieve democratie, 
in het bijzonder de naleving van de 
mensenrechten en de rechten van de 
minderheden; deze moeten toegankelijk 
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zijn voor de burgers en voor de culturele 
en onderwijsinstellingen van de 
partnerlanden van het Europees 
nabuurschapsbeleid;

Or. en


