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Amendment 1
Sabine Verheyen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt opnieuw het belang van 
programma’s op het gebied van onderwijs 
en cultuur en de noodzaak te zorgen voor 
adequate financiering zodat de verhoogde 
ambities van deze programma’s kunnen 
worden waargemaakt en meer deelnemers 
de voordelen van deze programma’s 
kunnen genieten, met name kansarme 
personen; is van oordeel dat culturele, 
onderwijs- en creatieve programma’s 
kunnen bijdragen aan de doelstelling van 
de EU om mondiale uitdagingen zoals 
klimaatverandering aan te pakken;

1. benadrukt opnieuw het belang van 
programma’s op het gebied van onderwijs 
en cultuur, omdat hiermee de jonge 
generaties worden bereikt en de Europese 
identiteit en diversiteit worden bevorderd, 
en de noodzaak te zorgen voor adequate 
financiering zodat de verhoogde ambities 
van deze programma’s kunnen worden 
waargemaakt, deze programma's 
integrerender kunnen worden gemaakt en 
meer deelnemers de voordelen van deze 
programma’s kunnen genieten, met name 
kansarme personen;  benadrukt het feit dat 
het Erasmus+-programma het Europees 
succesverhaal is, dat mensen 
samenbrengt, voor de ontwikkeling van 
leef- en beroepsvaardigheden zorgt, 
intercultureel leren bevordert en een echt 
Europees gevoel van betrokkenheid 
ondersteunt; is van oordeel dat culturele, 
onderwijs- en creatieve programma’s 
kunnen bijdragen aan de doelstelling van 
de EU om mondiale uitdagingen zoals 
klimaatverandering aan te pakken;

Or. de

Amendment 2
Andrey Slabakov, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt opnieuw het belang van 
programma’s op het gebied van onderwijs 
en cultuur en de noodzaak te zorgen voor 
adequate financiering zodat de verhoogde 

1. benadrukt opnieuw het belang van 
programma’s op het gebied van onderwijs 
en cultuur en de noodzaak te zorgen voor 
adequate financiering zodat de verhoogde 
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ambities van deze programma’s kunnen 
worden waargemaakt en meer deelnemers 
de voordelen van deze programma’s 
kunnen genieten, met name kansarme 
personen; is van oordeel dat culturele, 
onderwijs- en creatieve programma’s 
kunnen bijdragen aan de doelstelling van 
de EU om mondiale uitdagingen zoals 
klimaatverandering aan te pakken;

ambities van deze programma’s kunnen 
worden waargemaakt en meer deelnemers 
de voordelen van deze programma’s 
kunnen genieten, met name kansarme 
personen of personen uit afgelegen 
regio's; is van oordeel dat culturele, 
onderwijs- en creatieve programma's 
kunnen bijdragen aan het versterken van 
de sociale doelstellingen, met name op het 
gebied van inclusie en het waarborgen 
van een gelijk speelveld, en kunnen 
bijdragen aan de doelstelling van de EU 
om mondiale uitdagingen zoals 
economische groei, werkgelegenheid en 
klimaatverandering aan te pakken;

Or. en

Amendment 3
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt opnieuw het belang van 
programma’s op het gebied van onderwijs 
en cultuur en de noodzaak te zorgen voor 
adequate financiering zodat de verhoogde 
ambities van deze programma’s kunnen 
worden waargemaakt en meer deelnemers 
de voordelen van deze programma’s 
kunnen genieten, met name kansarme 
personen; is van oordeel dat culturele, 
onderwijs- en creatieve programma’s 
kunnen bijdragen aan de doelstelling van 
de EU om mondiale uitdagingen zoals 
klimaatverandering aan te pakken;

