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Amendement 1
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de Green Deal 
het doel is vastgelegd van een 
klimaatneutrale EU tegen 2050, en dat de 
klimaatverandering hiermee centraal is 
komen te staan in alle programma’s en 
beleidsmaatregelen van de EU;

A. overwegende dat in de Green Deal 
het doel is vastgelegd van een 
klimaatneutrale EU tegen 2050, en dat de 
klimaatverandering hiermee centraal is 
komen te staan in alle programma’s en 
beleidsmaatregelen van de EU; 
overwegende dat de Green Deal de 
bewustmaking van het publiek en de 
betrokkenheid van de burgers bij de 
klimaatactie zal bevorderen door het 
uitstippelen van een uitgebreide Europese 
agenda waarin de onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s worden 
heroverwogen;

Or. en

Amendement 2
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de Green Deal 
het doel is vastgelegd van een 
klimaatneutrale EU tegen 2050, en dat de 
klimaatverandering hiermee centraal is 
komen te staan in alle programma’s en 
beleidsmaatregelen van de EU;

A. overwegende dat in de Green Deal 
het doel is vastgelegd van een 
klimaatneutrale EU tegen 2050, en dat de 
klimaatverandering hiermee centraal is 
komen te staan in alle programma’s en 
beleidsmaatregelen van de EU; is van 
mening dat de Green Deal ambitieuzer 
moet zijn, met name wat betreft de 
vaststelling van een reductiedoelstelling 
voor 2030 van ten minste 55 %;

Or. en
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Amendement 3
Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in de Green Deal 
het doel is vastgelegd van een 
klimaatneutrale EU tegen 2050, en dat de 
klimaatverandering hiermee centraal is 
komen te staan in alle programma’s en 
beleidsmaatregelen van de EU;

A. overwegende dat in de Green Deal 
het doel is vastgelegd van een 
klimaatneutrale EU tegen 2050, en dat de 
klimaatverandering hiermee centraal is 
komen te staan in alle programma’s en 
beleidsmaatregelen van de EU; 
overwegende dat dit standpunt moet 
worden herzien en aangepast in het licht 
van de nieuwe gezondheidscrisis als 
gevolg van COVID-19;

Or. en

Amendement 4
Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Isabel 
Benjumea Benjumea, Milan Zver, Peter Pollák, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis dramatische gevolgen heeft voor het 
dagelijkse leven van de mensen en ook 
voor de economie, de bestaande 
bedrijfsmodellen, de mobiliteit, het 
onderwijs en de fysieke toegang tot 
cultuur en kunst; overwegende dat de drie 
programma’s eveneens aanzienlijk zijn 
getroffen door de coronacrisis; 
overwegende dat het in de nasleep van de 
pandemie van belang is om de culturele 
waarden van de Europese Unie te 
bewaren en het Europese imago voor de 
toekomstige generaties opnieuw op te 
bouwen; overwegende dat de culturele 
uitwisseling en de connectiviteit die door 
de drie programma’s worden bevorderd, 
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Europa zullen helpen om uit deze crisis te 
geraken;

Or. en

Amendement 5
Asim Ademov, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in de horizontale 
aard van de Green Deal rekening moet 
worden gehouden met de specifieke 
kenmerken en het ontwikkelingsniveau 
van de lidstaten alsmede met verdere 
analyses en effectbeoordelingen op alle 
niveaus – regionaal, nationaal en 
Europees;

Or. en

Amendement 6
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in het kader van 
de dertiende 
duurzameontwikkelingsdoelstelling (SDG 
13) wordt opgeroepen tot maatregelen ter 
bestrijding van de klimaatverandering en 
de gevolgen daarvan, en dat SDG 13 
onder meer als doel heeft de opvoeding, 
bewustwording en institutionele capaciteit 
met betrekking tot mitigatie, adaptatie en 
impactvermindering inzake 
klimaatverandering te verbeteren;

Or. en
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Amendement 7
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat EU-programma’s 
zonder discriminatie toegankelijk moeten 
zijn en ook voor kwetsbare groepen 
beschikbaar moeten zijn;

Or. en

Amendement 8
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat onderwijs, sport, 
vrijwilligerswerk en cultuur een sleutelrol 
spelen in de ecologische transitie in termen 
van bewustmaking, scholing, 
communicatie en het delen van kennis, en 
dat deze sectoren dankzij hun potentieel 
innovatieve oplossingen kunnen 
ontwikkelen om milieu-uitdagingen aan te 
pakken;

B. overwegende dat onderwijs, sport, 
vrijwilligerswerk en cultuur een sleutelrol 
spelen in de ecologische transitie in termen 
van bewustmaking, scholing, 
communicatie en het delen van kennis, en 
dat deze sectoren dankzij hun potentieel 
innovatieve oplossingen kunnen 
ontwikkelen om milieu-uitdagingen aan te 
pakken; overwegende dat deze sectoren 
zorgen voor koolstofarme en 
hoogwaardige banen;

Or. en

Amendement 9
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat onderwijs, sport, 
vrijwilligerswerk en cultuur een sleutelrol 
spelen in de ecologische transitie in termen 
van bewustmaking, scholing, 
communicatie en het delen van kennis, en 
dat deze sectoren dankzij hun potentieel 
innovatieve oplossingen kunnen 
ontwikkelen om milieu-uitdagingen aan te 
pakken;

B. overwegende dat onderwijs, sport, 
vrijwilligerswerk en cultuur een sleutelrol 
spelen in de ecologische transitie in termen 
van bewustmaking, scholing, 
communicatie en het delen van kennis en 
goede praktijken, en dat deze sectoren in 
de loop van de volgende 
programmeringsperiode dankzij hun 
potentieel innovatieve oplossingen kunnen 
ontwikkelen om milieu-uitdagingen aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 10
Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Milan Zver, 
Peter Pollák, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en het 
programma Creatief Europa een grote 
positieve impact hebben op het dagelijkse 
leven van miljoenen Europeanen;

C. overwegende dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en het 
programma Creatief Europa een grote 
positieve impact hebben op het dagelijkse 
leven van miljoenen mensen in de 
Europese Unie, de oostelijke en zuidelijke 
buurlanden, de westelijke Balkan en 
andere deelnemende landen;

Or. en

Amendement 11
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat Erasmus+, het C. overwegende dat Erasmus+, het 
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Europees Solidariteitskorps en het 
programma Creatief Europa een grote 
positieve impact hebben op het dagelijkse 
leven van miljoenen Europeanen;

Europees Solidariteitskorps en het 
programma Creatief Europa een grote 
positieve impact hebben op het dagelijkse 
leven van miljoenen Europeanen en 
bijdragen aan een betere samenhang en 
een beter cultureel begrip in heel Europa;

Or. en

Amendement 12
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en het 
programma Creatief Europa een grote 
positieve impact hebben op het dagelijkse 
leven van miljoenen Europeanen;

C. overwegende dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en het 
programma Creatief Europa een grote 
positieve impact hebben op het dagelijkse 
leven van miljoenen Europeanen en 
burgers van derde landen;

Or. fr

Amendement 13
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat deze programma’s 
zich weliswaar niet in de eerste plaats 
richten op ecologie, en dat hun wezen 
behouden moeten blijven, maar dat zij 
door hun inhoud en reikwijdte bijdragen tot 
de ecologische transitie;

D. overwegende dat deze programma’s 
door hun inhoud en reikwijdte direct 
bijdragen tot het kweken van een milieu- 
en klimaatbewuste mindset waardoor een 
andere samenleving ontstaat waarin met 
alle wezens en hun welzijn rekening wordt 
gehouden;

Or. fr
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Amendement 14
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat deze programma’s 
zich weliswaar niet in de eerste plaats 
richten op ecologie, en dat hun wezen 
behouden moeten blijven, maar dat zij 
door hun inhoud en reikwijdte bijdragen tot 
de ecologische transitie;

D. overwegende dat deze programma’s 
zich weliswaar niet in de eerste plaats 
richten op ecologie, maar dat zij door hun 
inhoud en reikwijdte bijdragen tot de 
ecologische transitie en net als alle 
economische activiteiten een milieueffect 
hebben, zodat hun wezen behouden moet 
blijven;

Or. en

Amendement 15
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat grote sport- en 
cultuurevenementen een verbindend 
karakter hebben;

Or. fr

Amendement 16
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende wat de doelstellingen 
zijn en het wezen van het Europees 
Solidariteitskorps, dat jongeren de 
mogelijkheid biedt zich concreet in te 

F. overwegende dat de doelstellingen 
en de aard van het Europees 
Solidariteitskorps jongeren de 
mogelijkheid bieden kennis uit te wisselen 
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zetten voor het milieu; over het nemen van praktische 
maatregelen ter bescherming van het 
milieu en over activisme;

Or. en

Amendement 17
Andrey Slabakov

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de 
mobiliteitservaring die deelnemers aan 
deze programma’s opdoen, veranderingen 
kunnen teweegbrengen in hun dagelijkse 
gedrag, en dat er ook op dit niveau moet 
worden opgetreden;

G. overwegende dat de 
mobiliteitservaring die deelnemers aan 
deze programma’s opdoen, veranderingen 
kunnen teweegbrengen in hun dagelijkse 
gedrag, en dat dit soort mobiliteit daarom 
moet worden aangemoedigd, op 
voorwaarde dat de gezondheidscrisis als 
gevolg van COVID-19 dit toelaat;

Or. en

Amendement 18
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de 
mobiliteitservaring die deelnemers aan 
deze programma’s opdoen, veranderingen 
kunnen teweegbrengen in hun dagelijkse 
gedrag, en dat er ook op dit niveau moet 
worden opgetreden;

G. overwegende dat de 
mobiliteitservaring die deelnemers aan 
deze programma’s opdoen een 
transformerende ervaring voor jongeren 
kan zijn, en dat dit soort mobiliteit daarom 
moet worden aangemoedigd;

Or. en

Amendement 19
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Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. rekening houdende met de rol van 
Creatief Europa bij de bevordering van 
cultuur en audiovisuele media, die kunnen 
helpen om milieukwesties onder de 
aandacht te brengen en bovendien een 
onuitputtelijke bron van creatieve 
oplossingen vormen;

H. overwegende dat Creatief Europa 
een rol speelt bij de bevordering van 
samenwerkingsvormen op het gebied van 
cultuur en audiovisuele producties, en met 
de steun die dit programma biedt aan 
hoogwaardige media — gebieden waar 
mogelijkheden bestaan voor de 
ontwikkeling van instrumenten om 
milieukwesties onder de aandacht te 
brengen, zowel op Europees niveau als op 
het niveau van derde partnerlanden bij 
het programma, en om zo een 
onuitputtelijke bron van creatieve 
oplossingen te vormen;

Or. fr

Amendement 20
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. rekening houdende met de rol van 
Creatief Europa bij de bevordering van 
cultuur en audiovisuele media, die kunnen 
helpen om milieukwesties onder de 
aandacht te brengen en bovendien een 
onuitputtelijke bron van creatieve 
oplossingen vormen;

H. overwegende de rol van Creatief 
Europa bij de bevordering van cultuur en 
audiovisuele media in heel Europa; 
overwegende dat Creatief Europa, naast 
het hoofddoel ervan, ook kan helpen om 
milieukwesties onder de aandacht te 
brengen en bovendien een unieke bron van 
creatieve oplossingen kan vormen;

Or. en

Amendement 21
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno
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Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. rekening houdende met de rol van 
Creatief Europa bij de bevordering van 
cultuur en audiovisuele media, die kunnen 
helpen om milieukwesties onder de 
aandacht te brengen en bovendien een 
onuitputtelijke bron van creatieve 
oplossingen vormen;

H. overwegende dat Creatief Europa 
een sleutelrol speelt bij de bevordering van 
cultuur als een pijler van duurzame 
ontwikkeling om veerkrachtigere 
samenlevingen op te bouwen door middel 
van creatieve oplossingen en audiovisuele 
inhoud, die kunnen helpen om 
milieukwesties onder de aandacht te 
brengen;

