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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie stelt voor de internationale dimensie van de samenwerking op het gebied van 
hoger onderwijs (inclusief het merendeel van de acties die momenteel onder het besluit van 
het EP en de Raad inzake “Erasmus Mundus” van 2008 vallen1) volledig te integreren in de 
nieuwe verordening tot vaststelling van „Erasmus voor iedereen: Het programma van de Unie 
voor onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport”. De financiering van acties op het gebied 
van hoger onderwijs zal afkomstig zijn van de verschillende externe 
financieringsinstrumenten, waaronder het toekomstige 
ontwikkelingssamenwerkingsinstrument (DCI) en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), 
en gebaseerd worden op twee meerjarige toewijzingen. De tenuitvoerlegging zal geschieden 
volgens de procedures die zijn vastgelegd in de “Erasmus voor iedereen”-verordening. Met 
dit voorstel wil de Commissie een einde maken aan de versnippering en wil zij de 
voorspelbaarheid voor de universiteiten en instellingen die deelnemen aan de programma’s 
vergroten.

Hoewel zij de algemene doelstelling van dit voorstel steunt, is uw rapporteur bezorgd over het 
feit dat in het voorstel voor een verordening “Erasmus voor iedereen” amper gespecificeerd 
wordt welke acties er gefinancierd worden in de DCI- en ACS-landen, het verband met de 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie en de ontwikkelingsbehoeften en -strategieën van 
die landen. Bovendien wordt er in het voorstel voor een verordening niets bepaald om te 
garanderen dat de uit geografische DCI-programma’s gefinancierde acties zo worden 
ontworpen dat voldaan wordt aan de criteria voor officiële ontwikkelingshulp, als vastgelegd 
door de OESO/DAC, zoals wordt voorgeschreven in artikel 2, lid 2, van het voorstel van de 
Commissie voor het DCI 2014-2020.
Uw rapporteur wil met de voorgestelde amendementen het volgende bereiken:

- duidelijker verwijzingen naar de ontwikkelingsdoelstellingen van de Unie opnemen, met 
name met betrekking tot de uitbanning van armoede;

- ervoor zorgen dat de door de OESO/DAC vastgestelde criteria worden nageleefd met 
betrekking tot acties waarvoor de financiering afkomstig is van het DCI, met name met 
betrekking tot uitgaande mobiliteitsacties;

- ervoor zorgen dat er regelingen worden ingevoerd voor mobiliteitsacties waardoor het 
risico van 'brain drain' wordt verminderd;

- ervoor zorgen dat de acties volledig in overeenstemming met de respectieve instrumenten 
waarvan de financiering afkomstig is, worden uitgevoerd;

- ervoor zorgen dat de eigen verantwoordelijkheid van de partnerlanden in de 
programmeringsprocessen wordt geëerbiedigd;

- evaluatie- en verslagleggingsvereisten vaststellen die waarborgen dat de effecten van 
ontwikkeling worden gemeten en dat volledige transparantie wordt betracht.

Uw rapporteur wenst tevens te wijzen op een kleine discrepantie tussen het 
wetgevingsvoorstel van de Commissie en het financieel memorandum met betrekking tot de 
financiering die afkomstig is van de externe financieringsinstrumenten. Terwijl in het 
                                               
1 Besluit nr. 1298/2008/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 16 december 2008 tot invoering van 
het actieprogramma Erasmus Mundus 2009-2013 voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en 
de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (PB L 340 van 
19.12.2008, blz. 83).
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financieel memorandum op bladzijde 64 wordt gesuggereerd dat een totaalbedrag van 1,812 
miljard euro wordt toegewezen uit de externe financieringsinstrumenten onder rubriek 4 (met 
uitsluiting dus van het EOF), wordt in het wetgevingsvoorstel in artikel 13 aangegeven dat het 
totaalbedrag van 1,812 miljard euro betrekking heeft op de financiering uit àlle externe 
financieringsinstrumenten, dus inclusief het EOF. Uw rapporteur neemt aan dat de cijfers in 
artikel 13 van het wetgevingsvoorstel de juiste zijn.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Overeenkomstig de artikelen 8 en 10 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en de artikelen 21 en 
23 van het Handvest van de grondrechten 
bevordert het programma de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en bestrijdt het 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid.