1. benadrukt opnieuw het belang van 
programma’s gericht op onderwijs, jeugd, 
burgers, cultuur en creativiteit en wijst er 
nogmaals op dat de financiering voor deze 
programma's verhoogd moet worden om 
tegemoet te komen aan de verwachtingen 
van de burgers en aan de ambitieuze 
doelstellingen die voor deze programma's 
zijn vastgelegd; is van mening dat een 
naar behoren verhoogde financiering van 
wezenlijk belang is voor de toekomst van 
Europa, en meer deelnemers in staat zal 
stellen te profiteren van de programma's, 
en dan met name kansarme personen; is 
van oordeel dat deze programma's de 
inclusie stimuleren en bijdragen aan zowel 
het verwezenlijken van de sociale 
doelstellingen op EU-niveau als het 
aanpakken van mondiale uitdagingen, 
zoals klimaatverandering;

Or. en
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Amendment 4
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt opnieuw het belang van 
programma’s op het gebied van onderwijs 
en cultuur en de noodzaak te zorgen voor 
adequate financiering zodat de verhoogde 
ambities van deze programma’s kunnen 
worden waargemaakt en meer deelnemers 
de voordelen van deze programma’s 
kunnen genieten, met name kansarme 
personen; is van oordeel dat culturele, 
onderwijs- en creatieve programma’s 
kunnen bijdragen aan de doelstelling van 
de EU om mondiale uitdagingen zoals 
klimaatverandering aan te pakken;

1. benadrukt opnieuw het belang van 
programma’s op het gebied van onderwijs 
en cultuur en de noodzaak te zorgen voor 
adequate financiering zodat de verhoogde 
ambities van deze programma’s kunnen 
worden waargemaakt en meer deelnemers 
de voordelen van deze programma’s 
kunnen genieten, met name kansarme 
personen; is van oordeel dat culturele, 
onderwijs- en creatieve programma's 
kunnen bijdragen zowel aan het versterken 
van de sociale doelstellingen, met name 
op het gebied van inclusie, als aan de 
doelstelling van de EU om mondiale 
uitdagingen zoals klimaatverandering aan 
te pakken;

Or. en

Amendment 5
Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt opnieuw het belang van 
programma’s op het gebied van onderwijs 
en cultuur en de noodzaak te zorgen voor 
adequate financiering zodat de verhoogde 
ambities van deze programma’s kunnen 
worden waargemaakt en meer deelnemers 
de voordelen van deze programma’s 
kunnen genieten, met name kansarme 
personen; is van oordeel dat culturele, 
onderwijs- en creatieve programma’s 
kunnen bijdragen aan de doelstelling van 

1. benadrukt opnieuw het belang van 
programma’s op het gebied van onderwijs 
en cultuur en de noodzaak te zorgen voor 
adequate financiering zodat de verhoogde 
ambities van deze programma’s kunnen 
worden waargemaakt en meer deelnemers 
de voordelen van deze programma’s 
kunnen genieten, met name kansarme 
personen; is van oordeel dat culturele, 
onderwijs- en creatieve programma’s 
kunnen bijdragen aan de doelstelling van 
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de EU om mondiale uitdagingen zoals 
klimaatverandering aan te pakken;

de EU om ongelijkheid te bestrijden en 
mondiale uitdagingen zoals digitalisering 
of klimaatverandering aan te pakken;

Or. en

Amendment 6
Michaela Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt opnieuw het belang van 
programma’s op het gebied van onderwijs 
en cultuur en de noodzaak te zorgen voor 
adequate financiering zodat de verhoogde 
ambities van deze programma’s kunnen 
worden waargemaakt en meer deelnemers 
de voordelen van deze programma’s 
kunnen genieten, met name kansarme 
personen; is van oordeel dat culturele, 
onderwijs- en creatieve programma’s 
kunnen bijdragen aan de doelstelling van 
de EU om mondiale uitdagingen zoals 
klimaatverandering aan te pakken;

1. benadrukt opnieuw het belang van 
programma’s op het gebied van onderwijs 
en cultuur en de noodzaak te zorgen voor 
adequate financiering zodat de verhoogde 
ambities van deze programma’s kunnen 
worden waargemaakt en meer deelnemers 
de voordelen van deze programma’s 
kunnen genieten, met name kansarme 
personen; is van oordeel dat culturele, 
onderwijs- en creatieve programma’s 
kunnen bijdragen aan de doelstellingen van 
de EU van sociale inclusie en de aanpak 
van mondiale uitdagingen zoals 
klimaatverandering;

