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Amendement 1
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 
onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, een 
sleutelrol spelen voor het verwerven van de 
vaardigheden die nodig zijn voor de groene 
transitie, het vergroten van de kennis over 
milieuvraagstukken, het bevorderen van 
vrijwilligerswerk ter bescherming van het 
milieu en de ontwikkeling van creatieve, 
inclusieve en toegankelijke oplossingen om 
milieu-uitdagingen aan te pakken;

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 
onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, een 
sleutelrol spelen voor het verwerven van de 
vaardigheden die nodig zijn voor de groene 
transitie, het vergroten van de kennis over 
milieuvraagstukken, het bevorderen van 
vrijwilligerswerk ter bescherming van het 
milieu en de ontwikkeling van creatieve, 
inclusieve en toegankelijke oplossingen om 
milieu-uitdagingen aan te pakken; 
benadrukt dat onderwijs een essentieel 
instrument is voor de mondiale respons op 
klimaatverandering, omdat jongeren door 
goed onderwijs de gevolgen van de 
opwarming van het klimaat leren 
begrijpen en de benodigde informatie 
krijgen aangereikt om klimaatverandering 
aan te pakken en deel te nemen aan het 
bereiken van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de EU;

Or. en

Amendement 2
Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 
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onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, een 
sleutelrol spelen voor het verwerven van de 
vaardigheden die nodig zijn voor de groene 
transitie, het vergroten van de kennis over 
milieuvraagstukken, het bevorderen van 
vrijwilligerswerk ter bescherming van het 
milieu en de ontwikkeling van creatieve, 
inclusieve en toegankelijke oplossingen om 
milieu-uitdagingen aan te pakken;

onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, door hun 
inhoud en bereik een sleutelrol spelen 
voor het verwerven van de vaardigheden 
die nodig zijn voor de groene transitie, het 
vergroten van de kennis over 
milieuvraagstukken, het bevorderen van 
vrijwilligerswerk ter bescherming van het 
milieu en de ontwikkeling en verspreiding 
van creatieve, inclusieve en toegankelijke 
oplossingen om milieu-uitdagingen aan te 
pakken; vraagt dus dat deze drie 
programma’s integrerend deel uitmaken 
van de Green Deal en de in dit kader 
beschikbare financiële middelen;

Or. fr

Amendement 3
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 
onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, een 
sleutelrol spelen voor het verwerven van de 
vaardigheden die nodig zijn voor de groene 
transitie, het vergroten van de kennis over 
milieuvraagstukken, het bevorderen van 
vrijwilligerswerk ter bescherming van het 
milieu en de ontwikkeling van creatieve, 
inclusieve en toegankelijke oplossingen om 
milieu-uitdagingen aan te pakken;

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 
onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, een 
sleutelrol spelen voor het verwerven van de 
vaardigheden die nodig zijn voor de groene 
transitie, het vergroten van de kennis over 
milieu- en klimaatvraagstukken, het 
bevorderen van vrijwilligerswerk ter 
bescherming van het milieu en 
plattelandsgebieden, en de ontwikkeling 
van creatieve, inclusieve en toegankelijke 
oplossingen om milieu-uitdagingen aan te 
pakken; wijst in dit verband op het belang 
van door Erasmus+ ondersteunde 
landbouwstages;

Or. en
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Amendement 4
Gilbert Collard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 
onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, een 
sleutelrol spelen voor het verwerven van 
de vaardigheden die nodig zijn voor de 
groene transitie, het vergroten van de 
kennis over milieuvraagstukken, het 
bevorderen van vrijwilligerswerk ter 
bescherming van het milieu en de 
ontwikkeling van creatieve, inclusieve en 
toegankelijke oplossingen om milieu-
uitdagingen aan te pakken;

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 
onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, een rol 
spelen – zelfs als dit niet het voornaamste 
doel van deze programma’s is – voor het 
verwerven van de vaardigheden die nodig 
zijn voor de groene transitie, het vergroten 
van de kennis over milieuvraagstukken, het 
bevorderen van vrijwilligerswerk ter 
bescherming van het milieu en de 
ontwikkeling van verstandige (korte keten, 
lokaal), creatieve en toegankelijke 
oplossingen om milieu-uitdagingen aan te 
pakken;

Or. fr

Amendement 5
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 
onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, een 
sleutelrol spelen voor het verwerven van de 
vaardigheden die nodig zijn voor de groene 
transitie, het vergroten van de kennis over 
milieuvraagstukken, het bevorderen van 
vrijwilligerswerk ter bescherming van het 

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 
onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, een 
sleutelrol spelen voor het verwerven van de 
vaardigheden die nodig zijn voor de groene 
transitie, het vergroten van de kennis over 
milieuvraagstukken, het bevorderen van 
vrijwilligerswerk ter bescherming van het 
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milieu en de ontwikkeling van creatieve, 
inclusieve en toegankelijke oplossingen om 
milieu-uitdagingen aan te pakken;

milieu alsook ter behoud van de Europese 
landschappen en het Europese erfgoed en 
de ontwikkeling van creatieve, inclusieve 
en toegankelijke oplossingen om milieu-
uitdagingen aan te pakken;

