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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. minder om Europa-Parlamentets 
beslutning af 30. maj 2018 om den 
flerårige finansielle ramme 2021-2027 og 
egne indtægter1a; understreger 
betydningen af de horisontale principper, 
der bør ligge til grund for FFR og alle de 
tilknyttede EU-politikker; anmoder derfor 
om at integrere FN's mål for bæredygtig 
udvikling i alle Unionens politikker og 
initiativer i den næste FFR; understreger 
endvidere, at afskaffelse af 
forskelsbehandling er afgørende for at 
opfylde EU's forpligtelser i retning af et 
inklusivt Europa, og beklager den 
manglende integration af kønsaspektet og 
ligestilling mellem kønnene i Unionens 
politikker, som det fremgår af forslagene 
til FFR; 

_______________

1a Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0226

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. minder om sin beslutning af 
14. marts 2018 om den næste FFR: 
forberedelse af Parlamentets holdning til 
den flerårige finansielle ramme efter 
20201a; gentager sin støtte til programmer 
på områderne kultur, uddannelse, medier, 
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ungdom, sport, demokrati, medborgerskab 
og civilsamfund, som klart har vist deres 
merværdi på europæisk plan og nyder 
vedvarende popularitet blandt 
modtagerne; minder om sin henstilling 
om, at der oprettes en intern europæisk 
demokratifond for at styrke støtten til 
civilsamfundet og NGO'er, der arbejder 
inden for demokrati og 
menneskerettigheder, som skal forvaltes 
af Kommissionen; 

_______________

1a Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0075

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af programmet for 
rettigheder og værdier

om oprettelse af programmet for 
rettigheder, værdier og unionsborgerskab

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I sin beslutning af 14. marts 2018 
om den næste FFR: forberedelse af 
Parlamentets holdning til den flerårige 
finansielle ramme efter 2020 udtrykte 
Europa-Parlamentet sin støtte til 
programmer inden for områderne kultur, 
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uddannelse, medier, ungdom, sport, 
demokrati, medborgerskab og 
civilsamfund, der klart har vist deres 
europæiske merværdi og nyder 
vedvarende popularitet blandt 
modtagerne, og understreger, at en 
stærkere og mere ambitiøs union kun kan 
opnås, hvis den udstyres med styrkede 
finansielle midler. Der bør løbende ydes 
støtte til eksisterende politikker, 
ressourcerne til EU's 
flagskibsprogrammer bør øges, og 
yderligere ansvarsområder bør matches 
med supplerende finansielle midler.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Borgerne bør også være mere 
bevidste om deres rettigheder som følge af 
unionsborgerskabet og kunne føle sig godt 
tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde og 
udføre frivilligt arbejde i en anden 
medlemsstat, og de bør kunne nyde og 
udøve alle deres borgerrettigheder og have 
tillid til at have lige adgang og at kunne 
nyde godt af den fulde håndhævelse og 
beskyttelse af deres rettigheder uden 
forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen 
de befinder sig. Civilsamfundet bør støttes 
med henblik på at fremme, beskytte og øge 
bevidstheden om EU's fælles værdier, som 
omhandles i artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union, og med henblik på at 
bidrage til den effektive udøvelse af 
rettigheder i henhold til EU-retten.