Or. en

Amendment 7
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de continuïteit voor 
Erasmus+, Creatief Europa en het 
Europees Solidariteitskorps tussen de 
meerjarige financiële kaders van 2014-
2020 en 2021-2027 gewaarborgd moet 
worden; roept de Europese Commissie op 
toe te lichten welke noodplannen zij heeft 
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opgesteld om een eventuele 
financieringskloof tussen de 
begrotingscycli op te vangen;

Or. en

Amendment 8
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt erop aan dat de begroting 
voor 2021 aanzienlijk hoger moet zijn dan 
de begroting voor 2020 en dat daarna een 
lineaire en geleidelijke stijging van de 
jaarlijkse toewijzingen moet plaatsvinden, 
zodat reeds vanaf het eerste jaar de 
toegang tot de programma's wordt 
verbreed en onevenredige verhogingen en 
problemen met de absorptie in de laatste 
jaren van het MFK 2021-2027 worden 
vermeden;

Or. en

Amendment 9
Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de beginselen van 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering volledig opgenomen 
moeten worden in de programma's op het 
gebied van onderwijs en cultuur, omdat 
deze terreinen zeer geschikt zijn om 
gendergelijkheid te stimuleren;

Or. en
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Amendment 10
Victor Negrescu, Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat Erasmus+ het 
belangrijkste programma is voor het 
bevorderen van studiemobiliteit voor alle 
leeftijden en dat de vraag naar dit 
programma de beschikbare financiering ver 
overstijgt; herhaalt daarom dat de 
begroting voor 2021 moet worden 
afgestemd op de vraag om de begroting 
voor Erasmus+ te verdrievoudigen in het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de 
periode 2021-2027; staat erop dat de 
begroting voor 2021 aanzienlijk hoger 
moet zijn dan de begroting voor 2020 en 
dat daarna een lineaire en geleidelijke 
stijging van de jaarlijkse middelen 
plaatsvindt, zodat reeds vanaf het eerste 
jaar meer mensen toegang krijgen tot het 
programma en onevenredige verhogingen 
en uitdagingen in de laatste jaren van het 
MFK voor 2021-2027 worden vermeden;

2. herinnert eraan dat Erasmus+ het 
belangrijkste programma is voor het 
bevorderen van studiemobiliteit voor alle 
leeftijden en dat de vraag naar dit 
programma de beschikbare financiering ver 
overstijgt; herhaalt daarom dat de 
begroting voor 2021 moet worden 
afgestemd op de vraag om de begroting 
voor Erasmus+ te verdrievoudigen in het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de 
periode 2021-2027;

Or. en

Amendment 11
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat Erasmus+ het 
belangrijkste programma is voor het 
bevorderen van studiemobiliteit voor alle 
leeftijden en dat de vraag naar dit 
programma de beschikbare financiering ver 
overstijgt; herhaalt daarom dat de 
begroting voor 2021 moet worden 

2. herinnert eraan dat Erasmus+ het 
voornaamste instrument is ter versterking 
van het Europese saamhorigheidsgevoel, 
dat een belangrijk aspect vormt van het 
Europees burgerschap, naast de 
juridische en politieke kenmerken van dat 
burgerschap, en het belangrijkste 
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afgestemd op de vraag om de begroting 
voor Erasmus+ te verdrievoudigen in het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de 
periode 2021-2027; staat erop dat de 
begroting voor 2021 aanzienlijk hoger 
moet zijn dan de begroting voor 2020 en 
dat daarna een lineaire en geleidelijke 
stijging van de jaarlijkse middelen 
plaatsvindt, zodat reeds vanaf het eerste 
jaar meer mensen toegang krijgen tot het 
programma en onevenredige verhogingen 
en uitdagingen in de laatste jaren van het 
MFK voor 2021-2027 worden vermeden;