Or. fr

Amendement 6
Isabel Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 
onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, een 
sleutelrol spelen voor het verwerven van de 
vaardigheden die nodig zijn voor de groene 
transitie, het vergroten van de kennis over 
milieuvraagstukken, het bevorderen van 
vrijwilligerswerk ter bescherming van het 
milieu en de ontwikkeling van creatieve, 
inclusieve en toegankelijke oplossingen om 
milieu-uitdagingen aan te pakken;

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 
onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, een 
sleutelrol spelen voor het verwerven van de 
vaardigheden die nodig zijn voor toegang 
tot de arbeidsmarkt en het bevorderen van 
de waarden van de groene transitie, het 
vergroten van de kennis over 
milieuvraagstukken, het bevorderen van 
vrijwilligerswerk ter bescherming van het 
milieu en de ontwikkeling van creatieve, 
inclusieve en toegankelijke oplossingen om 
milieu-uitdagingen aan te pakken;

Or. es

Amendement 7
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 

1. benadrukt dat Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, als respectievelijk het belangrijkste 
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onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, een 
sleutelrol spelen voor het verwerven van 
de vaardigheden die nodig zijn voor de 
groene transitie, het vergroten van de 
kennis over milieuvraagstukken, het 
bevorderen van vrijwilligerswerk ter 
bescherming van het milieu en de 
ontwikkeling van creatieve, inclusieve en 
toegankelijke oplossingen om milieu-
uitdagingen aan te pakken;

onderwijs-, vrijwilligers- en 
cultuurprogramma van de EU, naast de 
verwezenlijking van hun respectieve 
hoofddoelen, een rol spelen voor het 
verwerven van de vaardigheden die nodig 
zijn voor de groene transitie, het vergroten 
van de kennis over milieuvraagstukken, het 
bevorderen van vrijwilligerswerk ter 
bescherming van het milieu en de 
ontwikkeling van creatieve, inclusieve en 
toegankelijke oplossingen om milieu-
uitdagingen aan te pakken;

Or. en

Amendement 8
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst er met betrekking tot 
Erasmus+ op dat landbouwstages 
jongeren bewuster maken van de 
bestaande milieu- en klimaatuitdagingen; 
merkt op dat landbouwstages ervoor 
zorgen dat jongeren in contact komen met 
de natuur, milieuvriendelijk leren 
handelen, kennis verwerven over de hoge 
normen en waarden van de Europese 
voedselproductie en leren de biodiversiteit 
in stand te houden en te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 9
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie om 
onderwijs over het milieu en 
milieubescherming tot een van de 
kernbeginselen van de drie programma’s 
te maken;

Or. en

Amendement 10
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat het Europees 
Solidariteitskorps en Erasmus+ via 
solidariteitsactiviteiten, -projecten en -
netwerken jongeren waardevolle en 
duurzame gelegenheid bieden om te leren 
het klimaat en het milieu te eerbiedigen 
en om beste praktijken uit te wisselen;

Or. en

Amendement 11
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat de Green Deal 
een “culturele vleugel” nodig heeft die de 
transitie bevordert door kunst en cultuur 
te gebruiken om de voordelen van de 
Green Deal te laten zien, en dat er moet 
worden geïnvesteerd in kunst en cultuur 
als duurzame bron van groei;



AM\1205886NL.docx 9/33 PE650.553v01-00

NL

Or. en

Amendement 12
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst erop dat culturele 
diversiteit even belangrijk is voor de 
mensheid als biodiversiteit voor de 
natuur, en erkent de diversiteit van 
culturele uitdrukkingen als drijvende 
kracht achter financiële ontwikkeling en 
financieel welzijn, evenals het belang van 
een uitgebreid cultureel ecosysteem met 
een verscheidenheid aan herkomsten, 
actoren en inhoud voor duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 13
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. verwelkomt de mededeling 
van de Commissie over het 
Investeringsplan voor een duurzaam 
Europa; verzoekt de Commissie om 
duurzame investeringen op het gebied van 
cultuur, onderwijs, jongeren en sport te 
faciliteren;

Or. en
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Amendement 14
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. wijst opnieuw op het 
verband tussen openbare ruimten als 
culturele ruimten en plaatsen van 
culturele expressie en expressiviteit, als 
elementair aspect van de menselijke 
waardigheid en sociale inclusie, zonder 
discriminatie op grond van gender, 
afkomst of andere redenen; is daarom van 
mening dat er meer moet worden 
geïnvesteerd in culturele en traditionele 
routes, als elementen die kunnen 
bijdragen tot de bescherming en het 
beheer van erfgoed en die kunnen dienen 
als uitgangspunt voor transnationale 
samenwerking;

Or. en

Amendement 15
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. is van mening dat het 
investeringsplan complementair moet zijn 
met andere relevante beleidslijnen, -
programma’s en -fondsen van de Unie, 
met name op het gebied van onderwijs en 
jongeren, cultuur en sport, landbouw en 
plattelandsontwikkeling, en milieu en 
klimaat;

Or. en
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Amendement 16
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. wijst erop dat het 
investeringsplan steun moet verlenen voor 
onderzoek naar op de natuur gebaseerde 
oplossingen, groene technologieën en 
andere duurzame oplossingen die het 
milieu en het klimaat kunnen helpen 
beschermen; wijst erop dat in het 
bijzonder startende ondernemingen en 
jongeren die al werken aan innovatieve 
groene oplossingen toegang moeten 
hebben tot financiering;