(7) Borgerne bør også være mere 
bevidste om deres rettigheder som følge af 
unionsborgerskabet og kunne føle sig godt 
tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde og 
udføre frivilligt arbejde i en anden 
medlemsstat, og de bør kunne nyde og 
udøve alle deres borgerrettigheder og have 
tillid til at have lige adgang og at kunne 
nyde godt af den fulde håndhævelse og 
beskyttelse af deres rettigheder uden 
forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen 
de befinder sig. Civilsamfundet skal, 
sammen med de lokale og regionale 
myndigheder og deres repræsentative 
sammenslutninger på nationalt plan og 
EU-plan, støttes med henblik på at 
fremme, beskytte og øge bevidstheden om 
EU's fælles værdier, som omhandles i 
artikel 2 i traktaten om Den Europæiske 
Union, og med henblik på at bidrage til den 
effektive udøvelse af rettigheder i henhold 
til EU-retten. Programmet skal sikre 
fortsat støtte til gennemførelsen og 
videreudviklingen af eksisterende lokale 
og regionale initiativer, der bidrager til at 
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nå disse mål, såsom det europæiske 
charter for ligestilling mellem kvinder og 
mænd på lokalt plan.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ligestilling mellem kvinder og 
mænd er en grundlæggende værdi og en af 
Den Europæiske Unions målsætninger. 
Diskrimination og forskelsbehandling af 
kvinder krænker deres grundlæggende 
rettigheder og forhindrer deres fulde 
politiske, sociale og økonomiske 
samfundsdeltagelse. Derudover hindrer 
strukturelle og kulturelle barrierer 
opnåelsen af reel ligestilling mellem 
kønnene. Fremme af ligestilling mellem 
kønnene i alle Unionens aktiviteter er en 
central aktivitet for Unionen og en 
drivkraft for økonomisk vækst og bør 
støttes af programmet.

(8) Ligestilling mellem kvinder og 
mænd er en grundlæggende værdi og en af 
Den Europæiske Unions målsætninger. 
Diskrimination og forskelsbehandling af 
kvinder krænker deres grundlæggende 
rettigheder og forhindrer deres fulde 
politiske, sociale og økonomiske 
samfundsdeltagelse. Derudover hindrer 
strukturelle og kulturelle barrierer 
opnåelsen af reel ligestilling mellem 
kønnene. Fremme af ligestilling mellem 
kønnene i alle Unionens aktiviteter er en 
central aktivitet for Unionen og en 
drivkraft for økonomisk vækst og bør 
støttes af programmet og sikre maksimale 
synergieffekter med Den Europæiske 
Socialfond Plus.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Artikel 8 i TEUF fastsætter 
princippet om integrering af kønsaspektet 
i alle Unionens aktiviteter. En korrekt 
gennemførelse af integrering af 
kønsaspektet kræver tildeling af 
tilstrækkelige ressourcer og 
gennemsigtighed i de budgetbevillinger, 
der er afsat til at fremme ligestilling 
mellem kønnene og bekæmpe 
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kønsdiskrimination.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af programmet og 
en så effektiv og brugervenlig 
gennemførelse af det som muligt, samtidig 
med at retssikkerheden og adgangen til 
programmet for alle deltagere sikres.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b) En forbedring af gennemførelsen 
og kvaliteten af støtten bør være 
hovedprincipperne bag opfyldelsen af 
instrumentets målsætninger, samtidig 
med at der sikres optimal udnyttelse af de 
finansielle midler.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Forslaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om beskyttelse af 
Unionens budget i tilfælde af generelle 
mangler med hensyn til retsstatsprincippet 
i medlemsstaterne har til formål at give 
Unionen mulighed for at beskytte sit 
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budget bedre, når svagheder i 
retsstatsprincippet forringer eller truer 
med at svække den forsvarlige 
økonomiske forvaltning af Unionens 
finansielle interesser. Det bør supplere 
programmet for rettigheder og værdier, 
som spiller en anden rolle, nemlig at 
finansiere politikker, der er i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og de europæiske værdier, 
hvis kerne er borgernes liv og deltagelse;

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at understrege betydningen af at 
tackle klimaændringer i overensstemmelse 
med Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's 
mål for bæredygtig udvikling vil 
programmet bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet går til 
finansiering af støtte til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i midtvejsevalueringen.

(28) For at understrege betydningen af at 
tackle klimaændringer i overensstemmelse 
med Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen, og for at nå FN's 
mål for bæredygtig udvikling vil 
programmet bidrage til at integrere 
klimaindsatsen og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet afsættes til 
finansiering af støtte til klimamål i FFR-
perioden 2021-2027, og af et årligt mål på 
30 % så hurtigt som muligt og senest i 
2027. Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen af programmet og 
revurderet som led i midtvejsevalueringen.

