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Amendement 1
Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de conclusie uit 
het speciale verslag van de Europese 
Rekenkamer over Erasmus+ dat het 
programma een positief effect heeft op de 
houding van deelnemers ten aanzien van de 
Unie en daarmee verschillende vormen van 
Europese meerwaarde genereert; 
onderstreept niettemin dat er verdere 
inspanningen moeten worden geleverd om 
te zorgen dat de indicatoren en 
doelstellingen op één lijn komen te liggen 
en benadrukt dat het aanvraag- en 
verslagleggingsproces moet worden 
vereenvoudigd;

1. is ingenomen met de conclusie uit 
het speciale verslag van de Europese 
Rekenkamer over Erasmus+ dat het 
programma een positief effect heeft op de 
houding van deelnemers ten aanzien van de 
Unie en daarmee verschillende vormen van 
Europese meerwaarde genereert; 
onderstreept niettemin dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt en dat verdere 
inspanningen moeten worden geleverd om 
te zorgen dat de indicatoren en 
doelstellingen op één lijn komen te liggen;

Or. en

Amendement 2
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt de conclusie van de 
Rekenkamer dat ingewikkelde regels het 
risico van fouten vergroten, resulterend in 
een hoger percentage materiële fouten bij 
bepaalde programma's; stelt vast dat de 
aanvraag- en verslagleggingsregels 
moeten worden vereenvoudigd; verzoekt 
de Commissie dan ook de bureaucratische 
last voor aanvragers en begunstigden van 
Europese financiering te reduceren;

Or. en
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Amendement 3
Željana Zovko

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. maakt zich zorgen over de 
conclusie van de Europese Rekenkamer dat 
begunstigden van EU-financiering in het 
kader van Erasmus+ in sommige gevallen 
worden verplicht nationale regels te volgen 
die niet volledig in overeenstemming zijn 
met de beginselen van de Unie; 
beklemtoont dat de Commissie in alle 
lidstaten nauwlettend moet toezien op de 
samenhang van de uitvoeringsmaatregelen;

2. maakt zich zorgen over de 
conclusie van de Europese Rekenkamer dat 
begunstigden van EU-financiering in het 
kader van Erasmus+ in sommige gevallen 
worden verplicht nationale regels te volgen 
die niet volledig in overeenstemming zijn 
met de beginselen van de Unie; 
beklemtoont dat de Commissie in alle 
lidstaten nauwlettend moet toezien op de 
samenhang van de uitvoeringsmaatregelen, 
en daarbij rekening moet houden met 
volledige sociale integratie en personen 
met een handicap, voor wie op het niveau 
van de Unie geen uniforme normen 
bestaan;

Or. en

Amendement 4
Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. maakt zich zorgen over de 
conclusie van de Europese Rekenkamer dat 
begunstigden van EU-financiering in het 
kader van Erasmus+ in sommige gevallen 
worden verplicht nationale regels te volgen 
die niet volledig in overeenstemming zijn 
met de beginselen van de Unie; 
beklemtoont dat de Commissie in alle 
lidstaten nauwlettend moet toezien op de 
samenhang van de uitvoeringsmaatregelen;

2. maakt zich zorgen over de 
conclusie van de Europese Rekenkamer dat 
begunstigden van EU-financiering in het 
kader van Erasmus+ in sommige gevallen 
worden verplicht nationale regels te volgen 
die niet volledig in overeenstemming zijn 
met de beginselen van de Unie; 
beklemtoont dat de Commissie in alle 
lidstaten moet zorgen voor samenhang van 
de uitvoeringsmaatregelen;

Or. en
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Amendement 5
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verwelkomt het positieve effect van 
het programma Erasmus+ op de 
bevordering van de integratie van mensen 
in een achterstandspositie, zoals 
aangegeven in het verslag van de 
Rekenkamer; vindt dat de definitie, 
verslaglegging en monitoring op dit 
gebied moeten worden verbeterd met het 
oog op de inclusiviteit van het programma 
Erasmus+, alsook van het Europees 
Vrijwilligerskorps en Creative Europe;

Or. en

Amendement 6
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vindt dat aan Erasmus+ en 
Creative Europe meer financiering ter 
beschikking moet worden gesteld, gezien 
het succes van deze programma's en de 
meerwaarde die zij opleveren;

Or. en

Amendement 7
Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement
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3. neemt kennis van het besluit van 
de Commissie om de desbetreffende 
middelen te herschikken, aangezien de 
garantiefaciliteit voor studentenleningen 
niet de verwachte resultaten heeft 
opgeleverd;