Or. en

Amendement 17
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat er in het kader van 
het investeringsplan financiële middelen 
kunnen worden besteed aan thematische 
projecten op het gebied van onderwijs, 
vrijwilligerswerk en cultuur; verzoekt de 
Commissie de synergieën tussen de Green 
Deal en Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa te 
versterken met als doel de specifieke 
methoden ervan voor het aanpakken van 
milieuproblemen aan te vullen en te 
verbeteren;

2. wijst erop dat er in het kader van 
het investeringsplan financiële middelen 
kunnen worden besteed aan thematische 
projecten op het gebied van onderwijs, 
vrijwilligerswerk en cultuur; verzoekt de 
Commissie de synergieën tussen de Green 
Deal en Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa te 
versterken met als doel de specifieke 
methoden ervan voor het aanpakken van 
milieuproblemen aan te vullen en te 
verbeteren; verzoekt de Europese 
Commissie om toezicht te houden op de 
lidstaten en de lidstaten te helpen en te 
stimuleren bij het invoeren van 
milieudoelstellingen in deze 
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programma’s, onder meer door extra 
middelen uit te trekken voor de transitie, 
teneinde een evenwichtig resultaat op EU-
niveau te bereiken;

Or. en

Amendement 18
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat er in het kader van 
het investeringsplan financiële middelen 
kunnen worden besteed aan thematische 
projecten op het gebied van onderwijs, 
vrijwilligerswerk en cultuur; verzoekt de 
Commissie de synergieën tussen de Green 
Deal en Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa te 
versterken met als doel de specifieke 
methoden ervan voor het aanpakken van 
milieuproblemen aan te vullen en te 
verbeteren;

2. wijst erop dat er in het kader van 
het investeringsplan financiële middelen 
moeten worden toegewezen aan 
thematische projecten op lokaal, 
regionaal, nationaal en Europees niveau 
op het gebied van onderwijs, 
vrijwilligerswerk en cultuur met het oog op 
het vergroten van het bewustzijn van 
milieu- en klimaatproblemen; verzoekt de 
Commissie de synergieën tussen de Green 
Deal en Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa te 
versterken met als doel de specifieke 
methoden ervan voor het aanpakken van 
milieuproblemen aan te vullen en te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 19
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat er in het kader van 
het investeringsplan financiële middelen 
kunnen worden besteed aan thematische 

2. wijst erop dat er in het kader van 
het investeringsplan financiële middelen 
kunnen worden besteed aan thematische 
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projecten op het gebied van onderwijs, 
vrijwilligerswerk en cultuur; verzoekt de 
Commissie de synergieën tussen de Green 
Deal en Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa te 
versterken met als doel de specifieke 
methoden ervan voor het aanpakken van 
milieuproblemen aan te vullen en te 
verbeteren;

projecten op het gebied van onderwijs, 
vrijwilligerswerk en cultuur; onderstreept 
dat die financiële middelen niet van 
invloed mogen zijn op artistieke inhoud, 
maar een versterkende en aanmoedigende 
functie moeten vervullen; verzoekt de 
Commissie de synergieën tussen de Green 
Deal en Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa te 
versterken met als doel de specifieke 
methoden ervan voor het aanpakken van 
milieuproblemen aan te vullen en te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 20
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat er in het kader van 
het investeringsplan financiële middelen 
kunnen worden besteed aan thematische 
projecten op het gebied van onderwijs, 
vrijwilligerswerk en cultuur; verzoekt de 
Commissie de synergieën tussen de Green 
Deal en Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa te 
versterken met als doel de specifieke 
methoden ervan voor het aanpakken van 
milieuproblemen aan te vullen en te 
verbeteren;

2. wijst erop dat er in het kader van 
het investeringsplan financiële middelen 
kunnen worden besteed aan thematische 
projecten op het gebied van onderwijs, 
vrijwilligerswerk en cultuur; verzoekt de 
Commissie de synergieën tussen de Green 
Deal en Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa te 
versterken met als doel de specifieke 
methoden ervan voor het aanpakken van 
milieu- en culturele problemen, waarbij 
cultuur als bemiddelaar dient tussen mens 
en natuur, aan te vullen en te verbeteren;

Or. fr

Amendement 21
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat er in het kader van 
het investeringsplan financiële middelen 
kunnen worden besteed aan thematische 
projecten op het gebied van onderwijs, 
vrijwilligerswerk en cultuur; verzoekt de 
Commissie de synergieën tussen de Green 
Deal en Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa te 
versterken met als doel de specifieke 
methoden ervan voor het aanpakken van 
milieuproblemen aan te vullen en te 
verbeteren;

2. wijst erop dat er in het kader van 
het investeringsplan financiële middelen 
kunnen worden besteed aan thematische 
projecten op het gebied van onderwijs, 
vrijwilligerswerk en cultuur; verzoekt de 
Commissie de synergieën tussen de Green 
Deal en Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa te 
versterken met als doel de specifieke 
methoden ervan voor het aanpakken van 
problemen op het gebied van 
duurzaamheid en concurrentievermogen 
aan te vullen en te verbeteren;

Or. es

Amendement 22
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om samen 
met de lidstaten en regio’s met 
bevoegdheden op het gebied van 
onderwijs, waaronder universitair 
onderwijs, een plan te presenteren voor de 
“vergroening” van Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa, en een financiële regeling op te 
zetten uit hoofde waarvan studenten die 
de kosten van de programma’s of de 
reiskosten niet zelf kunnen betalen 
bijstand kunnen ontvangen op 
voorwaarde dat ze aan de hoogste normen 
van milieuvriendelijkheid voldoen;