Or. en

Amendement 22
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. rekening houdende met de rol van 
Creatief Europa bij de bevordering van 
cultuur en audiovisuele media, die kunnen 
helpen om milieukwesties onder de 
aandacht te brengen en bovendien een 
onuitputtelijke bron van creatieve 
oplossingen vormen;

H. overwegende de rol van Creatief 
Europa bij de bevordering van cultuur en 
audiovisuele media, die kunnen helpen om 
kwesties inzake milieu, klimaat en 
duurzaamheid onder de aandacht te 
brengen en bovendien een unieke bron van 
creatieve oplossingen vormen;

Or. en

Amendement 23
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. rekening houdende met de rol van H. overwegende de rol van Creatief 
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Creatief Europa bij de bevordering van 
cultuur en audiovisuele media, die kunnen 
helpen om milieukwesties onder de 
aandacht te brengen en bovendien een 
onuitputtelijke bron van creatieve 
oplossingen vormen;

Europa bij de bevordering van cultuur en 
audiovisuele media, die kunnen helpen om 
milieukwesties onder de aandacht te 
brengen, mensen tot activisme aan te 
sporen en bovendien een unieke bron van 
creatieve oplossingen vormen;

Or. en

Amendement 24
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Željana Zovko, Loucas Fourlas

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat COVID-19 
ernstige gevolgen heeft voor de 
infrastructuur van de culturele en 
creatieve industrie, en dat er behoefte is 
aan een gecoördineerd gezamenlijk 
initiatief om duurzame praktijken in deze 
sectoren te ontwikkelen en om de 
subsidiabiliteit van kosten in verband met 
de “vergroening” van de activiteiten 
inzake projectondersteuning mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 25
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de vrijheid van 
meningsuiting en artistieke creatie een 
onaantastbaar onderdeel van Creatief 
Europa vormt en dat geen enkele 
maatregel om Creatief Europa groener te 
maken, betrekking mag hebben op 

I. overwegende dat de vrijheid van 
meningsuiting en artistieke creatie van elk 
individu een onaantastbaar onderdeel van 
Creatief Europa vormt en dat deze moet 
worden gerespecteerd; overwegende dat 
criteria voor steun aan bepaalde 
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artistieke inhoud, die uitsluitend de zaak 
is van de scheppers ervan;

samenwerkingsvormen kunnen worden 
vastgesteld teneinde een groene mindset te 
stimuleren bij de uitvoering van acties in 
het kader van de geselecteerde projecten;

Or. fr

Amendement 26
Andrey Slabakov

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de vrijheid van 
meningsuiting en artistieke creatie een 
onaantastbaar onderdeel van Creatief 
Europa vormt en dat geen enkele 
maatregel om Creatief Europa groener te 
maken, betrekking mag hebben op 
artistieke inhoud, die uitsluitend de zaak is 
van de scheppers ervan;

I. overwegende dat de vrijheid van 
meningsuiting en artistieke creatie een 
onaantastbaar onderdeel van Creatief 
Europa vormt en dat maatregelen om 
Creatief Europa groener te maken de 
artistieke inhoud – die uitsluitend de zaak 
is van de scheppers ervan – niet negatief 
mogen beïnvloeden, maar juist moeten 
bevorderen en aanmoedigen;

Or. en

Amendement 27
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat in de periode 
2014-2020 een aanzienlijk aantal 
milieugerelateerde projecten is 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 28
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Isabel Benjumea Benjumea, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het Europees 
Parlement voor de volgende 
programmeringsperiode een ambitieuze 
begroting heeft gevraagd voor alle drie de 
programma’s, met name om ze inclusiever 
en toegankelijker te maken, en 
overwegende dat de verwezenlijking van 
deze doelstelling niet kan worden bereikt 
met een lagere begroting, en dat er met 
een lagere begroting geen doeltreffende 
milieumaatregelen kunnen worden 
ingevoerd zonder dat andere 
kernelementen van de programma’s 
hieronder lijden;

J. overwegende dat het Europees 
Parlement voor de volgende 
programmeringsperiode een ambitieuze 
begroting heeft gevraagd voor alle drie de 
programma’s, met name om ze inclusiever 
en toegankelijker te maken;

Or. es

Amendement 29
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het Europees 
Parlement voor de volgende 
programmeringsperiode een ambitieuze 
begroting heeft gevraagd voor alle drie de 
programma’s, met name om ze inclusiever 
en toegankelijker te maken, en 
overwegende dat de verwezenlijking van 
deze doelstelling niet kan worden bereikt 
met een lagere begroting, en dat er met een 
lagere begroting geen doeltreffende 
milieumaatregelen kunnen worden 
ingevoerd zonder dat andere 
kernelementen van de programma’s 
hieronder lijden;

J. overwegende dat het Europees 
Parlement voor de volgende 
programmeringsperiode een ambitieuze 
begroting heeft gevraagd voor alle drie de 
programma’s, en overwegende dat de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
ervan niet kan worden bereikt met een 
lagere begroting, en dat er met een lagere 
begroting geen doeltreffende 
milieumaatregelen kunnen worden 
ingevoerd zonder dat de 
hoofddoelstellingen van de programma’s 
hieronder lijden;
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Or. en

Amendement 30
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het Europees 
Parlement voor de volgende 
programmeringsperiode een ambitieuze 
begroting heeft gevraagd voor alle drie de 
programma’s, met name om ze inclusiever 
en toegankelijker te maken, en 
overwegende dat de verwezenlijking van 
deze doelstelling niet kan worden bereikt 
met een lagere begroting, en dat er met een 
lagere begroting geen doeltreffende 
milieumaatregelen kunnen worden 
ingevoerd zonder dat andere 
kernelementen van de programma’s 
hieronder lijden;

J. overwegende dat het Europees 
Parlement voor de volgende 
programmeringsperiode een ambitieuze 
begroting heeft gevraagd voor alle drie de 
programma’s, met name om ze inclusiever 
en toegankelijker te maken, en 
overwegende dat de verwezenlijking van 
deze doelstelling niet kan worden bereikt 
met een lagere begroting, en dat er met een 
lagere begroting geen doeltreffende milieu-
, klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen 
kunnen worden ingevoerd zonder dat 
andere kernelementen van de programma’s 
hieronder lijden;

Or. en

Amendement 31
Andrey Slabakov

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de doelstelling 
van het huidige meerjarig financieel kader 
om 20 % van de uitgaven aan klimaatactie 
te besteden, onwerkzaam is, aangezien de 
gegevens en instrumenten die noodzakelijk 
zijn om de bijdrage van de programma’s 
aan deze doelstelling te meten, niet 
beschikbaar zijn, en overwegende dat deze 
gegevens en instrumenten bijgevolg 
dringend beschikbaar moeten worden 

K. overwegende dat de doelstelling 
van het huidige meerjarig financieel kader 
om 20 % van de uitgaven aan klimaatactie 
te besteden, onwerkzaam is, aangezien – 
ten eerste – de gegevens en instrumenten 
die noodzakelijk zijn om de bijdrage van 
de programma’s aan deze doelstelling te 
meten, niet beschikbaar zijn, en – ten 
tweede – de prioritering van uitgaven op 
het gebied van gezondheid en veiligheid 
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gemaakt; deze doelstelling in het gedrang kan 
brengen;

Or. en

Amendement 32
Isabel Benjumea Benjumea, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de doelstelling 
van het huidige meerjarig financieel 
kader om 20 % van de uitgaven aan 
klimaatactie te besteden, onwerkzaam is, 
aangezien de gegevens en instrumenten die 
noodzakelijk zijn om de bijdrage van de 
programma’s aan deze doelstelling te 
meten, niet beschikbaar zijn, en 
overwegende dat deze gegevens en 
instrumenten bijgevolg dringend 
beschikbaar moeten worden gemaakt;

K. overwegende dat de gegevens en 
instrumenten die noodzakelijk zijn om de 
bijdrage van de klimaatactieprogramma’s 
te meten, niet beschikbaar zijn, en 
overwegende dat deze gegevens en 
instrumenten bijgevolg dringend 
beschikbaar moeten worden gemaakt;

Or. es

Amendement 33
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de doelstelling 
van het huidige meerjarig financieel kader 
om 20 % van de uitgaven aan klimaatactie 
te besteden, onwerkzaam is, aangezien de 
gegevens en instrumenten die noodzakelijk 
zijn om de bijdrage van de programma’s 
aan deze doelstelling te meten, niet 
beschikbaar zijn, en overwegende dat deze 
gegevens en instrumenten bijgevolg 
dringend beschikbaar moeten worden 

K. overwegende dat de doelstelling 
van het huidige meerjarig financieel kader 
om 25 % van de uitgaven aan klimaatactie 
te besteden, onwerkzaam is, aangezien de 
gegevens en instrumenten die noodzakelijk 
zijn om de bijdrage van de programma’s 
aan deze doelstelling te meten, niet 
beschikbaar zijn, en overwegende dat deze 
gegevens en instrumenten bijgevolg 
dringend beschikbaar moeten worden 



PE650.688v01-00 18/78 AM\1204613NL.docx

NL

gemaakt; gemaakt;

Or. en

Amendement 34
Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie wordt 
opgericht om steun te verlenen aan 
gebieden die worden geconfronteerd met 
ernstige sociaal-economische uitdagingen 
die voortvloeien uit de transitie naar een 
klimaatneutrale economie, en 
ondersteuning te bieden aan onder meer 
investeringen in de regeneratie en 
decontaminatie van sites, bodemherstel en 
herbestemmingsprojecten;

Or. en

Amendement 35
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat alleen fysieke 
mobiliteit de volledige onderdompeling in 
andere culturen en optimale interactie met 
deze culturen mogelijk maakt, en dat 
fysieke mobiliteit daarom alleen mag 
worden aangevuld met virtuele mobiliteit, 
maar er niet door mag worden vervangen;

L. overwegende dat alleen fysieke 
mobiliteit de volledige onderdompeling in 
andere culturen en optimale interactie met 
deze culturen mogelijk maakt, en dat 
fysieke mobiliteit daarom alleen mag 
worden aangevuld met virtuele mobiliteit, 
maar er niet door mag worden vervangen, 
tenzij uitzonderlijke omstandigheden, 
zoals de COVID-19-crisis, alle mobiliteit 
in het kader van dit programma 
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verhinderen, zodat de continuïteit toch 
gewaarborgd is;

Or. fr

Amendement 36
Andrey Slabakov

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat ook digitale 
technologieën een ecologische voetafdruk 
hebben;

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat ook digitale 
technologieën een ecologische voetafdruk 
hebben;

M. overwegende dat de uitbreiding 
van de digitalisering ook een ecologische 
voetafdruk heeft;

Or. en

Amendement 38
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat er momenteel 
slechts weinig stimulansen bestaan, met 

N. overwegende dat er momenteel 
slechts weinig stimulansen bestaan, met 
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name financiële, die deelnemers aan de 
drie programma’s ertoe kunnen aanzetten 
voor groenere vervoerswijzen te kiezen;

name financiële, die deelnemers aan de 
drie programma’s ertoe kunnen aanzetten 
voor groenere vervoerswijzen te kiezen; 
overwegende dat groenere vervoerswijzen 
vaak het minst toegankelijk en betaalbaar 
zijn en dat de deelnemers aan deze 
programma’s vaak over minder financiële 
middelen beschikken;

Or. en

Amendement 39
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat er momenteel 
slechts weinig stimulansen bestaan, met 
name financiële, die deelnemers aan de 
drie programma’s ertoe kunnen aanzetten 
voor groenere vervoerswijzen te kiezen;

N. overwegende dat er momenteel 
slechts weinig stimulansen bestaan, met 
name financiële, die deelnemers aan de 
drie programma’s ertoe kunnen aanzetten 
voor groenere vervoerswijzen en een 
groenere manier van leven te kiezen;