programma is voor het bevorderen van 
studiemobiliteit voor alle leeftijden, en dat 
de vraag naar dit programma de 
beschikbare financiering ver overstijgt; 
herhaalt daarom dat de begroting voor 
2021 moet worden afgestemd op de vraag 
om de begroting voor Erasmus+ te 
verdrievoudigen in het meerjarig financieel 
kader (MFK) voor de periode 2021-2027; 
dringt erop aan dat de begroting voor 2021 
aanzienlijk hoger moet zijn dan de 
begroting voor 2020 en dat daarna een 
lineaire en geleidelijke stijging van de 
jaarlijkse toewijzingen moet plaatsvinden, 
zodat reeds vanaf het eerste jaar de toegang 
tot de programma's wordt verbreed en 
onevenredige verhogingen en problemen 
met de absorptie in de laatste jaren van het 
MFK 2021-2027 worden vermeden;

Or. en

Amendment 12
Peter Pollák

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat Erasmus+ het 
belangrijkste programma is voor het 
bevorderen van studiemobiliteit voor alle 
leeftijden en dat de vraag naar dit 
programma de beschikbare financiering ver 
overstijgt; herhaalt daarom dat de 
begroting voor 2021 moet worden 
afgestemd op de vraag om de begroting 
voor Erasmus+ te verdrievoudigen in het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de 
periode 2021-2027; staat erop dat de 
begroting voor 2021 aanzienlijk hoger 
moet zijn dan de begroting voor 2020 en 
dat daarna een lineaire en geleidelijke 
stijging van de jaarlijkse middelen 
plaatsvindt, zodat reeds vanaf het eerste 
jaar meer mensen toegang krijgen tot het 
programma en onevenredige verhogingen 

2. herinnert eraan dat Erasmus+ het 
belangrijkste programma is voor het 
bevorderen van studiemobiliteit voor alle 
leeftijden en alle sociale groepen en dat de 
vraag naar dit programma de beschikbare 
financiering ver overstijgt; herhaalt daarom 
dat de begroting voor 2021 moet worden 
afgestemd op de vraag om de begroting 
voor Erasmus+ te verdrievoudigen in het 
meerjarig financieel kader (MFK) voor de 
periode 2021-2027; dringt erop aan dat de 
begroting voor 2021 aanzienlijk hoger 
moet zijn dan de begroting voor 2020 en 
dat daarna een lineaire en geleidelijke 
stijging van de jaarlijkse toewijzingen moet 
plaatsvinden, zodat reeds vanaf het eerste 
jaar de toegang tot de programma's wordt 
verbreed en onevenredige verhogingen en 
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en uitdagingen in de laatste jaren van het 
MFK voor 2021-2027 worden vermeden;

problemen met de absorptie in de laatste 
jaren van het MFK 2021-2027 worden 
vermeden;

Or. en

Amendment 13
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst er nogmaals op dat intensief 
aandacht besteed moet worden aan de 
maatschappelijke uitdagingen die de 
klimaatverandering met zich meebrengt 
en dat een redelijke hoeveelheid middelen 
toegewezen moet worden aan Erasmus+, 
het Europees Solidariteitskorps en 
Creatief Europa, om duurzame 
ontwikkeling en transitie op milieugebied 
te stimuleren; benadrukt dat onderwijs en 
cultuur bij uitstek gebieden zijn waarop 
ingespeeld kan worden op 
maatschappelijke veranderingen;

Or. en

Amendment 14
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt de waarde van het 
programma Creatief Europa voor het 
ondersteunen van de audiovisuele, 
creatieve en culturele sector in de EU; 
dringt erop aan dat financieringsniveaus 
overeenkomen met de ambitie van het 
programma en dat de begroting voor 2021 
wordt afgestemd op de vraag om de 

3. benadrukt de waarde van het 
programma Creatief Europa voor het 
ondersteunen van de audiovisuele, 
creatieve en culturele sector in de EU; wijst 
erop dat aan het programma veel te 
weinig middelen zijn toegewezen, wat 
heeft geleid tot aanhoudend lage 
slagingspercentages voor de projecten in 
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financiering voor Creatief Europa in het 
volgende MFK te verdubbelen;

het kader van het huidige programma, 
met name binnen het onderdeel Cultuur; 
dringt aan op verhoging van de benodigde 
middelen om de doelstellingen van het 
programma te kunnen verwezenlijken en 
tegemoet te komen aan de verwachtingen 
van de burgers; herinnert eraan dat de 
begroting voor 2021 moet aansluiten bij 
de behoefte aan een verdubbeling van de 
financiering voor het programma Creatief 
Europa in het MFK 2021-2017;