Or. en

Amendement 23
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Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om 
innovatieve digitale technologieën, AI en 
robotica waarmee de koolstofvoetafdruk 
van Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa kan 
worden verminderd aan een beoordeling 
te onderwerpen en in de programma’s te 
integreren;

Or. en

Amendement 24
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst op het feit dat het Europese 
culturele ecosysteem fragiel is en wordt 
gekenmerkt door precaire 
arbeidsvoorwaarden en onzekerheid voor 
de overgrote meerderheid van de 
werknemers, en dat het daarom van 
fundamenteel belang is dat alle 
verduurzamings- en 
vergroeningsmaatregelen die worden 
gemainstreamd via de culturele dimensie 
van Creatief Europa geen negatieve 
effecten hebben op de ondergefinancierde 
culturele en creatieve sectoren;

Or. en

Amendement 25
Alexis Georgoulis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat het 
belangrijk is, om werkgelegenheid te 
behouden en te scheppen, dat alle 
maatregelen in de creatieve en culturele 
sectoren worden genomen in overleg met 
alle organisaties die de verschillende 
belanghebbende partijen en de 
werknemers vertegenwoordigen;

Or. en

Amendement 26
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. onderstreept dat de transitie 
naar een klimaatneutrale samenleving 
vraagt om nieuwe vaardigheden en 
competenties; merkt op dat er in dit 
verband middelen moeten worden 
toegewezen aan de ontwikkeling en 
uitvoering van programma’s die 
studenten en werknemers in staat stellen 
gespecialiseerde opleidingen te volgen en 
de kennis en vaardigheden kunnen 
verwerven die ze nodig zullen hebben om 
zich aan te passen en te floreren in de 
nieuwe sociaaleconomische omgeving;

Or. en

Amendement 27
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. is groot voorstander van de 
erkenning van de economische dimensie 
van cultuur in de Green Deal en van de 
creatie van financieringsmogelijkheden in 
de vorm van subsidies, microkredieten en 
fiscale of andere stimulansen om de 
strategische rol van de creatieve en 
culturele sectoren bij het bevorderen van 
lokale identiteiten, de continuïteit van 
creatieve uitingen en het scheppen van 
banen te versterken;

Or. en

Amendement 28
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. verwacht een ambitieus 
MFK en een even ambitieus herstelplan, 
die worden gedoteerd met voldoende 
financiële middelen en versterkt met echte 
eigen middelen van de EU, zodat de 
Green Deal succesvol kan worden 
gefinancierd;

Or. en

Amendement 29
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 octies. verzoekt de Commissie om 
een gids voor goede milieupraktijken te 
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publiceren voor de productie en 
verspreiding van audiovisuele en culturele 
uitingen en de organisatie van 
evenementen, met een speciale focus op 
vervoer, energie, sport en afvalbeheer;

Or. en

Amendement 30
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 nonies. onderstreept de rol van 
professionele sport binnen het 
Investeringsplan voor een duurzaam 
Europa; stelt met klem dat er stimulansen 
moeten worden geboden voor het in 
samenwerking met sportfederaties 
uitvoeren van gezamenlijke milieu- en 
natuurbehoudprojecten;

Or. en

Amendement 31
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 decies. dringt er bij de Commissie 
op aan om deelnemers aan en 
begunstigden van Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa de mogelijkheid te bieden om te 
kiezen voor het minst vervuilende 
vervoersmiddel; verzoekt de Commissie 
om de bestaande financiële regels aan te 
passen, zodat de werkelijke kosten en de 
langere reistijd van milieuvriendelijkere 
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vervoerswijzen worden gecompenseerd; 
dringt erop aan dat de extra kosten 
volledig worden vergoed;

Or. en

Amendement 32
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 undecies. verzoekt de Commissie om 
eerbiediging van het milieu op te nemen 
in de beginselen van Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa;

Or. en

Amendement 33
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 duodecies. benadrukt dat de drie 
programma’s – Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa – 
moeten worden gebruikt om beste 
praktijken onder de aandacht te brengen, 
als te volgen voorbeelden, en moeten 
blijven aansluiten op de Green Deal; stelt 
dat de integratie van een 
duurzaamheidsdimensie in deze 
programma’s een voorafgaande 
voorwaarde is voor het slagen van de 
Green Deal;

Or. en
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Amendement 34
Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie om in het 
investeringsplan financiële stimulansen in 
te voeren die in aanvulling op de 
programma’s Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa 
bijdragen tot de overgang naar 
milieuvriendelijkere en duurzamere 
vervoerswijzen, en ook inclusie en 
toegankelijkheid bevorderen; is van 
mening dat dergelijke stimulansen moeten 
worden ondersteund met een ambitieuze en 
specifieke begroting binnen het 
investeringsplan;

3. verzoekt de Commissie om in het 
investeringsplan met name financiële 
stimulansen in te voeren die in aanvulling 
op de programma’s Erasmus+, het 
Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa bijdragen tot de overgang naar 
milieuvriendelijkere en duurzamere 
vervoerswijzen, en ook inclusie en 
toegankelijkheid bevorderen, zonder 
deelnemers die geen andere keus hebben 
dan gebruik te maken van luchtvervoer, te 
stigmatiseren, te benadelen of uit te 
sluiten; is van mening dat dergelijke 
stimulansen moeten worden ondersteund 
met een ambitieuze en specifieke begroting 
binnen het investeringsplan alsook met de 
verdrievoudiging van de begroting van het 
programma Erasmus+; verzoekt de 
Commissie om, in het kader van haar 
project “2021: Europees Jaar van de 
spoorwegen”, partnerschappen aan te 
gaan met Europese spoorweg- en 
busmaatschappijen om deelnemers te 
laten genieten van preferentiële tarieven;