Or. en

Amendement 40
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. merkt op dat de begrippen klimaat, 
milieu en zelfs mobiliteit slechts een deel 
van de door de Green Deal beoogde 
groene mindset vormen; geeft aan dat het 
erom gaat een samenleving te vormen die 
voor alle mensen rechtvaardiger en 
eerlijker is, gebaseerd op een verstandige 
en complementaire exploitatie van 
rijkdommen, een in alle opzichten 
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verantwoorde consumptie, een manier van 
samenleven waarin iedereen elkaar en 
elkaars verschillen respecteert, en 
rekening houdend met de regionale en 
nationale complementariteiten; 
onderstreept dat ook de leerkrachten, 
artiesten en creatieve ontwerpers deze 
projecten dragen; wijst erop dat de 
culturele en artistieke sector en het 
onderwijs het hele leven lang een 
sleutelrol spelen;

Or. fr

Amendement 41
Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Isabel 
Benjumea Benjumea, Milan Zver, Peter Pollák, Tomasz Frankowski, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. wijst op het belang van Erasmus+, 
het Europees Solidariteitskorps en 
Creatief Europa voor de bevordering van 
de Europese cultuur; benadrukt het 
positieve effect van mobiliteit, toerisme en 
cultuur op onze economieën; moedigt de 
deelnemers en projectpromotoren van de 
drie programma’s aan om hun activiteiten 
na de pandemie op een duurzame manier 
te hervatten teneinde met elkaar in 
contact te komen en van elkaar te leren en 
tegelijkertijd de lokale economieën te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 42
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt dat de Commissie geen 
enkele milieu-indicator heeft vastgesteld 
voor de nieuwe programma’s; dringt 
daarom aan op de opname van specifieke 
indicatoren in de regels betreffende de 
programma’s; vraagt dat de verzamelde 
gegevens jaarlijks openbaar worden 
gemaakt;

1. benadrukt dat er een 
basisbeoordeling van de bijdrage van de 
programma’s aan de milieu- en 
klimaatdoelstellingen moet worden 
verricht die het ontwerp van het 
toekomstige programma onderbouwt; 
betreurt dat de Commissie geen enkele 
milieu-indicator heeft vastgesteld voor de 
nieuwe programma’s; dringt daarom aan 
op de opname van specifieke indicatoren in 
de regels betreffende de programma’s; 
vraagt dat de verzamelde gegevens jaarlijks 
openbaar worden gemaakt; merkt op dat de 
milieu-indicatoren moeten worden 
aangepast aan de kenmerken van de 
begunstigden van de programma’s – vaak 
kleine organisaties – en dat er bijkomende 
financiële middelen beschikbaar moeten 
worden gesteld voor de verzameling van 
gegevens om te voorkomen dat de 
begunstigden overmatig worden belast, 
waardoor de deelname van kleinere 
actoren aan de programma’s vaak wordt 
ontmoedigd en beperkt;

Or. en

Amendement 43
Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Isabel 
Benjumea Benjumea, Peter Pollák, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt dat de Commissie geen 
enkele milieu-indicator heeft vastgesteld 
voor de nieuwe programma’s; dringt 
daarom aan op de opname van specifieke 
indicatoren in de regels betreffende de 
programma’s; vraagt dat de verzamelde 
gegevens jaarlijks openbaar worden 
gemaakt;

1. betreurt dat de Commissie geen 
enkele milieu-indicator heeft vastgesteld 
voor de nieuwe programma’s; dringt 
daarom aan op de opname van specifieke 
indicatoren in de regels betreffende de 
programma’s om de bijdrage van de 
programma’s aan de milieu- en 
klimaatdoelstellingen te controleren voor 
wat betreft de doeleinden, financiële en 
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fysieke streefdoelen, richtsnoeren, 
communicatie, selectieprocedures en 
ondersteunde reisvormen; vraagt dat de 
verzamelde gegevens jaarlijks openbaar 
worden gemaakt;

Or. en

Amendement 44
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt dat de Commissie geen 
enkele milieu-indicator heeft vastgesteld 
voor de nieuwe programma’s; dringt 
daarom aan op de opname van specifieke 
indicatoren in de regels betreffende de 
programma’s; vraagt dat de verzamelde 
gegevens jaarlijks openbaar worden 
gemaakt;

1. betreurt dat de Commissie geen 
enkele milieu-indicator heeft vastgesteld 
voor de nieuwe programma’s; dringt er 
daarom op aan dat zij zo snel mogelijk een 
dergelijk voorstel aan het Europees 
Parlement en de Raad voorlegt zodat zij 
hieraan hun goedkeuring kunnen 
verlenen en zo snel mogelijk specifieke 
indicatoren in de regels kunnen worden 
opgenomen; vraagt dat de verzamelde 
gegevens jaarlijks openbaar worden 
gemaakt;

Or. fr

Amendement 45
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt dat de Commissie geen 
enkele milieu-indicator heeft vastgesteld 
voor de nieuwe programma’s; dringt 
daarom aan op de opname van specifieke 
indicatoren in de regels betreffende de 
programma’s; vraagt dat de verzamelde 

1. betreurt dat de Commissie geen 
enkele milieu-indicator heeft vastgesteld 
voor de nieuwe programma’s; dringt 
daarom aan op de opname van specifieke 
indicatoren in de regels betreffende de 
programma’s; vraagt dat een verslag wordt 
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gegevens jaarlijks openbaar worden 
gemaakt;

opgesteld waarin de verzamelde gegevens 
zijn opgenomen en dat aan het Europees 
Parlement moet worden voorgelegd en 
jaarlijks openbaar moet worden gemaakt;

Or. en

Amendement 46
Andrey Slabakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt dat de Commissie geen 
enkele milieu-indicator heeft vastgesteld 
voor de nieuwe programma’s; dringt 
daarom aan op de opname van specifieke 
indicatoren in de regels betreffende de 
programma’s; vraagt dat de verzamelde 
gegevens jaarlijks openbaar worden 
gemaakt;

1. betreurt dat de Commissie geen 
enkele milieu-indicator heeft vastgesteld 
voor de nieuwe programma’s; dringt 
daarom aan op de opname van specifieke 
indicatoren in de regels betreffende de 
programma’s, op basis van een grondige 
analyse en aan de hand van voldoende 
informatie; vraagt dat de verzamelde 
gegevens jaarlijks openbaar worden 
gemaakt;

Or. en

Amendement 47
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. betreurt dat de Commissie geen 
enkele milieu-indicator heeft vastgesteld 
voor de nieuwe programma’s; dringt 
daarom aan op de opname van specifieke 
indicatoren in de regels betreffende de 
programma’s; vraagt dat de verzamelde 
gegevens jaarlijks openbaar worden 
gemaakt;

1. betreurt dat de Commissie geen 
enkele milieu-, klimaat- of 
duurzaamheidsindicator heeft vastgesteld 
voor de nieuwe programma’s; dringt 
daarom aan op de opname van specifieke 
indicatoren in de regels betreffende de 
programma’s; vraagt dat de verzamelde 
gegevens jaarlijks openbaar worden 
gemaakt;
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Or. en

Amendement 48
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Europese Commissie 
om de lidstaten te ondersteunen bij de 
verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen voor deze 
programma’s door transitiemiddelen toe 
te wijzen opdat de doelstellingen tijdig in 
heel Europa kunnen worden uitgevoerd;

Or. en

Amendement 49
Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Isabel 
Benjumea Benjumea, Peter Pollák, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie om een 
gemeenschappelijke methode te 
ontwikkelen om klimaatgerelateerde 
uitgaven te traceren en te controleren, 
zodat de klimaattoewijzing aan elk 
programma op vergelijkbare wijze kan 
worden berekend;

Or. en

Amendement 50
Asim Ademov, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ingenomen met de 
vastbeslotenheid van jongeren om bij te 
dragen aan de uitvoering van de 
inspanningen van de EU op het gebied 
van duurzaamheid en stelt verheugd vast 
dat zij een “Duurzaam Groen Europa” als 
een van de Europese jeugddoelen hebben 
gekozen;

Or. en

Amendement 51
Asim Ademov, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is van mening dat Erasmus+ 
jongeren moet aanmoedigen om een actief 
en geïnformeerd standpunt in te nemen 
over duurzaamheidskwesties en over de 
uitvoering van de betrokken 
beleidsmaatregelen; is van mening dat het 
programma moet bijdragen aan 
bewustwording en gedragsverandering 
met betrekking tot duurzaamheid onder 
jongeren, zowel door middel van formele 
als niet-formele vormen van onderwijs en 
opleiding;

Or. en

Amendement 52
Asim Ademov, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. is van mening dat 
Erasmus+ moet bijdragen aan de 
bevordering van kennis over 
klimaatverandering en het milieu onder 
jongerenwerkers;

Or. en

Amendement 53
Gianantonio Da Re

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie 
systematisch het gebruikte vervoermiddel 
te identificeren zodat de CO2-uitstoot per 
deelnemer kan worden berekend; acht het 
aangewezen hiertoe gebruik te maken van 
het mobiliteitsinstrument, en het gebruik 
van dit instrument uit te breiden tot alle 
onderdelen van Erasmus+ en tot het 
Europees Solidariteitskorps; verzoekt de 
Commissie een soortgelijk 
berekeningsinstrument in te voeren voor 
verplaatsingen in het kader van het 
programma Creatief Europa;

Schrappen

Or. it

Amendement 54
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie 
systematisch het gebruikte vervoermiddel 
te identificeren zodat de CO2-uitstoot per 

2. verzoekt de Commissie 
systematisch het gebruikte vervoermiddel 
te identificeren zodat de CO2-uitstoot per 
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deelnemer kan worden berekend; acht het 
aangewezen hiertoe gebruik te maken van 
het mobiliteitsinstrument, en het gebruik 
van dit instrument uit te breiden tot alle 
onderdelen van Erasmus+ en tot het 
Europees Solidariteitskorps; verzoekt de 
Commissie een soortgelijk 
berekeningsinstrument in te voeren voor 
verplaatsingen in het kader van het 
programma Creatief Europa;

deelnemer kan worden berekend; acht het 
aangewezen hiertoe gebruik te maken van 
het mobiliteitsinstrument, en het gebruik 
van dit instrument uit te breiden tot alle 
onderdelen van Erasmus+ en tot het 
Europees Solidariteitskorps; verzoekt de 
Commissie een soortgelijk 
berekeningsinstrument in te voeren voor 
verplaatsingen in het kader van het 
programma Creatief Europa; verzoekt de 
Commissie om de verzamelde gegevens 
eenvoudig toegankelijk te maken voor het 
publiek en om deze op te nemen in haar 
verslagen over de programma’s, waarbij 
goede praktijken voor het voetlicht 
worden gebracht;

Or. fr

Amendement 55
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie 
systematisch het gebruikte vervoermiddel 
te identificeren zodat de CO2-uitstoot per 
deelnemer kan worden berekend; acht het 
aangewezen hiertoe gebruik te maken van 
het mobiliteitsinstrument, en het gebruik 
van dit instrument uit te breiden tot alle 
onderdelen van Erasmus+ en tot het 
Europees Solidariteitskorps; verzoekt de 
Commissie een soortgelijk 
berekeningsinstrument in te voeren voor 
verplaatsingen in het kader van het 
programma Creatief Europa;

2. verzoekt de Commissie 
systematisch het gebruikte vervoermiddel 
te identificeren zodat maatregelen kunnen 
worden genomen om 
programmaspecifieke emissies te 
verminderen; acht het aangewezen hiertoe 
gebruik te maken van het 
mobiliteitsinstrument, en het gebruik van 
dit instrument uit te breiden tot alle 
onderdelen van Erasmus+ en tot het 
Europees Solidariteitskorps; verzoekt de 
Commissie een soortgelijk 
berekeningsinstrument in te voeren voor 
verplaatsingen in het kader van het 
programma Creatief Europa, op 
voorwaarde dat de gegevensbescherming 
ten volle wordt geëerbiedigd;

Or. en
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Amendement 56
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie 
systematisch het gebruikte vervoermiddel 
te identificeren zodat de CO2-uitstoot per 
deelnemer kan worden berekend; acht het 
aangewezen hiertoe gebruik te maken van 
het mobiliteitsinstrument, en het gebruik 
van dit instrument uit te breiden tot alle 
onderdelen van Erasmus+ en tot het 
Europees Solidariteitskorps; verzoekt de 
Commissie een soortgelijk 
berekeningsinstrument in te voeren voor 
verplaatsingen in het kader van het 
programma Creatief Europa;