Or. en

Amendment 15
Andrey Slabakov, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt de waarde van het 
programma Creatief Europa voor het 
ondersteunen van de audiovisuele, 
creatieve en culturele sector in de EU; 
dringt erop aan dat financieringsniveaus 
overeenkomen met de ambitie van het 
programma en dat de begroting voor 2021 
wordt afgestemd op de vraag om de 
financiering voor Creatief Europa in het 
volgende MFK te verdubbelen;

3. benadrukt de waarde van het 
programma Creatief Europa voor het 
ondersteunen van de audiovisuele, 
creatieve en culturele sector in de EU; 
dringt erop aan dat financieringsniveaus 
overeenkomen met de ambitie van het 
programma en dat de begroting voor 2021 
wordt afgestemd op de vraag om de 
financiering voor Creatief Europa in het 
volgende MFK te verdubbelen; benadrukt 
dat de creatieve en culturele sector een 
belangrijk onderdeel van de economie van 
de EU vormt en dat een afdoende 
financiering van deze sector niet alleen 
bijdraagt aan de noodzakelijke 
verspreiding van cultuur, maar ook aan 
de economische groei;

Or. en

Amendment 16
Michaela Šojdrová

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt de waarde van het 
programma Creatief Europa voor het 
ondersteunen van de audiovisuele, 
creatieve en culturele sector in de EU; 
dringt erop aan dat financieringsniveaus 
overeenkomen met de ambitie van het 
programma en dat de begroting voor 2021 
wordt afgestemd op de vraag om de 
financiering voor Creatief Europa in het 
volgende MFK te verdubbelen;

3. benadrukt de waarde van het 
programma Creatief Europa voor het 
ondersteunen van de audiovisuele, 
creatieve en culturele sector in de EU; 
dringt erop aan dat financieringsniveaus 
overeenkomen met de ambitie van het 
programma en de uitvoering van projecten 
van hoge kwaliteit mogelijk maken, 
waarbij een geografisch evenwicht wordt 
nagestreefd; benadrukt dat de begroting 
voor 2021 moet aansluiten bij de behoefte 
aan een verdubbeling van de financiering 
voor het programma Creatief Europa in 
het volgende MFK;

Or. en

Amendment 17
Andrey Slabakov, Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat een adequate 
financiering van het programma Creatief 
Europa vergezeld moet gaan van een 
herstructurering van de wijze van 
verdeling van de middelen, met aandacht 
voor de artistieke kwaliteit en minder 
administratieve rompslomp;

Or. en

Amendment 18
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de begroting voor 
2021 voor het Europees Solidariteitskorps 
consistent moet zijn met de eerste 
begroting die is geschetst in het MFK-
voorstel van de Commissie, en dat de 
begroting het mogelijk moet maken de 
verschillende onderdelen van het 
programma te financieren zodat wordt 
voldaan aan de vele verwachtingen die bij 
jongeren in heel Europa zijn gewekt;

4. is van mening dat het Europees 
Solidariteitskorps een zeer belangrijk 
instrument is voor het bevorderen van de 
betrokkenheid van de burgers in de hele 
Unie en voor het versterken van het 
burgerschap van de EU; benadrukt dat de 
begroting voor 2021 voor het Europees 
Solidariteitskorps tegemoet moet kunnen 
komen aan de vele verwachtingen die bij 
jongeren in heel Europa zijn gewekt, 
vooral in het onderdeel vrijwilligerswerk; 
roept op tot het toewijzen van afdoende 
middelen om te kunnen voldoen aan de 
hoge vraag naar vrijwilligerswerk;