3. steunt het besluit van de 
Commissie om de middelen van de 
garantiefaciliteit voor studentenleningen 
opnieuw toe te wijzen, in de wetenschap 
vanaf het begin dat deze faciliteit geen 
nuttige resultaten zou gaan opleveren;

Or. en

Amendement 8
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verwelkomt de resultaten van de 
inspanningen ten behoeve van de 
schoolprojecten en VET binnen het 
programma Erasmus+, die geleid hebben 
tot betere toegang tot aangepaste 
mobiliteit voor grotere groepen leerlingen 
en studenten, en tot een beter begrip van 
de Unie, hetgeen duidelijk maakt dat 
Erasmus+ veel méér is dan alleen een 
actie voor studentenmobiliteit;

Or. en

Amendement 9
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd dat in het kader van het 
programma “Europees Solidariteitskorps” 
11 000 plaatsen voor 
solidariteitsactiviteiten aan jongeren ter 
beschikking worden gesteld; betreurt 
echter dat er onvoldoende gegevens zijn 
over het aantal beschikbare plaatsen voor 
beroepsmatige solidariteitsactiviteiten;

4. is verheugd dat in het kader van het 
programma “Europees Solidariteitskorps” 
11 000 plaatsen voor 
solidariteitsactiviteiten aan jongeren ter 
beschikking worden gesteld; betreurt 
echter dat er onvoldoende gegevens zijn 
over het aantal beschikbare plaatsen voor 
beroepsmatige solidariteitsactiviteiten; stelt 
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vast dat in december 2018 meer dan 93 
000 jongeren zich voor deelname aan het 
programma hadden aangemeld, maar dat 
slechts 11 000 de gelegenheid hebben 
gehad aan solidariteitsactiviteiten deel te 
nemen;  dringt derhalve aan op de 
terbeschikkingstelling van voldoende 
financiering zodat volledig aan de vraag 
kan worden voldaan, in het bijzonder bij 
het vrijwilligerswerk;

Or. en

Amendement 10
Željana Zovko

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is verheugd dat in het kader van het 
programma “Europees Solidariteitskorps” 
11 000 plaatsen voor 
solidariteitsactiviteiten aan jongeren ter 
beschikking worden gesteld; betreurt 
echter dat er onvoldoende gegevens zijn 
over het aantal beschikbare plaatsen voor 
beroepsmatige solidariteitsactiviteiten;

4. is verheugd dat in het kader van het 
programma “Europees Solidariteitskorps” 
11 000 plaatsen voor 
solidariteitsactiviteiten aan jongeren ter 
beschikking worden gesteld; betreurt 
echter dat er onvoldoende gegevens zijn 
over het aantal beschikbare plaatsen voor 
beroepsmatige solidariteitsactiviteiten; 
dringt aan op grotere complementariteit 
met nationale programma's;

Or. en

Amendement 11
Christine Anderson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat het programma 
“Creatief Europa” ten opzichte van 2017 
meer succes heeft behaald (31 % voor het 
subprogramma Cultuur en 48 % voor het 

5. wijst erop dat het programma 
“Creatief Europa” ten opzichte van 2017 
meer succes heeft behaald (31 % voor het 
subprogramma Cultuur en 48 % voor het 
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subprogramma MEDIA), maar benadrukt 
niettemin dat er meer financiering nodig 
is om daadwerkelijk iets te doen aan deze 
nog altijd onbevredigende resultaten;

subprogramma MEDIA), maar benadrukt 
dat er ruimte is voor verbetering van deze 
nog altijd onbevredigende resultaten;

Or. de

Amendement 12
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt het EACEA het proces 
voor het indienen van aanvragen te 
vereenvoudigen en aan te passen aan de 
doelgroepen, teneinde de toegankelijkheid 
van de programma's te verbeteren;

Or. en

Amendement 13
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verwelkomt de inspanningen in het 
kader van het programma Creative 
Europe om in de creatieve en 
kunstsectoren tot een groter 
genderevenwicht te komen, met name wat 
betreft het percentage vrouwen dat leiding 
geeft aan met middelen van het 
programma MEDIA gefinancierde 
projecten; betreurt overigens het feit dat 
het aantal vrouwen dat op oproepen 
reageert onevenredig laag blijft (71 % 
mannen tegen 29 % vrouwen);

Or. fr
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Amendement 14
Laurence Farreng, Irena Joveva, Judith Bunting, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is verheugd over de goede 
resultaten van de garantiefaciliteit in de 
culturele en creatieve sectoren, in het 
bijzonder dat kleine en middelgrote 
ondernemingen eenvoudiger toegang 
hebben gekregen tot financiering en dat 
financiële intermediairs nu beter op de 
hoogte zijn van de behoeften van de 
ondernemingen in kwestie;