2. verzoekt de Commissie 
systematisch het gebruikte vervoermiddel 
te identificeren zodat de CO2-uitstoot per 
deelnemer kan worden berekend; acht het 
aangewezen hiertoe gebruik te maken van 
het mobiliteitsinstrument, en het gebruik 
van dit instrument uit te breiden tot alle 
onderdelen van Erasmus+ en tot het 
Europees Solidariteitskorps; verzoekt de 
Commissie te analyseren of het mogelijk 
en passend is om een soortgelijk 
berekeningsinstrument in te voeren voor 
verplaatsingen in het kader van het 
programma Creatief Europa;

Or. en

Amendement 57
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie 
systematisch het gebruikte vervoermiddel 
te identificeren zodat de CO2-uitstoot per 
deelnemer kan worden berekend; acht het 
aangewezen hiertoe gebruik te maken van 
het mobiliteitsinstrument, en het gebruik 
van dit instrument uit te breiden tot alle 
onderdelen van Erasmus+ en tot het 
Europees Solidariteitskorps; verzoekt de 
Commissie een soortgelijk 
berekeningsinstrument in te voeren voor 
verplaatsingen in het kader van het 

2. verzoekt de Commissie 
systematisch het gebruikte vervoermiddel 
te identificeren zodat de 
koolstofvoetafdruk per deelnemer kan 
worden berekend; is van mening dat 
hiertoe het mobiliteitsinstrument kan 
worden verbeterd, en dat het gebruik van 
dit instrument moet worden uitgebreid tot 
alle onderdelen van Erasmus+ en tot het 
Europees Solidariteitskorps; verzoekt de 
Commissie een soortgelijk 
berekeningsinstrument in te voeren voor 
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programma Creatief Europa; verplaatsingen in het kader van het 
programma Creatief Europa;

Or. en

Amendement 58
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. acht het noodzakelijk de goede 
praktijken die reeds worden gebruikt door 
de nationale agentschappen en bureaus en 
door de projectpromotoren, te 
identificeren, te coördineren en te 
evalueren; verzoekt de Commissie om op 
basis hiervan een reeks aanbevelingen te 
verspreiden;

3. onderstreept dat de uitvoerende 
instellingen een positieve en actieve rol 
spelen bij de formulering van voorstellen 
over hoe de toekomstige programma’s het 
best milieuproblemen kunnen aanpakken 
en hoe het milieubewustzijn bij de 
begunstigden kan worden vergroot; acht 
het noodzakelijk de goede praktijken die 
reeds worden gebruikt door de nationale 
agentschappen en bureaus en door de 
projectpromotoren, te identificeren, te 
coördineren en te evalueren; verzoekt de 
Commissie om op basis hiervan in overleg 
met de belanghebbenden een reeks 
aanbevelingen uit te werken en te 
verspreiden;

Or. en

Amendement 59
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. acht het noodzakelijk de goede 
praktijken die reeds worden gebruikt door 
de nationale agentschappen en bureaus en 
door de projectpromotoren, te 
identificeren, te coördineren en te 

3. dringt aan op de ontwikkeling van 
een keurmerk om groene en verantwoorde 
praktijken in elk programma als zodanig 
te certificeren en aan te duiden; acht het 
daarom noodzakelijk de goede praktijken 
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evalueren; verzoekt de Commissie om op 
basis hiervan een reeks aanbevelingen te 
verspreiden;

die reeds worden gebruikt door de 
nationale agentschappen en bureaus en 
door de projectpromotoren, te 
identificeren, te coördineren en te 
evalueren; verzoekt de Commissie om op 
basis hiervan een reeks aanbevelingen te 
verspreiden;

Or. fr

Amendement 60
Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat de 
bescherming van het milieu als een 
belangrijke solidariteitsactiviteit binnen 
het Europees Solidariteitskorps wordt 
beschouwd in zowel de huidige 
rechtsgrondslag als in het voorstel van de 
Commissie voor het nieuwe programma 
na 2020 als in het in eerste lezing 
vastgestelde standpunt van het Europees 
Parlement;

Or. en

Amendement 61
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst op het gebrek aan informatie 
over de financieringsmogelijkheden van 
milieugerelateerde en groene projecten; 
verzoekt de Commissie en de nationale 
agentschappen en bureaus dan ook om 
hun communicatie hierover te 
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intensiveren;

Or. fr

Amendement 62
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt het potentieel van 
virtuele mobiliteit en verzoekt de 
Commissie het gebruik van virtuele 
formaten aan te moedigen als aanvulling 
op de fysieke mobiliteit, met name voor de 
inclusie van degenen die niet kunnen 
reizen;

Or. en

Amendement 63
Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie na te gaan 
in hoeverre de begunstigden van het 
programma belangstelling hebben voor 
milieugerelateerde activiteiten; is van 
mening dat een dergelijke evaluatie kan 
leiden tot een grotere zichtbaarheid van 
milieukwesties in de projectomgeving en 
bij de ontvangende organisaties en 
deelnemers;

Or. en

Amendement 64
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Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de belangrijkste actoren in 
de programma’s om de deelnemers op 
efficiënte wijze in te lichten over goede 
praktijken die zij in hun dagelijks leven 
kunnen hanteren, eventueel door middel 
van een digitale applicatie;

4. verzoekt de belangrijkste actoren in 
de programma’s om de deelnemers op 
efficiënte wijze in te lichten over goede 
praktijken voor groene gewoontes en 
verantwoord consumeren die zij in hun 
dagelijks leven kunnen hanteren, door alle 
deelnemers van tevoren minimaal een 
online training aan te bieden; 
onderstreept dat de instellingen en 
organisaties die de deelnemers ontvangen 
een sleutelrol spelen bij het promoten van 
een duurzame levenswijze, namelijk door 
het delen van concrete aanbevelingen en 
tips op lokaal niveau in de gaststad, de 
gaststreek of het gastland;

Or. fr

Amendement 65
Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Isabel 
Benjumea Benjumea, Peter Pollák, Tomasz Frankowski, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de belangrijkste actoren in 
de programma’s om de deelnemers op 
efficiënte wijze in te lichten over goede 
praktijken die zij in hun dagelijks leven 
kunnen hanteren, eventueel door middel 
van een digitale applicatie;

4. verzoekt de belangrijkste actoren in 
de programma’s om de deelnemers op 
efficiënte wijze in te lichten over goede 
praktijken die zij in hun dagelijks leven 
kunnen hanteren en dergelijke goede 
praktijken actief te bevorderen, en om de 
deelnemers te informeren over de 
milieueffecten van hun acties, eventueel 
door middel van een digitale applicatie;

Or. en
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Amendement 66
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de belangrijkste actoren in 
de programma’s om de deelnemers op 
efficiënte wijze in te lichten over goede 
praktijken die zij in hun dagelijks leven 
kunnen hanteren, eventueel door middel 
van een digitale applicatie;

4. verzoekt de belangrijkste actoren in 
de programma’s om de deelnemers op 
efficiënte wijze in te lichten over goede 
praktijken die zij in hun dagelijks leven 
kunnen hanteren, eventueel door middel 
van een digitale applicatie; onderstreept 
hoe belangrijk het is om met name de 
Erasmus+-alumni, de gaststeden en de 
“groene bureaus” van universiteiten 
hierbij te betrekken;

Or. fr

Amendement 67
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de belangrijkste actoren in 
de programma’s om de deelnemers op 
efficiënte wijze in te lichten over goede 
praktijken die zij in hun dagelijks leven 
kunnen hanteren, eventueel door middel 
van een digitale applicatie;

4. verzoekt de belangrijkste actoren in 
de programma’s om de deelnemers op 
efficiënte wijze in te lichten over goede 
praktijken die zij in hun dagelijks leven 
kunnen hanteren, en om de deelnemers te 
informeren over de milieueffecten van 
hun acties, eventueel door middel van een 
digitale applicatie;

Or. en

Amendement 68
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de belangrijkste actoren in 
de programma’s om de deelnemers op 
efficiënte wijze in te lichten over goede 
praktijken die zij in hun dagelijks leven 
kunnen hanteren, eventueel door middel 
van een digitale applicatie;

4. verzoekt de belangrijkste actoren in 
de programma’s om de deelnemers op 
efficiënte wijze in te lichten over goede 
praktijken die zij in hun dagelijks leven 
kunnen hanteren, eventueel door gebruik te 
maken van digitale instrumenten zoals 
een applicatie;

Or. en

Amendement 69
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de belangrijkste actoren in 
de programma’s om de deelnemers op 
efficiënte wijze in te lichten over goede 
praktijken die zij in hun dagelijks leven 
kunnen hanteren, eventueel door middel 
van een digitale applicatie;

4. verzoekt de belangrijkste actoren in 
de programma’s om de deelnemers op zo 
efficiënt en direct mogelijke wijze in te 
lichten over goede praktijken die zij in hun 
dagelijks leven kunnen hanteren;

Or. en

Amendement 70
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie om de 
nationale agentschappen, de nationale 
bureaus en de organisaties die projecten 
opzetten aan te moedigen om zich bij het 
communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) te registreren 
zodat hun milieuprestaties kunnen 
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worden geëvalueerd, gecommuniceerd en 
verbeterd; verzoekt de Commissie om de 
initiatieven aan te moedigen en te 
coördineren die nationale agentschappen 
en bureaus ontplooien om hun 
ecologische voetafdruk te verkleinen, met 
name door een zorgvuldig beheer van hun 
verplaatsingen, een toenemend gebruik 
van videoconferentietools en het 
terugdringen van afval;

Or. fr

Amendement 71
Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Tomasz 
Frankowski, Peter Pollák, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. moedigt de nationale 
agentschappen en projectpromotoren aan 
om de duurzaamheid van hun projecten te 
verbeteren, bijvoorbeeld door duurzaam 
promotiemateriaal te overwegen en door 
de deelnemers aan te moedigen om 
duurzame consumptiegewoonten te 
kweken;

Or. en

Amendement 72
Gianantonio Da Re

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de 
nationale agentschappen en bureaus om 
rekening te houden met de milieuaspecten 
van de projecten en deze projecten in het 

Schrappen
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licht hiervan te evalueren;

Or. it

Amendement 73
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de 
nationale agentschappen en bureaus om 
rekening te houden met de milieuaspecten 
van de projecten en deze projecten in het 
licht hiervan te evalueren;

5. verzoekt de Commissie en de 
nationale agentschappen en bureaus om, 
nadat gemeenschappelijke criteria zijn 
vastgesteld, rekening te houden met de 
milieuaspecten van de projecten en deze 
projecten in het licht hiervan te evalueren;

Or. fr

Amendement 74
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de 
nationale agentschappen en bureaus om 
rekening te houden met de milieuaspecten 
van de projecten en deze projecten in het 
licht hiervan te evalueren;

5. verzoekt de Commissie en de 
nationale agentschappen en bureaus om het 
programma te evalueren op basis van hun 
oorspronkelijke doelstellingen en daarbij 
terdege rekening te houden met de 
milieuaspecten van de projecten;

Or. en

Amendement 75
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de 
nationale agentschappen en bureaus om 
rekening te houden met de milieuaspecten 
van de projecten en deze projecten in het 
licht hiervan te evalueren;

5. verzoekt de Commissie en de 
nationale agentschappen en bureaus om 
rekening te houden met de milieuaspecten 
van de projecten en deze in voorkomend 
geval in aanmerking te nemen bij de 
evaluatie van de projecten;

Or. en

Amendement 76
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de 
nationale agentschappen en bureaus om 
rekening te houden met de milieuaspecten 
van de projecten en deze projecten in het 
licht hiervan te evalueren;

5. verzoekt de Commissie en de 
nationale en regionale agentschappen en 
bureaus om rekening te houden met de 
milieuaspecten van de projecten en deze 
projecten in het licht hiervan te evalueren;