Or. fr

Amendement 35
Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie om in het 
investeringsplan financiële stimulansen in 

3. verzoekt de Commissie om, waar 
van toepassing, in het investeringsplan 
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te voeren die in aanvulling op de 
programma’s Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa 
bijdragen tot de overgang naar 
milieuvriendelijkere en duurzamere 
vervoerswijzen, en ook inclusie en 
toegankelijkheid bevorderen; is van 
mening dat dergelijke stimulansen moeten 
worden ondersteund met een ambitieuze en 
specifieke begroting binnen het 
investeringsplan;

financiële stimulansen in te voeren die in 
aanvulling op de programma’s Erasmus+, 
het Europees Solidariteitskorps en Creatief 
Europa bijdragen tot de overgang naar 
milieuvriendelijkere en duurzamere 
vervoerswijzen, en ook inclusie en 
toegankelijkheid bevorderen; is van 
mening dat, indien nodig, dergelijke 
stimulansen moeten worden ondersteund 
met een ambitieuze en specifieke begroting 
binnen het investeringsplan; benadrukt dat 
er geen discriminerende methoden mogen 
worden toegepast om het gebruik van 
vervoersmiddelen met lagere CO2-emissies 
aan te moedigen, zoals de trein in plaats 
van het vliegtuig, omdat dat niet strookt 
met de grondbeginselen van cultuur en 
onderwijs;

Or. en

Amendement 36
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie om in het 
investeringsplan financiële stimulansen in 
te voeren die in aanvulling op de 
programma’s Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa 
bijdragen tot de overgang naar 
milieuvriendelijkere en duurzamere 
vervoerswijzen, en ook inclusie en 
toegankelijkheid bevorderen; is van 
mening dat dergelijke stimulansen moeten 
worden ondersteund met een ambitieuze en 
specifieke begroting binnen het 
investeringsplan;

3. verzoekt de Commissie om in het 
investeringsplan financiële stimulansen in 
te voeren die in aanvulling op de 
programma’s Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa de 
deelname van mogelijke begunstigden 
aan de projecten die zij ontwikkelt 
bevorderen, zodat geografische afstanden 
en vervoerskosten deelname aan deze 
Europese programma’s niet ontmoedigen 
en inclusie en toegankelijkheid worden 
bevorderd; is van mening dat dergelijke 
stimulansen moeten worden ondersteund 
met een ambitieuze en specifieke begroting 
binnen het investeringsplan;

Or. es
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Amendement 37
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie om in het 
investeringsplan financiële stimulansen in 
te voeren die in aanvulling op de 
programma’s Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa 
bijdragen tot de overgang naar 
milieuvriendelijkere en duurzamere 
vervoerswijzen, en ook inclusie en 
toegankelijkheid bevorderen; is van 
mening dat dergelijke stimulansen moeten 
worden ondersteund met een ambitieuze en 
specifieke begroting binnen het 
investeringsplan;

3. verzoekt de Commissie om in het 
investeringsplan financiële stimulansen in 
te voeren die in aanvulling op de 
programma’s Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa 
bijdragen tot de overgang naar 
milieuvriendelijkere en duurzamere 
vervoerswijzen, met name vervoer over 
het spoor, en ook inclusie en 
toegankelijkheid bevorderen; is van 
mening dat deelnemers voor wie 
luchtvervoer de enige mogelijkheid is niet 
mogen worden gediscrimineerd of worden 
uitgesloten van programma’s; is van 
mening dat dergelijke stimulansen moeten 
worden ondersteund met een ambitieuze en 
specifieke begroting binnen het 
investeringsplan;

Or. en

Amendement 38
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie om in het 
investeringsplan financiële stimulansen in 
te voeren die in aanvulling op de 
programma’s Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa 
bijdragen tot de overgang naar 
milieuvriendelijkere en duurzamere 

3. verzoekt de Commissie om in het 
investeringsplan financiële stimulansen in 
te voeren die in aanvulling op de 
programma’s Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa 
bijdragen tot de overgang naar 
milieuvriendelijkere en duurzamere 
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vervoerswijzen, en ook inclusie en 
toegankelijkheid bevorderen; is van 
mening dat dergelijke stimulansen moeten 
worden ondersteund met een ambitieuze en 
specifieke begroting binnen het 
investeringsplan;

vervoerswijzen, en ook inclusie en 
toegankelijkheid bevorderen; is van 
mening dat dergelijke stimulansen moeten 
worden ondersteund met een ambitieuze, 
specifieke en becijferde begroting binnen 
het investeringsplan;

Or. fr

Amendement 39
Gilbert Collard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie om in het 
investeringsplan financiële stimulansen in 
te voeren die in aanvulling op de 
programma’s Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa 
bijdragen tot de overgang naar 
milieuvriendelijkere en duurzamere 
vervoerswijzen, en ook inclusie en 
toegankelijkheid bevorderen; is van 
mening dat dergelijke stimulansen moeten 
worden ondersteund met een ambitieuze en 
specifieke begroting binnen het 
investeringsplan;

