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NL In verscheidenheid verenigd NL

25.3.2019 A8-0111/171

Amendement 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In haar mededeling van 
14 november 2017 ("De Europese identiteit 
versterken via onderwijs en cultuur") heeft 
de Commissie haar visie uiteengezet om 
tegen 2025 te werken aan een Europese 
onderwijsruimte waarin leren niet zou 
worden gehinderd door grenzen; een Unie 
waar tijd doorbrengen in een andere 
lidstaat om in enige vorm of omgeving te 
studeren en te leren normaal is geworden 
en waar twee andere talen dan je 
moedertaal spreken de norm zou zijn; een 
Unie waar de mensen een sterk gevoel 
zouden hebben van hun identiteit als 
Europeanen en van het cultureel erfgoed en 
de verscheidenheid van Europa. In dat 
verband benadrukte de Commissie de 
noodzaak om het beproefde Erasmus+-
programma in alle categorieën van 
lerenden die het reeds bereikt een impuls te 
geven en de hand te reiken aan kansarme 
lerenden.

(2) In haar mededeling van 
14 november 2017 ("De Europese identiteit 
versterken via onderwijs en cultuur") heeft 
de Commissie haar visie uiteengezet om 
tegen 2025 te werken aan een Europese 
onderwijsruimte waarin leren niet zou 
worden gehinderd door grenzen; een Unie 
waar tijd doorbrengen in een andere 
lidstaat om in enige vorm of omgeving te 
studeren en te leren normaal is geworden 
en waar twee andere talen dan je 
moedertaal spreken de norm zou zijn; een 
Unie waar de mensen een sterk gevoel 
zouden hebben van hun identiteit als 
Europeanen en van het cultureel erfgoed en 
de verscheidenheid van Europa. In dat 
verband benadrukte de Commissie de 
noodzaak om het beproefde Erasmus+-
programma in alle categorieën van 
lerenden die het reeds bereikt een impuls te 
geven en met name de hand te reiken aan 
een groter aantal kansarme lerenden.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/172

Amendement 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese pijler van sociale 
rechten, die het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie op 17 november 
2017 plechtig hebben afgekondigd en 
ondertekend, stelt als eerste beginsel dat 
iedereen recht heeft op hoogwaardige en 
inclusieve voorzieningen voor onderwijs, 
opleiding en een leven lang leren om de 
vaardigheden te verwerven en te 
onderhouden die nodig zijn om ten volle 
aan het maatschappelijk leven te kunnen 
deelnemen en overgangen op de 
arbeidsmarkt met succes te kunnen 
opvangen.

(4) De Europese pijler van sociale 
rechten, die het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie op 17 november 
2017 plechtig hebben afgekondigd en 
ondertekend, stelt als eerste beginsel dat 
iedereen recht heeft op hoogwaardige en 
inclusieve voorzieningen voor onderwijs, 
opleiding en een leven lang leren om de 
vaardigheden en competenties te 
verwerven en te onderhouden die nodig 
zijn om ten volle aan het maatschappelijk 
leven te kunnen deelnemen en overgangen 
op de arbeidsmarkt met succes te kunnen 
opvangen.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/173

Amendement 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

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 
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.

(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 
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 stabiele en 
fatsoenlijke baan kunnen vinden in de hele 
Unie; een Unie die ons culturele erfgoed 
bewaart en culturele diversiteit bevordert.

Or. en



AM\1180889NL.docx PE637.664v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

25.3.2019 A8-0111/174

Amendement 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het programma moet het potentieel 
van voormalige Erasmus+-deelnemers 
aanboren en activiteiten, met name van 
netwerken van alumni, ambassadeurs en 
EuroPeers, ondersteunen door hen aan te 
moedigen om als multiplicatoren van het 
programma op te treden.

(29) Het programma moet het potentieel 
van voormalige Erasmus+-deelnemers 
aanboren en activiteiten, met name van 
netwerken van alumni, ambassadeurs en 
EuroPeers, ondersteunen door hen aan te 
moedigen om als multiplicatoren van het 
programma op te treden, vooral op lokaal 
niveau.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/175

Amendement 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

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 te garanderen. Met het 
oog hierop moeten subsidies ten minste 
70 % van de in aanmerking komende 
kosten dekken die door kansarme 
personen worden gemaakt als gevolg van 
een deelname aan het programma. 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.
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Or. en
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25.3.2019 A8-0111/176

Amendement 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) partnerschappen voor 
samenwerking en uitwisseling van goede 
praktijken, inclusief kleinschalige 
partnerschappen ter bevordering van een 
bredere en meer inclusieve toegang tot het 
programma;

a) partnerschappen voor 
samenwerking, peer learning en 
uitwisseling van goede praktijken, inclusief 
kleinschalige partnerschappen ter 
bevordering van een bredere en meer 
inclusieve toegang tot het programma;

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/177

Amendement 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De subsidies dekken ten minste 
70 % van de in aanmerking komende 
kosten die door kansarme personen 
worden gemaakt als gevolg van een 
deelname aan het programma.

Or. en