(7) Overeenkomstig de artikelen 8 en 10 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en de artikelen 21 en 
23 van het Handvest van de grondrechten 
bevordert het programma de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en bestrijdt het 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. De toegang tot het 
programma voor benadeelde en kwetsbare 
groepen moet worden vergemakkelijkt en 
er moet bij de tenuitvoerlegging van het 
programma actief worden ingespeeld op 
de speciale behoeften van mensen met een 
handicap.

Motivering

Het is voor acties in ontwikkelingslanden bijzonder belangrijk dat ervoor gezorgd wordt dat 
de acties de arme en kwetsbare groepen bereiken maar dit geldt ook in Europa.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het programma omvat een sterke 
internationale dimensie, met name op het 
gebied van hoger onderwijs, niet alleen met 
het oog op de verhoging van de kwaliteit
van het Europese hoger onderwijs in het 
kader van de verwezenlijking van de 
ET 2020-doelstellingen en de 
aantrekkelijkheid van de Unie als 
studiebestemming, maar ook met het oog 
op de bevordering van wederzijds begrip 
tussen de burgers en om een bijdrage te 
leveren tot de duurzame ontwikkeling van 
hoger onderwijs in derde landen.

(8) Het programma omvat een sterke 
internationale dimensie, met name op het 
gebied van hoger onderwijs, niet alleen met 
het oog op de verhoging van de kwaliteit 
van het Europese hoger onderwijs in het 
kader van de verwezenlijking van de 
ET 2020-doelstellingen en de 
aantrekkelijkheid van de Unie als 
studiebestemming, maar ook met het oog 
op de bevordering van wederzijds begrip 
tussen de burgers en om een bijdrage te 
leveren tot de uitbanning van armoede en
duurzame ontwikkeling, o.a. op het gebied
van hoger onderwijs in derde landen en in 
overzeese landen en gebieden die 
geassocieerd zijn met de Unie.

Motivering

De hoofddoelstelling van de ontwikkelingssamenwerking van de EU, als vastgelegd in het 
Verdrag en de ontwerp-DCI-verordening, moet uitdrukkelijk ook worden vermeld als een 
doelstelling van de “Erasmus voor iedereen”-verordening. Het huidige LGO-besluit voorziet 
in deelname van de LGO’s aan opleidings- en onderwijsprogramma’s. In het nieuwe voorstel 
voor een besluit wordt ook herhaald dat de LGO’s in aanmerking komen voor alle horizontale 
programma’s van de Europese Unie. In deze tekst moet derhalve worden gespecificeerd dat 
LGO’s deelnemen aan het “Erasmus voor iedereen”-programma.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De actie van het Europees 
Jeugdforum, de nationale informatiecentra 
voor academische erkenning (NARIC's), de 
netwerken Eurydice, Euroguidance en 
Eurodesk alsmede de nationale 
ondersteuningscentra voor de eTwinning-

(17) De actie van het Europees 
Jeugdforum, de nationale informatiecentra 
voor academische erkenning (NARIC's), de 
netwerken Eurydice, Euroguidance en 
Eurodesk alsmede de nationale 
ondersteuningscentra voor de eTwinning-



PE492.937v02-00 6/17 AD\915186NL.doc

NL

actie, de nationale Europass-centra en de 
nationale informatiekantoren in de 
nabuurschapslanden is van essentieel 
belang om de doelstellingen van het 
programma te verwezenlijken, met name 
door de Commissie te voorzien van 
regelmatige en bijgewerkte informatie over 
de verschillende gebieden van hun 
activiteit en door de verspreiding van de
programmaresultaten in de Unie en in de 
deelnemende derde landen.

actie, de nationale Europass-centra en de 
nationale informatiekantoren in de 
nabuurschapslanden is van essentieel 
belang om de doelstellingen van het 
programma te verwezenlijken, met name 
door de Commissie te voorzien van 
regelmatige en bijgewerkte informatie over 
de verschillende gebieden van hun 
activiteit en door de verspreiding van de 
programmaresultaten in de Unie, in met de 
Unie geassocieerde overzeese landen en 
gebieden en in de deelnemende derde 
landen.