3. verzoekt de Commissie om in het 
investeringsplan financiële stimulansen in 
te voeren die in aanvulling op de 
programma’s Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en Creatief Europa 
bijdragen tot de overgang naar 
milieuvriendelijkere en duurzamere 
vervoerswijzen, en ook inclusie en 
toegankelijkheid bevorderen; is van 
mening dat dergelijke stimulansen moeten 
worden ondersteund met een ambitieuze, 
precieze en specifieke begroting binnen het 
investeringsplan;

Or. fr

Amendement 40
Gilbert Collard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om grotere 
transparantie van deze “in het 
investeringsplan in te voeren financiële 
stimulansen die bijdragen tot de overgang 
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naar milieuvriendelijkere en duurzamere 
vervoerswijzen”, met het oog op een 
gemakkelijkere controle van de 
toegewezen begroting en de 
doeltreffendheid ervan (concrete 
perspectieven), waardoor in voorkomend 
geval het bestaan ervan of het bedrag 
opnieuw ter discussie kan worden gesteld;

Or. fr

Amendement 41
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat de gevolgen van de 
transitie naar een netto-emissievrije 
economie groter zullen zijn voor 
kwetsbare en gemarginaliseerde groepen 
en personen; benadrukt het belang van 
onderwijs voor het minimaliseren van 
sociale verschillen en ongelijkheden en 
het bieden van kansen aan studenten uit 
achterstandsgroepen; verzoekt de 
Commissie om speciaal hiervoor middelen 
uit te trekken;

Or. en

Amendement 42
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat een verbeterde 
energie-efficiëntie van gebouwen een van 
de belangrijkste elementen van de 
transitie naar een koolstofneutrale 
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economie zal vormen; benadrukt dat er 
meer moet worden geïnvesteerd in de 
renovatie van energie-intensieve 
gebouwen van scholen, universiteiten en 
andere onderwijs- en culturele 
instellingen om hun energieprestaties te 
verbeteren en ze daardoor duurzamer en 
milieuvriendelijker te maken;

Or. en

Amendement 43
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. wijst opnieuw op het 
verband tussen duurzaam toerisme en het 
herstel, de instandhouding en de 
bevordering van materieel, immaterieel, 
natuurlijk, door de mens gemaakt of 
gemengd cultureel erfgoed en het 
potentieel dat dit biedt voor 
plattelandsgebieden en lokale economieën 
van lidstaten;

Or. en

Amendement 44
Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over de situatie die is 
ontstaan als gevolg van de COVID-19-
crisis, en met name de situatie van de 
kwetsbaarste personen en sectoren en die 
van minderheden, die nog onzekerder is 
dan voor de crisis; verzoekt de Commissie 

4. vraagt dat Europese en nationale 
investeringen op het gebied van cultuur, 
onderwijs, jeugd en sport als strategisch 
worden beschouwd om de groene transitie 
te bevorderen die de Green Deal nastreeft.
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alle nodige maatregelen te nemen om het 
voorstel voor het investeringsplan van de 
Green Deal aan te passen en een aanpak 
te ontwikkelen die wordt afgestemd op de 
noodmaatregelen, zoals het corona-
investeringsinitiatief, de voorgestelde 
SURE-regeling en herstelinstrumenten, 
en vraagt dat investeringen op het gebied 
van cultuur, onderwijs, jeugd en sport als 
strategisch worden beschouwd om de 
groene transitie te bevorderen die de Green 
Deal nastreeft.

Or. fr

Amendement 45
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over de situatie die is 
ontstaan als gevolg van de COVID-19-
crisis, en met name de situatie van de 
kwetsbaarste personen en sectoren en die 
van minderheden, die nog onzekerder is 
dan voor de crisis; verzoekt de Commissie 
alle nodige maatregelen te nemen om het 
voorstel voor het investeringsplan van de 
Green Deal aan te passen en een aanpak te 
ontwikkelen die wordt afgestemd op de 
noodmaatregelen, zoals het corona-
investeringsinitiatief, de voorgestelde 
SURE-regeling en herstelinstrumenten, en 
vraagt dat investeringen op het gebied van 
cultuur, onderwijs, jeugd en sport als 
strategisch worden beschouwd om de 
groene transitie te bevorderen die de Green 
Deal nastreeft.

4. is bezorgd over de situatie die is 
ontstaan als gevolg van de COVID-19-
crisis, en met name over de gevolgen die 
de crisis heeft gehad op de kwetsbaarste 
personen en sectoren en die van 
minderheden, die nog onzekerder is dan 
voor de crisis; benadrukt de noodzaak van 
specifieke maatregelen en acties om de 
toegang van kwetsbare groepen tot EU-
programma’s te verbeteren; is van mening 
dat in de programma’s speciale 
maatregelen moeten worden opgenomen 
voor de regio’s die het hardst worden 
getroffen door de groene transitie; 
verzoekt de Commissie alle nodige 
maatregelen te nemen om het voorstel voor 
het investeringsplan van de Green Deal aan 
te passen en een aanpak te ontwikkelen die 
wordt afgestemd op de noodmaatregelen, 
zoals het corona-investeringsinitiatief, de 
voorgestelde SURE-regeling en 
herstelinstrumenten, en vraagt dat 
investeringen op het gebied van cultuur, 
onderwijs, jeugd en sport als strategisch 
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worden beschouwd om de groene transitie 
te bevorderen die de Green Deal nastreeft;