Or. en

Amendement 77
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie en de 
nationale agentschappen en bureaus om 
rekening te houden met de milieuaspecten 
van de projecten en deze projecten in het 
licht hiervan te evalueren;

5. verzoekt de Commissie en de 
nationale agentschappen en bureaus om 
rekening te houden met de milieuaspecten 
en -effecten van de projecten en deze 
projecten in het licht hiervan te evalueren;

Or. en
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Amendement 78
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie na te 
denken over het instellen van prijzen of 
keurmerken die aan de meest innovatieve 
en veelbelovende groene projecten en 
praktijken kunnen worden toegekend;

Or. fr

Amendement 79
Gianantonio Da Re

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de nodige 
voorwaarden te scheppen opdat 
deelnemers de minst vervuilende 
vervoerswijzen kunnen kiezen, zonder 
evenwel deelnemers die geen andere 
keuze hebben dan met het vliegtuig te 
reizen, te stigmatiseren of uit te sluiten; 
verzoekt om bijzondere aandacht voor de 
ultraperifere regio’s;

Schrappen

Or. it

Amendement 80
Andrey Slabakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de nodige 6. verzoekt de Commissie de nodige 
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voorwaarden te scheppen opdat deelnemers 
de minst vervuilende vervoerswijzen 
kunnen kiezen, zonder evenwel deelnemers 
die geen andere keuze hebben dan met het 
vliegtuig te reizen, te stigmatiseren of uit te 
sluiten; verzoekt om bijzondere aandacht 
voor de ultraperifere regio’s;

voorwaarden te scheppen opdat deelnemers 
de minst vervuilende vervoerswijzen 
kunnen kiezen, zonder evenwel deelnemers 
die geen andere keuze hebben dan met het 
vliegtuig te reizen, te stigmatiseren of uit te 
sluiten; verzoekt om bijzondere aandacht 
voor de ultraperifere regio’s; benadrukt 
dat niet mag worden toegestaan dat 
discriminatie op grond van vervuiling, 
zoals “vliegschaamte”, voet aan de grond 
krijgt, omdat dit de grondbeginselen van 
cultuur en onderwijs in gevaar brengt;

Or. en

Amendement 81
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de nodige 
voorwaarden te scheppen opdat deelnemers 
de minst vervuilende vervoerswijzen 
kunnen kiezen, zonder evenwel deelnemers 
die geen andere keuze hebben dan met het 
vliegtuig te reizen, te stigmatiseren of uit te 
sluiten; verzoekt om bijzondere aandacht 
voor de ultraperifere regio’s;

6. verzoekt de Commissie de nodige 
voorwaarden te scheppen opdat deelnemers 
de minst vervuilende vervoerswijzen 
kunnen kiezen, zonder evenwel deelnemers 
die geen andere keuze hebben dan met het 
vliegtuig te reizen, te stigmatiseren of uit te 
sluiten; verzoekt om bijzondere aandacht 
voor de ultraperifere regio’s en om 
specifiek voor deze regio’s groenere 
vervoerswijzen te onderzoeken;

Or. en

Amendement 82
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de nodige 6. verzoekt de Commissie deelnemers 
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voorwaarden te scheppen opdat 
deelnemers de minst vervuilende 
vervoerswijzen kunnen kiezen, zonder 
evenwel deelnemers die geen andere keuze 
hebben dan met het vliegtuig te reizen, te 
stigmatiseren of uit te sluiten; verzoekt om 
bijzondere aandacht voor de ultraperifere 
regio’s;

aan te moedigen de minst vervuilende 
vervoerswijzen te kiezen, zonder evenwel 
deelnemers die geen andere keuze hebben 
dan met het vliegtuig te reizen, te 
stigmatiseren of uit te sluiten; verzoekt om 
bijzondere aandacht voor de ultraperifere 
regio’s, alsmede voor het platteland en 
afgelegen gebieden;

Or. en

Amendement 83
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de nodige 
voorwaarden te scheppen opdat 
deelnemers de minst vervuilende 
vervoerswijzen kunnen kiezen, zonder 
evenwel deelnemers die geen andere keuze 
hebben dan met het vliegtuig te reizen, te 
stigmatiseren of uit te sluiten; verzoekt om 
bijzondere aandacht voor de ultraperifere 
regio’s;

6. verzoekt de Commissie deelnemers 
de mogelijkheid te bieden de minst 
vervuilende vervoerswijzen te kiezen, 
zonder evenwel deelnemers die geen 
andere keuze hebben dan met het vliegtuig 
te reizen, te stigmatiseren of uit te sluiten; 
verzoekt om bijzondere aandacht voor de 
ultraperifere regio’s;

Or. en

Amendement 84
Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie de nodige 
voorwaarden te scheppen opdat 
deelnemers de minst vervuilende 
vervoerswijzen kunnen kiezen, zonder 
evenwel deelnemers die geen andere keuze 
hebben dan met het vliegtuig te reizen, te 

6. verzoekt de Commissie deelnemers 
aan te moedigen en hun de mogelijk te 
bieden de minst vervuilende 
vervoerswijzen – met name de trein – te 
kiezen, zonder evenwel deelnemers die 
geen andere keuze hebben dan met het 
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stigmatiseren of uit te sluiten; verzoekt om 
bijzondere aandacht voor de ultraperifere 
regio’s;

vliegtuig te reizen, te stigmatiseren of uit te 
sluiten; verzoekt om bijzondere aandacht 
voor de ultraperifere regio’s;

Or. en

Amendement 85
Gianantonio Da Re

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie de 
bestaande financiële regels aan te passen, 
zodat de werkelijke kosten en de langere 
reistijd van milieuvriendelijkere 
vervoerswijzen worden gecompenseerd; 
dringt erop aan dat eventuele meerkosten 
volledig worden terugbetaald;

Schrappen

Or. it

Amendement 86
Isabel Benjumea Benjumea, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie de 
bestaande financiële regels aan te passen, 
zodat de werkelijke kosten en de langere 
reistijd van milieuvriendelijkere 
vervoerswijzen worden gecompenseerd; 
dringt erop aan dat eventuele meerkosten 
volledig worden terugbetaald;

Schrappen

Or. es

Amendement 87
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Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie de 
bestaande financiële regels aan te passen, 
zodat de werkelijke kosten en de langere 
reistijd van milieuvriendelijkere 
vervoerswijzen worden gecompenseerd; 
dringt erop aan dat eventuele meerkosten 
volledig worden terugbetaald;

7. verzoekt de Commissie de 
bestaande financiële regels aan te passen, 
zodat de werkelijke kosten en de langere 
reistijd van milieuvriendelijkere 
vervoerswijzen, in voorkomend geval, 
worden gecompenseerd; dringt erop aan 
dat geen discriminerende methoden 
worden gebruikt om mensen aan te 
moedigen gebruik te maken van 
vervoersmiddelen die minder CO2 
uitstoten, bijvoorbeeld om te kiezen voor 
de trein in plaats van het vliegtuig;

Or. en

Amendement 88
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie de 
bestaande financiële regels aan te passen, 
zodat de werkelijke kosten en de langere 
reistijd van milieuvriendelijkere 
vervoerswijzen worden gecompenseerd; 
dringt erop aan dat eventuele meerkosten 
volledig worden terugbetaald;

7. verzoekt de Commissie de 
bestaande financiële regels aan te passen, 
zodat de werkelijke kosten en de langere 
reistijd van milieuvriendelijkere 
vervoerswijzen correct worden 
terugbetaald; dringt erop aan dat eventuele 
meerkosten volledig worden terugbetaald;

Or. en

Amendement 89
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij de lidstaten en de 
regio’s op aan het aanbod van de meest 
milieuvriendelijke vervoerswijzen uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 90
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept de Commissie ertoe op, met 
name in het kader van het Europees Jaar 
van de spoorwegen in 2021, om 
partnerschappen aan te gaan met Europese 
trein- en busbedrijven, met als doel de 
programmadeelnemers preferentiële 
tarieven aan te bieden;

8. roept de Commissie ertoe op, met 
name in het kader van het Europees Jaar 
van de spoorwegen in 2021, om 
partnerschappen aan te gaan met Europese 
treinbedrijven, met als doel de 
programmadeelnemers preferentiële 
tarieven aan te bieden; onderstreept dat 
dergelijke initiatieven ook met 
busbedrijven kunnen worden ontplooid, 
met name zo snel mogelijk voor afgelegen 
regio’s of regio’s waar geen treinen 
rijden;

Or. fr

Amendement 91
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept de Commissie ertoe op, met 
name in het kader van het Europees Jaar 
van de spoorwegen in 2021, om 
partnerschappen aan te gaan met Europese 

8. roept de Commissie ertoe op, met 
name in het kader van het Europees Jaar 
van de spoorwegen in 2021, om 
partnerschappen aan te gaan met Europese 
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trein- en busbedrijven, met als doel de 
programmadeelnemers preferentiële 
tarieven aan te bieden;

spoorweg- en busexploitanten, met als 
doel de programmadeelnemers 
preferentiële tarieven aan te bieden;

Or. en

Amendement 92
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie om zich 
bewuster te zijn van de digitale milieu-
impact van de drie programma’s; moedigt 
de Commissie aan oplossingen te 
onderzoeken voor het terugdringen van de 
ecologische voetafdruk van de digitale 
middelen die bij de tenuitvoerlegging van 
de programma’s worden gebruikt, 
waaronder internetsites en software; 
verzoekt de belangrijkste actoren in de 
programma’s om de deelnemers voor te 
lichten over het gebruik van groenere en 
milieubewustere digitale tools, zoals 
groene zoekmachines;

Or. fr

Amendement 93
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. roept de Commissie, alsmede 
lidstaten en regio’s met onderwijs- en 
universitaire capaciteiten, op om een 
regeling voor financiële steun uit te 
werken en aan te bieden aan studenten 
die de kosten van Erasmus+, het 
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Europees Solidariteitskorps en het 
programma Creatief Europa of de kosten 
van de vervoerswijzen niet kunnen 
betalen, op voorwaarde dat deze aan de 
meest milieuvriendelijke normen voldoen;

Or. en

Amendement 94
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat digitalisering 
het potentieel heeft om de sociale inclusie 
te vergroten en innovatie te stimuleren als 
alle burgers uitgerust zijn met passende 
digitale instrumenten en infrastructuur; 
verzoekt de Commissie de digitale kloof 
aan te pakken door de infrastructuur van 
de EU voor snel breedbandinternet te 
verbeteren en door de juiste voorwaarden 
te scheppen voor een doeltreffend gebruik 
van ICT;

Or. en

Amendement 95
Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Peter Pollák, 
Isabel Benjumea Benjumea, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie de 
synergieën op het gebied van 
duurzaamheid tussen Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa en andere Europese programma’s 
en initiatieven, zoals LIFE, Horizon 
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Europa en het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie (EIT), te 
onderzoeken en te bevorderen;

Or. en

Amendement 96
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. is van mening dat de uitbreiding 
van de digitalisering ook gevolgen kan 
hebben voor het milieu in de vorm van 
vervuiling; herinnert eraan dat alle drie 
de programma’s, en voornamelijk 
Creatief Europa, worden gekenmerkt door 
het gebruik van digitale instrumenten; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan 
de toekomstige digitale agenda en de 
Green Deal te coördineren teneinde de 
digitale transformatie en het milieubeleid 
op elkaar af te stemmen;

Or. en

Amendement 97
Gianantonio Da Re

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om het 
beginsel van respect voor het milieu vanaf 
januari 2021 op te nemen in het 
Erasmus+-handvest voor hoger 
onderwijs; verzoekt de Commissie deze 
benadering op het hele programma toe te 
passen;

Schrappen
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Or. it

Amendement 98
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om het 
beginsel van respect voor het milieu vanaf 
januari 2021 op te nemen in het Erasmus+-
handvest voor hoger onderwijs; verzoekt 
de Commissie deze benadering op het hele 
programma toe te passen;