Motivering

Het huidige LGO-besluit voorziet in deelname van de LGO’s aan opleidings- en 
onderwijsprogramma’s. In het nieuwe voorstel voor een besluit wordt ook herhaald dat de 
LGO’s in aanmerking komen voor alle horizontale programma’s van de Europese Unie. In 
deze tekst moet derhalve worden gespecificeerd dat LGO’s deelnemen aan het “Erasmus voor 
iedereen”-programma.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Er moet worden gewaarborgd dat alle 
acties die in het kader van het programma 
worden uitgevoerd een Europese 
toegevoegde waarde hebben en een 
aanvulling vormen op de activiteiten van 
de lidstaten, in overeenstemming met 
artikel 167, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, en op andere activiteiten die met 
name op het gebied van cultuur, 
onderzoek, industrie- en cohesiebeleid en 
externe betrekkingen worden ontplooid.

(24) Er moet worden gewaarborgd dat alle 
acties die in het kader van het programma 
worden uitgevoerd een Europese 
toegevoegde waarde hebben, een 
aanvulling vormen op de activiteiten van 
de lidstaten, in overeenstemming met 
artikel 167, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, en op andere activiteiten die met 
name op het gebied van cultuur, 
onderzoek, industrie- en cohesiebeleid en 
externe betrekkingen worden ontplooid, en 
dat ook de samenhang in het 
ontwikkelingsbeleid moet worden 
gewaarborgd, overeenkomstig artikel 208 
van het VWEU.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Er moeten prestatiecriteria worden 
vastgesteld waarop de toewijzing van 
begrotingsmiddelen aan de verschillende 
lidstaten voor de door de nationale 
agentschappen beheerde acties wordt 
gebaseerd.

(27) Er moeten meetbare prestatiecriteria 
worden vastgesteld waarop de toewijzing 
van begrotingsmiddelen aan de 
verschillende lidstaten voor de door de 
nationale agentschappen beheerde acties 
wordt gebaseerd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Personen uit een land of gebied 
overzee (LGO) en bevoegde publieke en/of 
private organen en instellingen mogen 
deelnemen aan de programma’s van de 
Unie in overeenstemming met de 
bepalingen die zijn vastgesteld in het 
besluit van de Raad betreffende de 
associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Unie.

Motivering

Het huidige LGO-besluit voorziet in deelname van de LGO’s aan opleidings- en 
onderwijsprogramma’s. In het nieuwe voorstel voor een besluit wordt ook herhaald dat de 
LGO’s in aanmerking komen voor alle horizontale programma’s van de Europese Unie. In 
deze tekst moet derhalve worden gespecificeerd dat LGO’s deelnemen aan het “Erasmus voor 
iedereen”-programma.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het programma bestrijkt, vanuit het 
oogpunt van een leven lang leren, 
onderwijsactiviteiten op alle niveaus, met 
name hoger onderwijs, beroepsonderwijs 
en beroepsopleiding, volwasseneneducatie, 
schoolonderwijs en jeugdzaken.

3. Het programma bestrijkt, vanuit het 
oogpunt van een leven lang leren, 
onderwijsactiviteiten op alle niveaus, met 
name hoger onderwijs, beroepsonderwijs 
en beroepsopleiding,  informeel onderwijs 
en volwasseneneducatie, schoolonderwijs 
en jeugdzaken, en beoogt tevens de 
ondersteuning van activiteiten op het 
gebied van sport.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het programma omvat ook een 
internationale dimensie overeenkomstig 
artikel 21 van het Verdrag van de 
Europese Unie en beoogt tevens de 
ondersteuning van activiteiten op het 
gebied van sport.

4. Het programma omvat een internationale 
dimensie die gericht is op ondersteuning 
van het externe optreden van de Unie, 
inclusief haar 
ontwikkelingsdoelstellingen, via 
samenwerking tussen de Unie en derde 
landen.