Or. en

Amendement 46
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over de situatie die is 
ontstaan als gevolg van de COVID-19-
crisis, en met name de situatie van de 
kwetsbaarste personen en sectoren en die 
van minderheden, die nog onzekerder is 
dan voor de crisis; verzoekt de Commissie 
alle nodige maatregelen te nemen om het 
voorstel voor het investeringsplan van de 
Green Deal aan te passen en een aanpak te 
ontwikkelen die wordt afgestemd op de 
noodmaatregelen, zoals het corona-
investeringsinitiatief, de voorgestelde 
SURE-regeling en herstelinstrumenten, en 
vraagt dat investeringen op het gebied van 
cultuur, onderwijs, jeugd en sport als 
strategisch worden beschouwd om de 
groene transitie te bevorderen die de Green 
Deal nastreeft.

4. is bezorgd over de situatie die is 
ontstaan als gevolg van de COVID-19-
crisis, en met name de situatie van de 
kwetsbaarste personen en sectoren, zoals 
zelfstandigen en ondernemers wier 
bedrijven en dienstverbanden gevaar 
lopen of families die te maken krijgen met 
de dramatische situatie van werkloosheid; 
verzoekt de Commissie alle nodige 
maatregelen te nemen om het voorstel voor 
het investeringsplan van de Green Deal aan 
te passen en een aanpak te ontwikkelen die 
wordt afgestemd op de noodmaatregelen, 
zoals het corona-investeringsinitiatief, de 
voorgestelde SURE-regeling en 
herstelinstrumenten, en vraagt dat 
investeringen op het gebied van cultuur, 
onderwijs, jeugd en sport als strategisch 
worden beschouwd om de groene transitie 
te bevorderen die de Green Deal nastreeft.

Or. es

Amendement 47
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over de situatie die is 4. is bezorgd over de situatie die is 
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ontstaan als gevolg van de COVID-19-
crisis, en met name de situatie van de 
kwetsbaarste personen en sectoren en die 
van minderheden, die nog onzekerder is 
dan voor de crisis; verzoekt de Commissie 
alle nodige maatregelen te nemen om het 
voorstel voor het investeringsplan van de 
Green Deal aan te passen en een aanpak te 
ontwikkelen die wordt afgestemd op de 
noodmaatregelen, zoals het corona-
investeringsinitiatief, de voorgestelde 
SURE-regeling en herstelinstrumenten, en 
vraagt dat investeringen op het gebied van 
cultuur, onderwijs, jeugd en sport als 
strategisch worden beschouwd om de 
groene transitie te bevorderen die de Green 
Deal nastreeft.

ontstaan als gevolg van de COVID-19-
crisis, en met name de situatie van de 
kwetsbaarste personen en sectoren en die 
van minderheden, die nog onzekerder is 
dan voor de crisis; verzoekt de Commissie 
alle nodige maatregelen te nemen om het 
voorstel voor het investeringsplan van de 
Green Deal aan te passen en een aanpak te 
ontwikkelen die wordt afgestemd op de 
noodmaatregelen, zoals het corona-
investeringsinitiatief en 
herstelinstrumenten; merkt op dat 
maatregelen elkaar niet mogen 
overlappen en niet mogen leiden tot 
dubbel werk; vraagt dat investeringen op 
het gebied van cultuur, onderwijs, jeugd en 
sport als strategisch worden beschouwd om 
de groene transitie te bevorderen die de 
Green Deal nastreeft.

Or. en

Amendement 48
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over de situatie die is 
ontstaan als gevolg van de COVID-19-
crisis, en met name de situatie van de 
kwetsbaarste personen en sectoren en die 
van minderheden, die nog onzekerder is 
dan voor de crisis; verzoekt de Commissie 
alle nodige maatregelen te nemen om het 
voorstel voor het investeringsplan van de 
Green Deal aan te passen en een aanpak te 
ontwikkelen die wordt afgestemd op de 
noodmaatregelen, zoals het corona-
investeringsinitiatief, de voorgestelde 
SURE-regeling en herstelinstrumenten, en 
vraagt dat investeringen op het gebied van 
cultuur, onderwijs, jeugd en sport als 
strategisch worden beschouwd om de 
groene transitie te bevorderen die de 

4. is bezorgd over de situatie die is 
ontstaan als gevolg van de COVID-19-
crisis, en met name de situatie van de 
kwetsbaarste personen en sectoren, die nog 
onzekerder is dan voor de crisis; verzoekt 
de Commissie alle nodige maatregelen te 
nemen om het voorstel voor het 
investeringsplan van de Green Deal te 
herzien en aan te passen aan de nieuwe, in 
verband met COVID-19 genomen 
sanitaire maatregelen teneinde een aanpak 
te ontwikkelen die wordt afgestemd op de 
noodmaatregelen, zoals het corona-
investeringsinitiatief, de voorgestelde 
SURE-regeling en herstelinstrumenten, en 
vraagt dat investeringen op het gebied van 
cultuur, onderwijs, jeugd en sport als 
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Green Deal nastreeft. strategisch worden beschouwd.