Or. en

Amendment 19
Michaela Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de begroting voor 
2021 voor het Europees Solidariteitskorps 
consistent moet zijn met de eerste 
begroting die is geschetst in het MFK-
voorstel van de Commissie, en dat de 
begroting het mogelijk moet maken de 
verschillende onderdelen van het 
programma te financieren zodat wordt 
voldaan aan de vele verwachtingen die bij 
jongeren in heel Europa zijn gewekt;

4. benadrukt dat de begroting voor 
2021 voor het Europees Solidariteitskorps 
consistent moet zijn met de eerste 
begroting die is geschetst in het MFK-
voorstel van de Commissie, dat 
overeenstemt met het standpunt van het 
Parlement en de partiële algemene 
oriëntatie van de Raad; het handhaven 
van de begroting op dit niveau zou het 
mogelijk maken de verschillende 
onderdelen van het programma te 
financieren zodat wordt voldaan aan de 
vele verwachtingen die bij jongeren in heel 
Europa zijn gewekt;

Or. en

Amendment 20
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van het 
programma Europa voor de burger voor het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke Europese waarden en 
het erbij betrekken van burgers uit heel 
Europa; bevestigt opnieuw zijn streven 
naar passende financieringsniveaus voor 
het onderdeel “Betrokkenheid en 
participatie van de burger” binnen het 
nieuwe programma Burgers, gelijkheid, 
rechten en waarden.

5. benadrukt het belang en het succes 
van het programma Europa voor de burger 
en het belang van het programma voor het 
versterken van het gevoel deel uit te 
maken van de EU en het stimuleren van 
de democratische en burgerparticipatie 
van de burgers en van de betrokkenheid 
van de burgers bij de maatregelen van de 
Unie; wijst er nogmaals op dat gezorgd 
moet worden voor meer financiering voor 
het onderdeel “Betrokkenheid en 
participatie van de burger” binnen het 
nieuwe programma Burgers, gelijkheid, 
rechten en waarden, en wijst erop dat deze 
financiering overeen moet komen met 
27,26 % van het totale budget van het 
programma;

Or. en

Amendment 21
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie haar 
strategie voor externe communicatie te 
verbeteren en zo te zorgen voor een betere 
toegang van de burgers, zowel mannen als 
vrouwen, tot informatie over de 
activiteiten van de Unie; wijst er 
nogmaals op dat de Commissie hierbij 
moet kijken naar nieuwe manieren en 
middelen en rekening moet houden met 
nieuwe technologische ontwikkelingen en 
veranderingen in de 
consumentengewoonten; verzoekt de 
Commissie daarom de momenteel in het 
kader van de multimedia-activiteiten 
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gebruikte en bevorderde 
informatiemiddelen meer te diversifiëren; 
dringt er in het licht van de bovenstaande 
overwegingen bovendien krachtig bij de 
Commissie op aan om aan alle bezwaren 
die de Rekenkamer in het kader van de 
controle van Euronews geformuleerd 
heeft, tegemoet te komen en haar 
samenwerking met de omroep te 
overdenken; dringt er voorts op aan dat de 
looptijd van een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met 
Euronews niet meer bedraagt dan twee 
jaar, indien de Commissie besluit om na 
2020 nog met de omroep samen te 
werken;

Or. de

Amendment 22
Christian Ehler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de culturele en 
creatieve sector in twee opzichten 
intrinsiek waardevol is, namelijk doordat 
hij dankzij rechtstreekse banden met 
kunstenaars en makers de culturele en 
taalkundige verscheidenheid bevordert en 
de Europese, nationale, regionale en 
lokale identiteit versterkt, en tegelijkertijd 
de sociale cohesie in stand houdt en met 
verschillende waardecreatiemodellen een 
substantiële bijdrage levert aan 
creativiteit, investeringen, innovatie en 
werkgelegenheid, waardoor deze sector 
een motor is voor duurzame economische 
groei in de EU en de lidstaten; 
onderstreept dat in het MFK prioriteit 
moet worden toegekend aan het 
waarborgen van middelen en de toegang 
tot financiering voor de culturele en 
creatieve sector;
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Or. en