Motivering

Het lid over de internationale dimensie moet een specifieke verwijzing bevatten naar de 
ontwikkelingsdoelstellingen van het externe optreden van de Unie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het programma heeft ten doel een 
bijdrage te leveren tot het bereiken van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en van het strategisch kader voor 
Europese samenwerking op het gebied van 
onderwijs en opleiding (ET 2020), met 

1. Het programma heeft ten doel een 
bijdrage te leveren tot het bereiken van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en van het strategisch kader voor 
Europese samenwerking op het gebied van 
onderwijs en opleiding (ET 2020), met 
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inbegrip van de bijbehorende ijkpunten die 
in die instrumenten zijn vastgesteld, tot de 
realisering van de doelstellingen van het 
nieuwe kader voor Europese 
samenwerking in jeugdzaken (2010-2018) 
en tot duurzame ontwikkeling op het 
gebied van hoger onderwijs in derde 
landen en de ontwikkeling van een 
Europese dimensie op sportgebied.

inbegrip van de bijbehorende ijkpunten die 
in die instrumenten zijn vastgesteld, tot de 
realisering van de doelstellingen van het 
nieuwe kader voor Europese 
samenwerking in jeugdzaken (2010-2018) 
en tot de uitbanning van armoede en tot 
duurzame ontwikkeling van derde landen, 
met name op het gebied van hoger 
onderwijs, opleiding en de ontwikkeling 
van vaardigheden, en de ontwikkeling van 
een Europese dimensie op sportgebied.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d – deel een

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) versterking van de internationale 
dimensie van onderwijs, beroepsopleiding 
en jeugd, met name in het hoger onderwijs, 
door de aantrekkelijkheid van de 
instellingen voor hoger onderwijs van de 
Unie te vergroten en ondersteuning van de 
externe actie van de Unie, inclusief haar
ontwikkelingsdoelstellingen, door de 
mobiliteit en de medewerking tussen de 
instellingen voor hoger onderwijs in de EU 
en in derde landen te bevorderen en door 
doelgerichte opbouw van capaciteit in 
derde landen.

d) versterking van de internationale 
dimensie van onderwijs, beroepsopleiding 
en jeugd, met name in het hoger onderwijs, 
door de aantrekkelijkheid van de 
instellingen voor hoger onderwijs van de 
Unie te vergroten en het externe optreden
van de Unie te ondersteunen, inclusief de
ontwikkelingsdoelstellingen, door de 
mobiliteit en de medewerking tussen de 
instellingen voor hoger onderwijs in de EU 
en in de met de Unie geassocieerde 
overzeese landen en gebieden en in derde 
landen te bevorderen en door doelgerichte 
opbouw van capaciteit in derde landen, 
waar relevant, in overeenstemming met de 
doelstellingen die zijn gespecificeerd in de 
externe financieringsinstrumenten 
waarvan de financiering voor de acties 
afkomstig is.

Motivering

Ontwikkeling zou een doelstelling op zich moeten zijn, en niet alleen een middel om de 
internationale dimensie van onderwijs te versterken. Acties waarvoor de financiering 
afkomstig is van de externe financieringsinstrumenten moeten ook worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de doelstellingen van de respectieve instrumenten. Het huidige LGO-
besluit voorziet in deelname van de LGO’s aan opleidings- en onderwijsprogramma’s. In het 
nieuwe voorstel voor een besluit wordt ook herhaald dat de LGO’s in aanmerking komen voor 
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alle horizontale programma’s van de Europese Unie. In deze tekst moet derhalve worden 
gespecificeerd dat LGO’s deelnemen aan het “Erasmus voor iedereen”-programma.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 1 genoemde acties 
waarvoor de financiering afkomstig is van 
het DCI of het EOF moeten in 
overeenstemming zijn met de 
doelstellingen en beginselen van 
respectievelijk de DCI-verordening en de 
ACS-EU partnerschapsovereenkomst. Met 
name indien de financiering afkomstig is 
van het DCI, moeten de criteria voor ODA 
als vastgesteld door de DAC worden 
geëerbiedigd als bepaald in artikel 2, lid 2, 
van die verordening.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Met betrekking tot acties waarvoor 
de financiering afkomstig is van het DCI, 
mogen, voor de uitgaande mobiliteit, 
alleen onderzoekers die onderzoek doen of 
onderwijs geven op gebieden die relevant 
zijn voor de problemen van 
ontwikkelingslanden in aanmerking 
komen voor toelagen, en voor de 
inkomende mobiliteit, alleen studenten of 
onderzoekers die studeren of onderzoek 
doen op gebieden die relevant zijn voor de 
problemen van ontwikkelingslanden.