Or. en

Amendement 49
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over de situatie die is 
ontstaan als gevolg van de COVID-19-
crisis, en met name de situatie van de 
kwetsbaarste personen en sectoren en die 
van minderheden, die nog onzekerder is 
dan voor de crisis; verzoekt de Commissie 
alle nodige maatregelen te nemen om het 
voorstel voor het investeringsplan van de 
Green Deal aan te passen en een aanpak te 
ontwikkelen die wordt afgestemd op de 
noodmaatregelen, zoals het corona-
investeringsinitiatief, de voorgestelde 
SURE-regeling en herstelinstrumenten, en 
vraagt dat investeringen op het gebied van 
cultuur, onderwijs, jeugd en sport als 
strategisch worden beschouwd om de 
groene transitie te bevorderen die de Green 
Deal nastreeft.

4. is bezorgd over de situatie die is 
ontstaan als gevolg van de COVID-19-
crisis, en met name de situatie van de 
kwetsbaarste personen en sectoren, die nog 
onzekerder is dan voor de crisis; verzoekt 
de Commissie alle nodige maatregelen te 
nemen om het voorstel voor het 
investeringsplan van de Green Deal aan te 
passen en een aanpak te ontwikkelen die 
wordt afgestemd op de noodmaatregelen, 
zoals het corona-investeringsinitiatief, de 
voorgestelde SURE-regeling en 
herstelinstrumenten, en vraagt dat 
investeringen op het gebied van cultuur, 
onderwijs, jeugd en sport als strategisch 
worden beschouwd om de groene transitie 
te bevorderen die de Green Deal nastreeft.

Or. fr

Amendement 50
Gilbert Collard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over de situatie die is 
ontstaan als gevolg van de COVID-19-
crisis, en met name de situatie van de 
kwetsbaarste personen en sectoren en die 

4. is bezorgd over de situatie die is 
ontstaan als gevolg van de COVID-19-
crisis, en met name de situatie van de 
kwetsbaarste personen en sectoren, die nog 
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van minderheden, die nog onzekerder is 
dan voor de crisis; verzoekt de Commissie 
alle nodige maatregelen te nemen om het 
voorstel voor het investeringsplan van de 
Green Deal aan te passen en een aanpak te 
ontwikkelen die wordt afgestemd op de 
noodmaatregelen, zoals het corona-
investeringsinitiatief, de voorgestelde 
SURE-regeling en herstelinstrumenten, en 
vraagt dat investeringen op het gebied van 
cultuur, onderwijs, jeugd en sport als 
strategisch worden beschouwd om de 
groene transitie te bevorderen die de Green 
Deal nastreeft.

onzekerder is dan voor de crisis; verzoekt 
de Commissie alle nodige maatregelen te 
nemen om het voorstel voor het 
investeringsplan van de Green Deal aan te 
passen en een aanpak te ontwikkelen die 
wordt afgestemd op de noodmaatregelen, 
zoals het corona-investeringsinitiatief, de 
voorgestelde SURE-regeling en 
herstelinstrumenten, en vraagt dat 
investeringen op het gebied van cultuur, 
onderwijs, jeugd en sport als strategisch 
worden beschouwd om de groene transitie 
te bevorderen die de Green Deal nastreeft.

Or. fr

Amendement 51
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op de enorme impact die 
COVID-19 heeft gehad op de culturele en 
creatieve sectoren; dringt er bij de 
Commissie op aan om financiële steun te 
verstrekken aan de culturele en creatieve 
sectoren en aan het hele culturele 
ecosysteem, onder meer via het corona-
investeringsinitiatief, en om 
steunmaatregelen vast te stellen die de 
impact van de crisis verzachten; dringt er 
bij de Commissie op aan om aan te sturen 
op een verhoging van de begroting van 
het programma Creatief Europa 
2021‑2027 teneinde de gevolgen van de 
crisis op lange termijn te verlichten; 
benadrukt dat de culturele en creatieve 
sectoren als prioritaire sectoren moeten 
worden opgenomen in het herstelplan en 
dat investeringsinstrumenten, zoals 
InvestEU, moeten worden opengesteld 
voor de culturele en creatieve sectoren; 
wijst erop dat er dringend EU-middelen, 
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en specifiek middelen uit de 
structuurfondsen, beschikbaar moeten 
worden gesteld voor de culturele en 
creatieve sectoren en dat er met spoed 
nieuwe steunmaatregelen moeten worden 
vastgesteld voor makers, werknemers en 
freelancers in deze sectoren in de EU;

Or. en

Amendement 52
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Europese Commissie 
om in het kader van de Green Deal 
specifieke acties te ontwikkelen die gelijke 
toegang tot EU-programma’s op het 
gebied van cultuur, onderwijs, sport en 
jongeren waarborgen voor personen uit 
kwetsbare groepen;

Or. en

Amendement 53
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie te streven 
naar intensievere EU-samenwerking op 
het gebied van onderwijs over milieu en 
klimaatverandering;

Or. en
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Amendement 54
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. onderstreept de belangrijke 
bijdrage van specifieke studies en 
programma’s op dit gebied;

Or. en

Amendement 55
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. wijst opnieuw op de 
positieve effecten van onderwijs over 
milieu en klimaatverandering vanaf jonge 
leeftijd;

Or. en

Amendement 56
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. verzoekt om het opzetten 
van specifieke Erasmus+-projecten die 
zich richten op milieueducatie, en wijst 
erop dat het belangrijk is om jongeren bij 
dit proces te betrekken;

Or. en
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