9. verzoekt de Commissie om het 
beginsel van respect voor het milieu, 
alsook een reeks toetsingscriteria voor de 
bijdrage van hogeronderwijsinstellingen 
aan de uitwerking en tenuitvoerlegging 
van goede milieupraktijken, vanaf 
januari 2021 op te nemen in het Erasmus+-
handvest voor hoger onderwijs; verzoekt 
de Commissie deze benadering op het hele 
programma toe te passen;

Or. fr

Amendement 99
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om het 
beginsel van respect voor het milieu vanaf 
januari 2021 op te nemen in het 
Erasmus+-handvest voor hoger onderwijs; 
verzoekt de Commissie deze benadering op 
het hele programma toe te passen;

9. verzoekt de Commissie om het 
beginsel van respect voor en bescherming 
van het milieu op te nemen in het 
Erasmus+-handvest voor hoger onderwijs; 
verzoekt de Commissie deze benadering op 
het hele programma toe te passen en 
daartoe de nodige maatregelen te nemen;

Or. en

Amendement 100
Salima Yenbou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. moedigt alle nationale 
agentschappen aan om samen met 
partneruniversiteiten en 
studentenverenigingen als onderdeel van 
het welkomst- en ontvangstprogramma 
voor uitwisselingsstudenten een 
ecologische training te ontwikkelen om 
hen te informeren over en bewust te 
maken van lokale goede milieupraktijken; 
moedigt de ontwikkeling van een digitale 
applicatie aan voor de verspreiding van 
goede praktijken onder de deelnemers en 
de onderlinge uitwisseling van 
ervaringen;

Or. fr

Amendement 101
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat milieueducatie als 
sleutelcompetentie van cruciaal belang is 
voor de bewustmaking van Europeanen, 
met name jonge generaties, en om hen 
aan te moedigen actieve en bewuste 
toekomstige burgers te worden; benadrukt 
in dit verband het belang van het 
Erasmus+-programma en met name, 
binnen het onderdeel “Jeugd”, de 
belangrijke rol die jongeren en 
maatschappelijke organisaties spelen bij 
de uitwisseling van beste praktijken en de 
uitvoering van projecten die het 
bewustzijn van jongere generaties over 
duurzaamheid vergroten;
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Or. en

Amendement 102
Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken op welke gebieden de 
onderdelen van het Erasmus+-
programma ter ondersteuning van 
onderwijs, opleiding, jeugd en sport 
kunnen worden ontwikkeld in ontvolkte 
plattelandsgebieden om bij te dragen aan 
de vermindering van de ecologische 
voetafdruk, de bevordering van het 
natuurbehoud, de versterking van de 
instandhouding van cultureel erfgoed en 
de ondersteuning van het sociale behoud;

Or. en

Amendement 103
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op het potentieel van 
Europese universiteiten en kenniscentra 
voor het leerlingstelsel en voor de 
beroepsopleiding, en stelt dat zij curricula 
voor excellentie op het gebied van 
voorlichting en opleiding met betrekking 
tot milieukwesties zouden kunnen 
ontwikkelen, mits hiervoor voldoende 
middelen beschikbaar zijn;

10. wijst op het potentieel van 
Europese universiteiten en kenniscentra 
voor het leerlingstelsel en voor de 
beroepsopleiding, en stelt dat zij zouden 
kunnen worden aangemoedigd om 
curricula voor excellentie op het gebied 
van voorlichting en opleiding met 
betrekking tot milieukwesties te 
ontwikkelen; benadrukt dat de Commissie 
ervoor moet zorgen dat hiertoe voldoende 
middelen beschikbaar zijn;
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Or. en

Amendement 104
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op het potentieel van 
Europese universiteiten en kenniscentra 
voor het leerlingstelsel en voor de 
beroepsopleiding, en stelt dat zij curricula 
voor excellentie op het gebied van 
voorlichting en opleiding met betrekking 
tot milieukwesties zouden kunnen 
ontwikkelen, mits hiervoor voldoende 
middelen beschikbaar zijn;

10. wijst op het potentieel van 
Europese universiteiten en kenniscentra 
voor het leerlingstelsel en voor de 
beroepsopleiding, en stelt dat zij curricula 
voor excellentie op het gebied van 
voorlichting en opleiding met betrekking 
tot milieukwesties zouden kunnen 
ontwikkelen voor een groot aantal 
belanghebbenden en lerenden, en 
onderzoeksprojecten op dit gebied zouden 
kunnen ondersteunen, mits hiervoor 
voldoende middelen beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 105
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst op het potentieel van 
Europese universiteiten en kenniscentra 
voor het leerlingstelsel en voor de 
beroepsopleiding, en stelt dat zij curricula 
voor excellentie op het gebied van 
voorlichting en opleiding met betrekking 
tot milieukwesties zouden kunnen 
ontwikkelen, mits hiervoor voldoende 
middelen beschikbaar zijn;

10. wijst op het potentieel van 
Europese universiteiten en kenniscentra 
voor het leerlingstelsel en voor de 
beroepsopleiding, en stelt dat zij curricula 
voor excellentie op het gebied van 
voorlichting en opleiding met betrekking 
tot milieu-, klimaat- en 
duurzaamheidskwesties zouden kunnen 
ontwikkelen, mits hiervoor voldoende 
middelen beschikbaar zijn;

Or. en
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Amendement 106
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie om 
milieubescherming en de bestrijding van 
klimaatverandering als een transversale 
vaardigheid op te nemen in de kern van 
alle programma’s;

Or. en

Amendement 107
Andrey Slabakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst op het potentieel van de 
toekomstige Europese studentenkaart om 
het verblijf van deelnemers aan het 
Erasmus+-programma groener te maken;

Schrappen

Or. en

Amendement 108
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst op het potentieel van de 
toekomstige Europese studentenkaart om 
het verblijf van deelnemers aan het 
Erasmus+-programma groener te maken;

11. wijst erop dat de toekomstige 
invoering van de Europese studentenkaart 
een belangrijke stap is om het verblijf van 
deelnemers aan het Erasmus+-programma 
groener te maken, doordat wordt 
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overgeschakeld van een procedure op 
papier naar een kwalitatief hoogstaande, 
inclusieve en toegankelijke gestroomlijnde 
digitale procedure, en tegelijkertijd het 
beheer van de mobiliteitscyclus wordt 
vereenvoudigd;

Or. en

Amendement 109
Pernando Barrena Arza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst op het potentieel van de 
toekomstige Europese studentenkaart om 
het verblijf van deelnemers aan het 
Erasmus+-programma groener te maken;

11. wijst op het potentieel van de 
toekomstige Europese studentenkaart om 
het verblijf van deelnemers aan het 
Erasmus+-programma groener te maken; 
verzoekt de Commissie de datum van 
invoering van de Europese 
studentenkaart, die is vastgesteld op 2025, 
te vervroegen;

Or. en

Amendement 110
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst op het potentieel van de 
toekomstige Europese studentenkaart om 
het verblijf van deelnemers aan het 
Erasmus+-programma groener te maken;

11. wijst op het potentieel van de 
toekomstige Europese studentenkaart om 
het verblijf van deelnemers aan het 
Erasmus+-programma milieubewuster te 
maken;

Or. fr



PE650.688v01-00 54/78 AM\1204613NL.docx

NL

Amendement 111
Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Peter Pollák, 
Milan Zver, Isabel Benjumea Benjumea, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. erkent dat deelnemers aan 
Erasmus+ door hun gastland en 
daarbuiten reizen om de lokale cultuur te 
verkennen; roept de nationale 
agentschappen en projectmedewerkers op 
om “slow travel”, ecotoerisme en het 
gebruik van milieuvriendelijke 
reismogelijkheden voor zowel reizen over 
lange afstand als lokale reizen aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 112
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt het belang van een 
duurzame inclusie van deelnemers in de 
lokale gemeenschap, met het oog op het 
bereiken van actief burgerschap en 
culturele uitwisseling, als sleutelelement 
in het Erasmus+ programma;

Or. en

Amendement 113
Isabel Benjumea Benjumea, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. herinnert eraan dat de online 
SALTO-platforms in het kader van het 
programma een uitstekende bron van 
informatie en advies voor 
projectpromotoren vormen; verzoekt de 
Commissie een speciaal SALTO-platform 
voor vergroening op te richten;

12. herinnert eraan dat de online 
SALTO-platforms in het kader van het 
programma een uitstekende bron van 
informatie en advies voor 
projectpromotoren vormen; verzoekt de 
Commissie binnen het SALTO-platform 
inhoud op te nemen voor vergroening;

Or. es

Amendement 114
Laurence Farreng

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt de waarde van het 
netwerk “e-Twinning”, dat door 
leerkrachten wordt gebruikt om 
opleidingsmodules te ontwikkelen en te 
delen, met name op het gebied van 
duurzaamheid en klimaatverandering, die 
de thema’s van dit jaar zijn; verzoekt de 
Commissie het jaarverslag over deze 
prioriteit en de praktische kit voor 
leerkrachten zo breed mogelijk te 
verspreiden;

13. benadrukt de waarde van het 
netwerk “e-Twinning”, dat door 
leerkrachten wordt gebruikt om 
opleidingsmodules te ontwikkelen en te 
delen, met name op het gebied van 
duurzaamheid en klimaatverandering, die 
de thema’s van dit jaar zijn; verzoekt de 
Commissie het jaarverslag over deze 
prioriteit en de praktische kit voor 
leerkrachten zo breed mogelijk te 
verspreiden; herinnert in dit verband aan 
het belang van de ontwikkeling van 
Europese e-learningplatformen die bij 
crises zoals de COVID-19-crisis de 
continuïteit van het onderwijs 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 115
Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Isabel 
Benjumea Benjumea, Peter Pollák, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. benadrukt de waarde van het 
netwerk “e-Twinning”, dat door 
leerkrachten wordt gebruikt om 
opleidingsmodules te ontwikkelen en te 
delen, met name op het gebied van 
duurzaamheid en klimaatverandering, die 
de thema’s van dit jaar zijn; verzoekt de 
Commissie het jaarverslag over deze 
prioriteit en de praktische kit voor 
leerkrachten zo breed mogelijk te 
verspreiden;

13. benadrukt de waarde van het 
netwerk “e-Twinning”, dat door 
leerkrachten wordt gebruikt om 
opleidingsmodules te ontwikkelen en te 
delen, met name op het gebied van 
duurzaamheid en klimaatverandering; 
verzoekt de Commissie het jaarverslag 
over deze prioriteit en de praktische kit 
voor leerkrachten zo breed mogelijk te 
verspreiden;

Or. en

Amendement 116
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt de waarde van 
synergieën tussen Erasmus+ en andere 
financieringsprogramma’s en -
instrumenten, waaronder het LIFE-
programma, Horizon Europa en 
InvestEU, voor de bevordering van de 
bewustmaking, de innovatie en de 
ontwikkeling van vaardigheden in 
verband met milieu- en 
duurzaamheidskwesties; verzoekt de 
Commissie in dat verband de nationale 
agentschappen richtsnoeren te 
verstrekken en de dialoog met de 
belanghebbenden te bevorderen over de 
wijze waarop dergelijke synergieën 
kunnen worden aangemoedigd en tot 
stand kunnen worden gebracht;

Or. en
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Amendement 117
Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst op de mogelijkheid om een 
relatie aan te gaan met het Ambassador 
School Programme van het Europees 
Parlement, teneinde beide programma’s te 
verrijken en zo de integratie van de 
deelnemers in de lokale gemeenschap te 
ondersteunen en de kennis van het 
Europees burgerschap bij de lokale 
studenten op te bouwen;

Or. en

Amendement 118
Asim Ademov, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor de aanmoediging, in het 
onderdeel ‘sport’, van gezamenlijke 
projecten van sportverenigingen over 
milieu en natuurbescherming;