Motivering

De acties die gefinancierd worden uit het DCI moeten voldoen aan de criteria die zijn 
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vastgesteld door de OESO/DAC voor officiële ontwikkelingshulp. Deze voorwaarden staan 
geen financiering toe voor uitgaande mobiliteit van EU-studenten, en vereisen dat de 
studie/onderzoeksgebieden verband houden met ontwikkeling.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Met betrekking tot acties 
waarvoor de financiering afkomstig is van 
het DCI of het EOF, worden er 
regelingen ingevoerd die ervoor zorgen 
dat de selectiecriteria worden gebaseerd 
op verdienste en dat de beurzen bij
voorkeur worden toegekend aan sociaal-
economisch achtergestelde groeperingen 
en bevolkingsgroepen in kwetsbare 
situaties, en dat onderdanen van 
ontwikkelingslanden terugkeren naar hun 
land van herkomst wanneer hun studie-
of onderzoeksperiode verstrijkt zodat ze 
een bijdrage kunnen leveren tot de 
economische ontwikkeling en welvaart 
van het betrokken ontwikkelingsland.

Motivering

‘Brain drain’ moet worden voorkomen door de studenten en onderzoekers aan te moedigen 
terug te keren naar hun land van herkomst. De nadruk op benadeelde groeperingen moet het 
verband tussen hogeronderwijsaties en de uitbanning van armoede versterken.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met deze actie wordt tevens steun 
verleend aan processen voor ontwikkeling, 
regionale integratie, capaciteitsopbouw, 
kennisuitwisseling en modernisering in het 
kader van partnerschappen tussen 

2. Met deze actie wordt tevens steun 
verleend aan processen voor ontwikkeling, 
regionale integratie, capaciteitsopbouw, 
kennisuitwisseling en modernisering in het 
kader van partnerschappen tussen 
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instellingen voor hoger onderwijs in de 
Unie en derde landen en in de jeugdsector, 
met name aan projecten voor peer learning 
en gezamenlijke onderwijsprojecten die 
regionale samenwerking, vooral met 
nabuurschapslanden, in de hand werken.

instellingen voor hoger onderwijs in de 
Unie en derde landen en in de jeugdsector, 
met name aan projecten voor peer learning 
en gezamenlijke onderwijsprojecten die 
regionale samenwerking, vooral met 
nabuurschapslanden, in de hand werken. 
Acties waarvoor de financiering 
afkomstig is van het DCI of het EOF 
moeten een bijdrage leveren tot de 
duurzame ontwikkeling van 
partnerlanden en gebaseerd en afgestemd 
zijn op nationale en regionale 
ontwikkelingsstrategieën.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met deze actie wordt tevens steun 
verleend aan de beleidsdialoog met derde 
landen en internationale organisaties.

2. Met deze actie wordt tevens steun 
verleend aan de beleidsdialoog met derde 
landen en internationale organisaties. 
Acties waarvoor de financiering 
afkomstig is van het DCI of het EOF 
moeten een bijdrage leveren tot de 
duurzame ontwikkeling van de 
partnerlanden en gebaseerd en afgestemd 
zijn op nationale en regionale
ontwikkelingsstrategieën.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – deel een

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In aanvulling op het financiële kader 
zoals vermeld in lid 1, en teneinde de 
internationale dimensie van het hoger 
onderwijs te bevorderen, wordt een 
indicatief bedrag van 1 812 100 000 euro 
van de verschillende externe instrumenten 
van Titel 4