Amendment 23
Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt de Commissie om zo 
spoedig mogelijk een evaluatie uit te 
voeren van de voorstellen voor 
proefprojecten en voorbereidende acties, 
zodat de gespecialiseerde commissies zo 
snel mogelijk goed geïnformeerde 
besluiten over de voorstellen kunnen 
nemen; vraagt de Commissie bovendien 
om haar evaluatie van de voorstellen 
uitgebreid toe te lichten en transparantie 
te betrachten bij de follow-up van de 
tenuitvoerlegging, en het Parlement op de 
hoogte te houden;

Or. en

Amendment 24
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt de Commissie om tijdig een 
evaluatie uit te voeren van de voorstellen 
voor proefprojecten en voorbereidende 
acties, zodat de gespecialiseerde 
commissies goed geïnformeerde besluiten 
over de voorstellen kunnen nemen; vraagt 
de Commissie bovendien om haar 
evaluatie van de voorstellen uitgebreid toe 
te lichten en transparantie te betrachten 
bij de follow-up van de tenuitvoerlegging, 
en het Parlement op de hoogte te houden;
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Or. en

Amendment 25
Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst nogmaals op het belang van 
het Europees universitair kader en van 
nieuwe initiatieven op het gebied van 
cultuur, onderwijs, jeugd en burgerschap 
in het licht van de debatten over de 
toekomst van Europa; benadrukt dat het 
Europees Parlement voorstander is van 
mogelijk nieuwe financiering voor de 
lopende programma's en de 
overeengekomen nieuwe initiatieven op 
dit terrein;

Or. en

Amendment 26
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verwelkomt het feit dat cultuur- en 
onderwijsgerelateerde projecten worden 
gesteund via een reeks programma's en 
instrumenten van de Unie, met name de 
ESI-fondsen, EFSI en Horizon Europa; 
verzoekt de Commissie te zorgen voor 
coherente strategieën voor de 
verschillende programma's van de Unie, 
om de steun voor projecten op het gebied 
van onderwijs, jeugd en de culturele en 
creatieve sector te optimaliseren;

Or. en
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Amendment 27
Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. maakt zich zorgen dat de complexe 
onderhandelingen met de Raad over het 
volgende MFK niet uiterlijk eind 2020 
met succes kunnen worden afgerond; 
verzoekt de Commissie daarom een 
noodplan voor te leggen om te garanderen 
dat de financiering van alle EU-
financieringsprogramma’s vanaf begin 
2021 wordt voortgezet;

Or. de

Amendment 28
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. herinnert eraan dat de 
tenuitvoerlegging van de programma's 
tijdens het huidige MFK aanvankelijk 
traag verliep, wat de kans vergroot dat de 
betalingsverplichtingen doorlopen tot 
tijdens het volgende MFK en dat voor die 
betalingen ruimte gemaakt moet worden 
onder de nieuwe betalingsplafonds; 
benadrukt dat een herhaling moet worden 
voorkomen van een betalingscrisis zoals 
die zich aan het eind van het MFK 2007-
2013 heeft voorgedaan, omdat de 
begunstigden van de programma's voor 
onderwijs en cultuur vaak natuurlijke 
personen en kleine organisaties zijn die 
zich geen betalingsachterstand kunnen 
veroorloven; wijst erop dat 
betalingsachterstanden de voordelen van 
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het programma ernstig aantasten en 
uiteindelijk het vertrouwen in het 
Europees project uithollen;

Or. en

Amendment 29
Romeo Franz, Niyazi Kizilyürek, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. dringt erop aan dat de 
begrotingslijn voor "multimedia-acties" 
wordt versterkt, dat wordt verduidelijkt 
waar de middelen voor worden gebruikt 
en dat de begrotingslijn in verschillende 
onderdelen wordt opgesplitst; benadrukt 
dat de vrijheid van meningsuiting, de 
vrijheid van artistieke expressie en het 
pluralisme in de media fundamentele 
waarden van de Unie zijn; verzoekt de 
Commissie om een duidelijke 
communicatie van EU-aangelegenheden 
te stimuleren door een passende mix van 
mediakanalen te steunen, waaronder 
radio, televisie en online mediakanalen; 

Or. en