14. pleit voor de aanmoediging, in het 
onderdeel “sport”, van gezamenlijke 
projecten van sportverenigingen over 
milieu en natuurbescherming, gezonde en 
duurzame levensstijlen, innovatie in de 
sport en de organisatie van duurzame 
sportevenementen; moedigt de Commissie 
aan om synergieën tussen Erasmus+ en 
alle andere relevante EU-programma’s, 
waaronder het Europees 
Solidariteitskorps en Horizon Europa, te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 119
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Željana Zovko, Loucas 
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Fourlas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor de aanmoediging, in het 
onderdeel ‘sport’, van gezamenlijke 
projecten van sportverenigingen over 
milieu en natuurbescherming;

14. pleit voor de aanmoediging, in het 
onderdeel “sport”, van gezamenlijke 
projecten van sportverenigingen over 
milieu en natuurbescherming alsmede van 
het gebruik van innovatieve instrumenten 
om milieuvriendelijke sport te promoten;

Or. en

Amendement 120
Gianantonio Da Re

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. pleit voor de aanmoediging, in het 
onderdeel ‘sport’, van gezamenlijke 
projecten van sportverenigingen over 
milieu en natuurbescherming;

14. pleit voor de aanmoediging, in het 
onderdeel “sport”, van gezamenlijke 
projecten van sportverenigingen over het 
thema handicap, als instrument voor 
sociale integratie, en over de bescherming 
van het milieu;

Or. it

Amendement 121
Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Europese Commissie 
om kansen te bevorderen binnen andere 
relevante programma’s, zoals de 
structuurfondsen en Horizon Europa, 
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teneinde projecten te stimuleren die 
gericht zijn op innovaties in de sport die 
bijdragen aan duurzame ontwikkeling, 
duurzame sportinfrastructuur en 
duurzame sportevenementen;

Or. en

Amendement 122
Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is van mening dat de Commissie 
zich moet concentreren op de duurzame 
deelname van vrijwilligers van het 
Europees Solidariteitskorps aan de 
organisatie van sportevenementen;

Or. en

Amendement 123
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat het stimuleren 
van de mobiliteit van personeel van lokale 
sportorganisaties ertoe kan leiden dat zij bij 
de organisatie van sportevenementen meer 
rekening gaan houden met het milieu; 
dringt erop aan dat tijdens de Europese 
week van de sport de klemtoon wordt 
gelegd op milieukwesties;

15. is van mening dat lokaal 
uitgevoerde langetermijnprogramma’s en 
het stimuleren van de mobiliteit van 
personeel van lokale sportorganisaties 
ertoe kan leiden dat zij bij de organisatie 
van sportevenementen meer rekening gaan 
houden met het milieu; dringt erop aan dat 
tijdens de Europese week van de sport de 
klemtoon wordt gelegd op milieu-, 
klimaat- en duurzaamheidskwesties;

Or. en
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Amendement 124
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat het stimuleren 
van de mobiliteit van personeel van lokale 
sportorganisaties ertoe kan leiden dat zij bij 
de organisatie van sportevenementen meer 
rekening gaan houden met het milieu; 
dringt erop aan dat tijdens de Europese 
week van de sport de klemtoon wordt 
gelegd op milieukwesties;

15. is van mening dat het stimuleren 
van de mobiliteit van personeel van lokale 
sportorganisaties ertoe kan leiden dat zij bij 
de organisatie van sportevenementen meer 
rekening gaan houden met het milieu en 
dat milieuactivisme wordt aangemoedigd; 
dringt erop aan dat tijdens de Europese 
week van de sport de klemtoon wordt 
gelegd op milieukwesties;

Or. en

Amendement 125
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. moedigt de Commissie en de 
lidstaten aan om alle nodige maatregelen 
te treffen om te bewerkstelligen dat steeds 
meer kinderen en jongeren op de basis- en 
middelbare school op alle niveaus 
onderwijs krijgen dat hen op de toekomst 
voorbereidt, waaronder de uitwerking van 
educatieve programma’s over 
klimaatverandering en duurzaamheid, 
met kernactie 2 en/of 3 van het 
programma Erasmus+ als uitgangspunt;

Or. fr

Amendement 126
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Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie te 
overwegen of een speciale oproep tot het 
indienen van voorstellen voor projecten 
kan worden uitgeschreven met als doel 
milieueducatie te verstrekken voor het 
basis- en het secundair onderwijs, 
teneinde de uitwisseling van beste 
praktijken tussen scholen en leerkrachten 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 127
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken welke synergieën er mogelijk 
zijn met Horizon Europa, het LIFE-
programma en het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie (EIT);

Or. en

Amendement 128
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. verzoekt de Commissie om in haar 
initiatieven voor de coördinatie van de 
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Europese hogeronderwijsruimte en de 
Europese onderwijsruimte ten behoeve 
van regionale en nationale 
onderwijsautoriteiten een lijst met groene 
criteria op te nemen betreffende 
infrastructuren voor het onderwijs en de 
opname van instellingen in 
openbaarvervoernetwerken die respect 
voor het milieu en energiebronnen 
verzekeren;

Or. fr

Amendement 129
Gianantonio Da Re

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het 
kwaliteitskeurmerk dat elke 
projectpromotor moet hebben voordat hij 
toegang krijgt tot het Europees 
Solidariteitskorps, de toepassing van 
goede milieupraktijken moet omvatten;

Schrappen

Or. it

Amendement 130
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het 
kwaliteitskeurmerk dat elke 
projectpromotor moet hebben voordat hij 
toegang krijgt tot het Europees 
Solidariteitskorps, de toepassing van goede 
milieupraktijken moet omvatten;

16. is van mening dat het 
kwaliteitskeurmerk dat elke sociale 
onderneming, vereniging of ngo die een 
vrijwilliger uitzendt of ontvangt moet 
hebben, een aantal toetsingscriteria moet 
omvatten voor de bijdrage van die 
organisatie aan de ontwikkeling en 
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toepassing van goede en verantwoorde 
milieupraktijken; is eveneens van mening 
dat in de projecten die door jonge 
vrijwilligers worden opgezet aandacht 
moet worden geschonken aan de 
ecologische gevolgen van hun acties;

Or. fr

Amendement 131
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het 
kwaliteitskeurmerk dat elke 
projectpromotor moet hebben voordat hij 
toegang krijgt tot het Europees 
Solidariteitskorps, de toepassing van goede 
milieupraktijken moet omvatten;

16. is van mening dat het 
kwaliteitskeurmerk dat elke 
projectpromotor moet hebben voordat hij 
toegang krijgt tot het Europees 
Solidariteitskorps, in voorkomend geval 
ook de toepassing van goede 
milieupraktijken moet omvatten;

Or. en

Amendement 132
Michaela Šojdrová, Milan Zver, Željana Zovko, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat het 
kwaliteitskeurmerk dat elke 
projectpromotor moet hebben voordat hij 
toegang krijgt tot het Europees 
Solidariteitskorps, de toepassing van 
goede milieupraktijken moet omvatten;

16. is van mening dat van 
projectpromotoren en subsidieaanvragers 
wordt verwacht dat zij goede 
milieupraktijken hanteren;

Or. en
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Amendement 133
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. brengt in herinnering dat de 
Commissie oproepen kan doen voor 
thematische projecten; verzoekt de 
Commissie in dit verband de 
milieudimensie van het Europees 
Solidariteitskorps te bevorderen door de 
zichtbaarheid van deze projecten op het 
PASS-platform te vergroten;

17. brengt in herinnering dat de 
Commissie oproepen kan doen voor 
thematische projecten; verzoekt de 
Commissie in dit verband de milieu-, 
klimaat- en duurzaamheidsdimensie van 
het Europees Solidariteitskorps te 
bevorderen door de zichtbaarheid van deze 
projecten op het PASS-platform te 
vergroten;

Or. en

Amendement 134
Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Peter Pollák, 
Isabel Benjumea Benjumea, Milan Zver, Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie en de 
nationale agentschappen om projecten in 
minder populaire bestemmingen te 
bevorderen teneinde de ontwikkeling van 
de lokale economie en duurzaamheid te 
stimuleren en tegelijkertijd de verkenning 
van nieuwe bestemmingen aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 135
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de voor het Europees 
Solidariteitskorps verantwoordelijke 
nationale autoriteiten om de uitzendende en 
ontvangende structuren actief te 
ondersteunen en te adviseren; benadrukt 
dat zij ook het best geplaatst zijn om 
groene projecten te identificeren en in de 
praktijk te brengen;

18. verzoekt de voor het Europees 
Solidariteitskorps verantwoordelijke 
nationale autoriteiten om de uitzendende en 
ontvangende structuren actief te 
ondersteunen en te adviseren; benadrukt 
dat zij ook het best geplaatst zijn om 
groene projecten te identificeren en in de 
praktijk te brengen en om vrijwilligers 
bewust te maken van goede 
milieupraktijken in hun werk en hun 
dagelijks leven; moedigt de ontwikkeling 
van een digitale applicatie aan voor de 
verspreiding van goede praktijken onder 
de deelnemers en de onderlinge 
uitwisseling van ervaringen;

Or. fr

Amendement 136
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de voor het Europees 
Solidariteitskorps verantwoordelijke 
nationale autoriteiten om de uitzendende en 
ontvangende structuren actief te 
ondersteunen en te adviseren; benadrukt 
dat zij ook het best geplaatst zijn om 
groene projecten te identificeren en in de 
praktijk te brengen;

18. verzoekt de voor het Europees 
Solidariteitskorps verantwoordelijke 
nationale autoriteiten om de uitzendende en 
ontvangende structuren actief te 
ondersteunen en te adviseren, met name 
betreffende hun aandacht voor en 
tenuitvoerlegging van de groene aspecten 
van hun activiteiten binnen het kader van 
de taak die aan vrijwilligers is 
toevertrouwd en waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn;

Or. fr

Amendement 137
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de voor het Europees 
Solidariteitskorps verantwoordelijke 
nationale autoriteiten om de uitzendende en 
ontvangende structuren actief te 
ondersteunen en te adviseren; benadrukt 
dat zij ook het best geplaatst zijn om 
groene projecten te identificeren en in de 
praktijk te brengen;

18. verzoekt de voor het Europees 
Solidariteitskorps verantwoordelijke 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
om de uitzendende en ontvangende 
structuren actief te ondersteunen en te 
adviseren; benadrukt dat zij ook het best 
geplaatst zijn om groene projecten te 
identificeren en in de praktijk te brengen;

Or. en

Amendement 138
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de betrokken autoriteiten 
het aanbod van stages in verband met 
milieuvraagstukken uit te breiden, en 
milieueducatie en milieueffecten op te 
nemen in de omvang van elk project;

Or. en

Amendement 139
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. roept de Commissie op om 
milieubescherming en milieueducatie in 
te voeren als een van de kernbeginselen 
van het Europees Solidariteitskorps;
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Or. en

Amendement 140
Gianantonio Da Re

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de nationale bureaus 
een handvest op te stellen met de 
ecologische principes waaraan alle 
deelnemers aan het programma moeten 
voldoen;

Schrappen

Or. it

Amendement 141
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de nationale bureaus 
een handvest op te stellen met de 
ecologische principes waaraan alle 
deelnemers aan het programma moeten 
voldoen;

19. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de nationale bureaus 
gegevens over de bestaande handvesten op 
de verschillende artistieke gebieden te 
verzamelen zodat er een lijst met 
toetsingscriteria voor de groene aspecten 
van de geselecteerde projecten kan 
worden opgesteld; is van mening dat de 
verscheidenheid aan behoeften, realisaties 
en tradities en de groene visie van elke 
soort activiteit moeten worden 
gerespecteerd en in ere worden gehouden 
zodat we van elkaar kunnen leren op 
manieren die verder gaan dan een 
reflectie over mobiliteit en het gebruik van 
energiebronnen; is van mening dat het 
gaat om het aansnijden van vragen op het 
gebied van recycling en de circulaire 



PE650.688v01-00 68/78 AM\1204613NL.docx

NL

economie en om het inzetten van een 
gedragsverandering van iedereen, zowel 
van scheppers als consumenten van 
cultuur;

Or. fr

Amendement 142
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de nationale bureaus 
een handvest op te stellen met de 
ecologische principes waaraan alle 
deelnemers aan het programma moeten 
voldoen;

19. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de nationale bureaus 
een handvest op te stellen met de 
ecologische principes waaraan alle 
deelnemers aan het programma moeten 
voldoen; benadrukt dat dergelijke 
beginselen moeten worden ontwikkeld met 
een toonaangevende inbreng van 
vertegenwoordigers van de culturele en 
creatieve industrie, die het best in staat 
zijn om advies te geven over haalbare 
“vergroeningspraktijken” en de 
toepassing daarvan;

Or. en

Amendement 143
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de nationale bureaus 
een handvest op te stellen met de 
ecologische principes waaraan alle 
deelnemers aan het programma moeten 
voldoen;

19. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de nationale en 
regionale bureaus een handvest op te 
stellen met de ecologische principes 
waaraan alle deelnemers aan het 
programma moeten voldoen;
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Or. en

Amendement 144
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de nationale bureaus 
een handvest op te stellen met de 
ecologische principes waaraan alle 
deelnemers aan het programma moeten 
voldoen;

19. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de nationale bureaus 
een handvest op te stellen met de 
ecologische principes die onder alle 
deelnemers aan het programma moeten 
worden bevorderd;

Or. es

Amendement 145
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt het enorme potentieel 
van de culturele en creatieve industrie 
vanwege hun centrale en actieve rol bij de 
bewerkstelliging van verandering in de 
manier waarop burgers duurzaam 
kunnen handelen; merkt op dat musea, 
culturele en gemeenschapscentra, 
podiumkunsten, literatuur, beeldende 
kunst en kunstoverschrijdende initiatieven 
duurzaamheid kunnen promoten en 
kunnen bijdragen aan het keren van de 
klimaattrend, op voorwaarde dat er 
voldoende middelen beschikbaar zijn;

Or. en
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Amendement 146
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
leidraad te publiceren voor goede 
milieupraktijken op het vlak van 
audiovisuele en culturele productie en op 
het vlak van de verspreiding en organisatie 
van evenementen, met name inzake 
vervoer, energie en afvalbeheer, met als 
doel deze goede praktijken tot de norm te 
verheffen voor uit hoofde van het 
programma gefinancierde projecten;

20. verzoekt de Commissie een 
ambitieuze leidraad te publiceren voor 
goede milieupraktijken op het vlak van 
audiovisuele en culturele productie en op 
het vlak van de verspreiding en organisatie 
van evenementen, met name inzake 
vervoer, energie en afvalbeheer, met als 
doel deze goede praktijken tot de norm te 
verheffen voor uit hoofde van het 
programma gefinancierde projecten; 
verzoekt de Commissie een instrument te 
ontwikkelen om de milieueffecten van 
culturele evenementen te evalueren;

Or. en

Amendement 147
Andrey Slabakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
leidraad te publiceren voor goede 
milieupraktijken op het vlak van 
audiovisuele en culturele productie en op 
het vlak van de verspreiding en organisatie 
van evenementen, met name inzake 
vervoer, energie en afvalbeheer, met als 
doel deze goede praktijken tot de norm te 
verheffen voor uit hoofde van het 
programma gefinancierde projecten;

20. verzoekt de Commissie een 
leidraad te publiceren voor goede 
milieupraktijken op het vlak van 
audiovisuele en culturele productie en op 
het vlak van de verspreiding en organisatie 
van evenementen, met name inzake 
vervoer, energie en afvalbeheer, met als 
doel deze goede praktijken tot de norm te 
verheffen voor uit hoofde van het 
programma gefinancierde projecten; 
benadrukt dat de standaardisering van 
dergelijke praktijken niet ten koste mag 
gaan van culturele en audiovisuele 
kwaliteitsproducten of -evenementen, en 
op verstandige wijze moet worden 



AM\1204613NL.docx 71/78 PE650.688v01-00

NL

toegepast;

Or. en

Amendement 148
Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
leidraad te publiceren voor goede 
milieupraktijken op het vlak van 
audiovisuele en culturele productie en op 
het vlak van de verspreiding en organisatie 
van evenementen, met name inzake 
vervoer, energie en afvalbeheer, met als 
doel deze goede praktijken tot de norm te 
verheffen voor uit hoofde van het 
programma gefinancierde projecten;

20. verzoekt de Commissie uitgebreid 
onderzoek te doen en een leidraad te 
publiceren voor goede milieupraktijken, 
gebaseerd op een dialoog met de 
betrokken belanghebbenden, op het vlak 
van audiovisuele en culturele productie en 
op het vlak van de verspreiding en 
organisatie van evenementen, met name 
inzake vervoer, energie en afvalbeheer, met 
als doel deze goede praktijken tot de norm 
te verheffen voor uit hoofde van het 
programma gefinancierde projecten;

Or. en

Amendement 149
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Željana Zovko, Loucas 
Fourlas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
leidraad te publiceren voor goede 
milieupraktijken op het vlak van 
audiovisuele en culturele productie en op 
het vlak van de verspreiding en organisatie 
van evenementen, met name inzake 
vervoer, energie en afvalbeheer, met als 
doel deze goede praktijken tot de norm te 

20. verzoekt de Commissie een 
sectorspecifieke strategie te ontwikkelen 
en een leidraad te publiceren voor goede 
milieupraktijken op het vlak van 
audiovisuele en culturele productie en op 
het vlak van de verspreiding en organisatie 
van evenementen, met name inzake 
vervoer, energie en afvalbeheer, met als 
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verheffen voor uit hoofde van het 
programma gefinancierde projecten;

doel deze goede praktijken tot de norm te 
verheffen voor uit hoofde van het 
programma gefinancierde projecten;

Or. en

Amendement 150
Isabel Benjumea Benjumea, Željana Zovko

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
leidraad te publiceren voor goede 
milieupraktijken op het vlak van 
audiovisuele en culturele productie en op 
het vlak van de verspreiding en organisatie 
van evenementen, met name inzake 
vervoer, energie en afvalbeheer, met als 
doel deze goede praktijken tot de norm te 
verheffen voor uit hoofde van het 
programma gefinancierde projecten;

20. verzoekt de Commissie een 
leidraad te publiceren voor goede 
milieupraktijken op het vlak van 
audiovisuele en culturele productie en op 
het vlak van de verspreiding en organisatie 
van evenementen, met name inzake 
vervoer, energie en afvalbeheer;

Or. es

Amendement 151
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
leidraad te publiceren voor goede 
milieupraktijken op het vlak van 
audiovisuele en culturele productie en op 
het vlak van de verspreiding en organisatie 
van evenementen, met name inzake 
vervoer, energie en afvalbeheer, met als 
doel deze goede praktijken tot de norm te 
verheffen voor uit hoofde van het 
programma gefinancierde projecten;

20. verzoekt de Commissie een 
leidraad te publiceren voor goede 
milieupraktijken op het vlak van 
audiovisuele en culturele productie en op 
het vlak van de verspreiding en organisatie 
van evenementen, met name inzake 
vervoer, energie, hulpbronnenefficiëntie 
en afvalbeheer, met als doel deze goede 
praktijken tot de norm te verheffen voor uit 
hoofde van het programma gefinancierde 
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projecten;

Or. en

Amendement 152
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. erkent het belang van het 
stimuleren van groene 
overheidsopdrachten met het oog op de 
levering van duurzame, milieubewuste 
diensten en goederen in het kader van 
aanbestedingen voor culturele 
manifestaties; moedigt de Commissie aan 
om gemeenschappelijke criteria voor 
groene overheidsopdrachten in de 
culturele sector op te stellen;

Or. fr

Amendement 153
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie om 
duurzaamheid en respect voor het milieu 
op te nemen in de reeks criteria voor de 
selectie en de evaluatie van de Culturele 
Hoofdsteden van Europa; dringt erop aan 
dat de Culturele Hoofdsteden van Europa 
zich ook houden aan het handvest waarin 
de bovengenoemde milieubeginselen zijn 
vastgelegd;

Or. en
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Amendement 154
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. benadrukt dat alle toekomstige 
duurzaamheidsmaatregelen die via 
Creatief Europa worden gemainstreamd, 
geen negatieve gevolgen mogen hebben 
voor een reeds ondergefinancierd 
programma, en roept de Commissie op om 
eventuele maatregelen via andere 
financieringsinstrumenten te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 155
Željana Zovko, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Theodoros Zagorakis, Peter Pollák, 
Asim Ademov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om te onderzoeken welke 
synergieën er mogelijk zijn met Horizon 
Europa en met de nieuwe kennis- en 
innovatiegemeenschap op het gebied van 
de culturele en creatieve sector binnen het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie;

Schrappen

Or. en

Amendement 156
Massimiliano Smeriglio, Domènec Ruiz Devesa, Pina Picierno
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om te onderzoeken welke 
synergieën er mogelijk zijn met Horizon 
Europa en met de nieuwe kennis- en 
innovatiegemeenschap op het gebied van 
de culturele en creatieve sector binnen het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie;

21. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om te onderzoeken welke 
synergieën er mogelijk zijn met Horizon 
Europa, met name in het kader van 
pijler II met het cluster “Cultuur, 
creativiteit en inclusieve samenleving”, 
alsmede met de huidige kennis- en 
innovatiegemeenschap op het gebied van 
klimaat en met de nieuwe kennis- en 
innovatiegemeenschap op het gebied van 
de culturele en creatieve sector binnen het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie;

Or. en

Amendement 157
Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
te onderzoeken welke synergieën tot stand 
kunnen worden gebracht met het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie om 
herbestemmingsprojecten te ondersteunen 
die gericht zijn op de reconversie van 
ruimten die zijn gesloten als gevolg van de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie, teneinde daarin nieuwe 
culturele initiatieven in het leven te 
roepen of het industrieel erfgoed ervan te 
behouden;

Or. en
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Amendement 158
Pernando Barrena Arza, Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie om binnen 
het sectoroverschrijdende onderdeel de 
oprichting mogelijk te maken van een 
Europees netwerk van milieu-consultants, 
die de initiatiefnemers van projecten advies 
kunnen geven;

22. verzoekt de Commissie om binnen 
het sectoroverschrijdende onderdeel de 
oprichting mogelijk te maken van een 
Europees netwerk van milieu-consultants, 
die de initiatiefnemers van projecten advies 
kunnen geven en jaarverslagen kunnen 
opstellen, met het oog op het behoud van 
transparantie en de uitwisseling van beste 
praktijken;

Or. en

Amendement 159
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie om binnen 
het sectoroverschrijdende onderdeel de 
oprichting mogelijk te maken van een 
Europees netwerk van milieu-consultants, 
die de initiatiefnemers van projecten advies 
kunnen geven;

22. verzoekt de Commissie om binnen 
het sectoroverschrijdende onderdeel de 
oprichting mogelijk te maken van een 
Europees netwerk van consultants inzake 
milieu, klimaat en duurzaamheid, die de 
initiatiefnemers van projecten en Creatief 
Europa-desks advies kunnen geven;

Or. en

Amendement 160
Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert de Commissie aan het 
belang van de bevordering van culturele 
initiatieven die gericht zijn op het behoud 
van het materiële en immateriële culturele 
erfgoed, zodat deze op duurzame wijze en 
met volledige inachtneming van de 
milieuvoorwaarden worden ontwikkeld;

Or. en

Amendement 161
Salima Yenbou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie toe te zien 
op de complementariteit tussen de 
programma’s om een beroep te kunnen 
doen op extra middelen, zodat het zeer 
beperkte budget van Creatief Europa niet 
onnodig wordt uitgehold;

Or. fr

Amendement 162
Victor Negrescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. roept op tot de integratie van 
innovatieve digitale technologieën, AI en 
robotica om het milieu te beschermen en 
de koolstofvoetafdruk van de 
programma’s te verminderen;

Or. en
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Amendement 163
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie te 
overwegen om in het onderdeel “Media” 
van het programma Creatief Europa de 
ondersteuning van audiovisuele projecten 
op te nemen die gericht zijn op de 
bevordering van duurzaamheid, energie-
efficiëntie en milieubescherming;

Or. en