2. In aanvulling op het financiële kader 
zoals vermeld in lid 1, en teneinde de 
internationale dimensie van het hoger 
onderwijs te bevorderen, wordt een 
indicatief bedrag, dat overeenkomt met 2% 
van de totale financiële 
referentiebedragen die zijn opgenomen in
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(ontwikkelingssamenwerkingsinstrument, 
Europees nabuurschapsinstrument, 
instrument inzake pretoetredingssteun, 
partnerschapsinstrument en Europees 
ontwikkelingsfonds) toegewezen aan acties 
van leermobiliteit naar of vanuit andere 
landen dan die bedoeld in artikel 18, lid 1, 
en aan samenwerking en beleidsdialoog 
met autoriteiten/instellingen/organisaties 
afkomstig uit die landen. De bepalingen 
van deze verordening zijn van toepassing 
op het gebruik van deze middelen.

de verschillende instrumenten voor extern 
optreden 
(ontwikkelingssamenwerkingsinstrument, 
Europees nabuurschapsinstrument, 
instrument inzake pretoetredingssteun, 
partnerschapsinstrument en Europees 
ontwikkelingsfonds) toegewezen aan acties 
van leermobiliteit naar of vanuit andere 
landen dan die bedoeld in artikel 18, lid 1, 
en aan samenwerking en beleidsdialoog 
met autoriteiten/instellingen/organisaties 
afkomstig uit die landen. De bepalingen 
van deze verordening zijn van toepassing 
op het gebruik van deze middelen, waarbij 
gewaarborgd wordt dat zij in 
overeenstemming zijn met de 
rechtsgrondslag voor de externe 
instrumenten waarvan de financiering 
afkomstig is.

Motivering

Aangezien de tenuitvoerlegging van de “Erasmus voor iedereen”-acties zal geschieden in 
overeenstemming met de “Erasmus voor iedereen”-verordening, moet overeenstemming met 
de respectieve externe financieringsinstrumenten worden gewaarborgd.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – deel twee

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen worden beschikbaar gesteld 
door middel van twee meerjarige 
toewijzingen die slechts respectievelijk de 
eerste vier jaren en de resterende drie 
jaren afdekken. Deze financiering zal zijn 
weerslag vinden in de meerjaarlijkse 
indicatieve programmering van deze 
instrumenten, overeenkomstig de 
onderkende behoeften en prioriteiten van 
de betrokken landen. De toewijzingen 
kunnen worden herzien ingeval van 
relevante onvoorziene omstandigheden of 
belangrijke politieke veranderingen 
overeenkomstig de externe prioriteiten van 

De middelen worden beschikbaar gesteld 
door middel van twee meerjarige 
toewijzingen. Deze financiering zal 
gebaseerd zijn op de meerjaarlijkse 
indicatieve programmering van deze 
instrumenten, overeenkomstig de 
onderkende behoeften en prioriteiten van 
de betrokken landen, en, in het geval van 
het DCI, de regionale verdeling en het 
type te financieren acties nader 
aanduiden. De toewijzingen kunnen 
worden herzien in geval van ingrijpende 
onvoorziene omstandigheden of 
belangrijke politieke ontwikkelingen, 
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de EU. De samenwerking met niet-
deelnemende landen kan, voor zover van 
toepassing, worden gefinancierd uit de 
toewijzing van aanvullende middelen door 
de partnerlanden, die ter beschikking 
worden gesteld volgens met deze landen 
nader overeen te komen procedures.

overeenkomstig de externe prioriteiten van 
de EU, overeenkomstig de procedures die 
in de respectieve externe 
financieringsinstrumenten zijn voorzien. 
De samenwerking met niet-deelnemende 
landen kan, voor zover van toepassing, 
worden gefinancierd uit de toewijzing van 
aanvullende middelen door de 
partnerlanden, die ter beschikking worden 
gesteld volgens met deze landen nader 
overeen te komen procedures.