Or. fr

Amendement 15
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie 
meer ruchtbaarheid te geven aan de 
resultaten van het Europees Jaar van het 
cultureel erfgoed 2018, waaraan 8 
miljoen EUR financiering ter beschikking 
is gesteld en in het kader waarvan meer 
dan 23 000 evenementen zijn 
georganiseerd in meer dan 37 landen, 
zoals te lezen valt in het verslag 
"uitvoering, resultaten en algemene 
beoordeling van het Europees Jaar van 
het cultureel erfgoed"; verzoekt de 
Commissie met klem door te gaan met het 
bevorderen van erfgoed, in concreto door 
uitvoering te geven aan het Europees 
Kader voor acties betreffende cultureel 
erfgoed, hetgeen is gepubliceerd na het 
Europees Jaar van het cultureel erfgoed 
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2018;

Or. fr

Amendement 16
Andrey Slabakov, Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat tijdens de tweede fase 
van een controle van het subsidiebeheer in 
het kader van Erasmus+ en Creatief Europa 
aan het licht is gekomen dat het 
internecontrolesysteem van het EACEA 
nog altijd aanzienlijk moet worden 
verbeterd; verzoekt het EACEA alle nodige 
corrigerende maatregelen te treffen om 
ervoor te zorgen dat de uitvoering van de 
programma’s van de hoogste kwaliteit 
getuigt.

6. merkt op dat tijdens de tweede fase 
van een controle van het subsidiebeheer in 
het kader van Erasmus+ en Creatief Europa 
aan het licht is gekomen dat het 
internecontrolesysteem van het EACEA 
nog altijd aanzienlijk moet worden 
verbeterd; verzoekt het EACEA alle nodige 
corrigerende maatregelen te treffen om 
ervoor te zorgen dat de uitvoering van de 
programma’s van de hoogste kwaliteit 
getuigt, en geeft aan de uitvoering van de 
programma's aan de hand van de 
aanstaande uitvoeringsverslagen 
nauwlettend in de gaten te zullen houden;

Or. en

Amendement 17
Petra Kammerevert, Lara Wolters, Hannes Heide

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herhaalt zijn steun voor de 
multimedia-activiteiten van de Commissie, 
die bijdragen tot onafhankelijke 
berichtgeving over EU-aangelegenheden 
in de media en tot bevordering van een 
Europese openbare ruimte; maakt zich 
evenwel zorgen over de conclusies van de 
snelle evaluatie van Euronews door de 
Rekenkamer, die duiden op een gebrek 
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aan transparantie van en toezicht op de 
regelingen voor de toekenning van 
financiële steun door de Commissie aan 
Euronews, alsook op tekortkomingen van 
de monitoring- en evaluatiemechanismen; 
verzoekt de Commissie met klem: voor 
meer transparantie te zorgen ten aanzien 
van het budget voor multimedia-
activiteiten en het toezicht op de uitgaven 
te verbeteren, in het bijzonder door de 
vaststelling van aparte begrotingslijnen 
voor de diverse activiteiten en door het 
uitvoeren van een alomvattende audit van 
het gebruik van de middelen;

Or. de

Amendement 18
Massimiliano Smeriglio

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is zich ervan bewust dat de 
werklast van de Rekenkamer erg groot is; 
verzoekt de Rekenkamer desalniettemin 
zijn eigen verslagen, en met name die 
betreffende het Vertaalbureau voor de 
organen van de Europese Unie en de 
Europese scholen, op tijd te publiceren 
zodat het Parlement voldoende tijd heeft 
voor het naar behoren uitvoeren van zijn 
taken op het gebied van begrotings- en 
inhoudelijke (beleids) controle;

Or. en

Amendement 19
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie meer te 
doen voor een betere toegang tot 
Erasmus+, Creative Europe en het 
Europees Vrijwilligerskorps; verzoekt de 
Commissie bij communicatie- en 
voorlichtingsactiviteiten en bij het geven 
van informatie in het bijzonder aandacht 
te besteden aan mensen in een 
achterstandspositie, teneinde hun 
deelname aan de programma's te 
vergroten;

Or. en

Amendement 20
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. beklemtoont de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen 
(31 %) op "middle management"-posities 
in het EACEA; verzoekt het Agentschap 
tegen 2020 de doelstelling van 40 % te 
verwezenlijken;

Or. fr