Motivering

Het programmeringsproces moet de procedures volgen die zijn voorzien in de respectieve 
externe financieringsinstrumenten, waarbij gewaarborgd wordt dat de eigen 
verantwoordelijkheid van het land wordt geëerbiedigd en dat er samenhang bestaat met 
algemene strategieën voor de landen of regio’s. Alleen op deze basis kunnen er toewijzingen 
worden gedaan.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De middelen voor de leermobiliteit van 
individuen zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, 
onder a), die door nationale agentschappen 
worden beheerd, worden toegewezen op 
basis van de bevolking en de kosten van 
levensonderhoud in de lidstaat, de afstand 
tussen de hoofdsteden van de lidstaten en 
prestaties. 25 % van het totale 
subsidiebedrag wordt toegewezen op basis 
van de parameter voor prestaties, aan de 
hand van de in de leden 7 en 8 bedoelde 
criteria.

6. De middelen voor de leermobiliteit van 
individuen zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, 
onder a), die door nationale agentschappen 
worden beheerd, worden toegewezen op 
basis van de bevolking en de kosten van 
levensonderhoud in de lidstaat, de afstand 
tussen de hoofdsteden van de lidstaten en 
prestaties. Bij de toewijzing van de 
middelen wordt er terdege rekening 
gehouden met de uitzonderlijk afgelegen 
ligging waar studenten uit de ultra-
perifere en overzeese landen en gebieden 
mee te kampen hebben. 25 % van het 
totale subsidiebedrag wordt toegewezen op 
basis van de parameter voor prestaties, aan 
de hand van de in de leden 7 en 8 bedoelde 
criteria.
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Motivering

Er moeten speciale bepalingen worden opgenomen voor studenten uit Europese overzeese 
landen en gebieden, met name in termen van middelen voor mobiliteit, gezien hun afgelegen 
ligging ten opzichte van het Europese continent.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de bijdrage tot de uitbanning van 
armoede en duurzame ontwikkeling in 
derde landen.

Motivering

Ontwikkeling wordt in artikel 4 een doel op zich genoemd en moet derhalve als leidraad 
worden gehanteerd bij de monitoring en de evaluatie.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie neemt in haar 
jaarverslag over de tenuitvoerlegging van 
de DCI-verordening een lijst op van alle 
acties in het kader van "Erasmus voor 
iedereen", die zijn gefinancierd uit 
middelen die afkomstig zijn van het DCI, 
en de mate waarin de doelstellingen en 
beginselen als uiteengezet in artikelen 2 
en 3 van deze verordening bij deze acties 
worden nageleefd.

Motivering

De tenuitvoerlegging van Erasmus Mundus-acties verliep tot dusverre volgens de DCI-
procedures. Aangezien de tenuitvoerlegging in de toekomst zal verlopen volgens de 
procedures van de “Erasmus voor iedereen”-verordening, moet regelmatige verslaglegging 



PE492.937v02-00 16/17 AD\915186NL.doc

NL

zorgen voor transparantie voor het DCI-comité en het Parlement met betrekking tot de 
overeenstemming met de DCI-verordening, en met name de ODA-doelstelling in artikel 2.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de lidstaten; a) de lidstaten en hun overzeese landen en 
gebieden die vermeld staan in bijlage II 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie;

Motivering

Het huidige LGO-besluit voorziet in deelname van de LGO’s aan opleidings- en 
onderwijsprogramma’s. In het nieuwe voorstel voor een besluit wordt ook herhaald dat de 
LGO’s in aanmerking komen voor alle horizontale programma’s van de Europese Unie. In 
deze tekst moet derhalve worden gespecificeerd dat LGO’s deelnemen aan het “Erasmus voor 
iedereen”-programma.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het relevante beleid van de Unie, met 
name op het gebied van cultuur en media, 
werkgelegenheid, gezondheid, onderzoek 
en innovatie, ondernemerschap, 
rechtspleging, consumenten, ontwikkeling 
en cohesie;

a) het relevante beleid van de Unie, met 
name op het gebied van cultuur en media, 
werkgelegenheid, gezondheid, onderzoek 
en innovatie, ondernemerschap, 
rechtspleging, consumenten, het 
cohesiebeleid en het ontwikkelingsbeleid;

Motivering

Deze wijziging verduidelijkt dat wordt verwezen naar het internationale ontwikkelingsbeleid 
van de Unie, en niet naar het interne, regionale ontwikkelingsbeleid.
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