Begrundelse

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige 
finansielle ramme: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme 
efter 2020 (2017/2052(INI)) til, at der snarest muligt og senest i 2027 nås et mål på 30 % med 
hensyn til de udgifter i EU's budget, der afsættes til støtte til opnåelsen af de fastsatte 
klimamål.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det overordnede mål med 
programmet er at beskytte og fremme de 
rettigheder og værdier, der er forankret i 
EU's traktater, herunder ved at støtte 
civilsamfundsorganisationer med henblik 
på at bevare åbne, demokratiske og 
inklusive samfund.

1. Det overordnede mål med 
programmet er at beskytte og fremme de 
rettigheder og værdier, der er forankret i 
EU's traktater, herunder ved at støtte 
civilsamfundsorganisationer og lokale og 
regionale myndigheder og deres 
repræsentative sammenslutninger med 
henblik på at bevare åbne, demokratiske og 
inklusive samfund.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme borgernes engagement 
og deltagelse i Unionens demokratiske liv 
(indsatsområdet for borgernes engagement 
og deltagelse) og

b) at fremme et Europa for borgerne 
ved at styrke deres engagement og 
deltagelse i Unionens demokratiske liv 
(indsatsområdet for borgernes engagement 
og deltagelse) og

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen fører en løbende 
dialog med programmets støttemodtagere, 
navnlig civilsamfundet samt lokale og 
regionale myndigheder og deres 
repræsentative sammenslutninger, om 
fastsættelsen af flerårige og årlige 
prioriteter i løbet af 
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programmeringsperioden. Der vil blive 
etableret en civil dialog som 
hovedplatformen til dette formål, der 
struktureres i overensstemmelse med 
programmets forskellige specifikke mål.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forebygge og bekæmpe alle former 
for vold mod børn, unge og kvinder samt 
vold mod andre risikogrupper

a) forebygge og bekæmpe alle former 
for chikane og vold mod børn, unge og 
kvinder samt vold mod andre 
risikogrupper, som finder sted på 
internettet og/eller i virkeligheden, 
herunder på arbejdssteder og offentlige 
steder

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på [641 705 000]
EUR i løbende priser.

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2021-2027 er på 1 627 000 
000 EUR i 2018-priser (1 834 000
000 EUR i løbende priser).

Begrundelse

I overensstemmelse med Formandskonferencens beslutning af 13. september 2018 afspejler 
kompromisændringen den seneste opdeling af FFR pr. program, således som ordførerne for 
FFR foreslog vedtaget med henblik på afstemningen vedrørende udkastet til 
interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En foranstaltning, som der er ydet 
støtte til inden for rammerne af 
programmet, kan også opnå støtte fra andre 
EU-programmer, herunder midler under 
delt forvaltning, forudsat at støtten ikke 
ydes for at dække de samme omkostninger. 
[Den samlede finansiering kan ikke 
overstige de samlede støtteberettigede 
omkostninger til foranstaltningen og 
støtten fra forskellige EU-programmer kan 
blive beregnet på et pro-rata grundlag].

1. En foranstaltning, som der er ydet 
støtte til inden for rammerne af 
programmet, kan også opnå støtte fra alle 
andre EU-programmer, herunder midler 
under delt forvaltning, forudsat at støtten 
ikke ydes for at dække de samme 
omkostninger, og at der undgås 
dobbeltfinansiering af midler ved at 
angive finansieringskilderne for hver 
udgiftskategori i overensstemmelse med 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning. [Den samlede finansiering må 
ikke overstige de samlede støtteberettigede 
omkostninger til foranstaltningen og 
støtten fra forskellige EU-programmer kan 
blive beregnet på et pro-rata grundlag].

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsprogrammet vedtages af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 19.

2. Arbejdsprogrammet vedtages af 
Kommissionen ved en delegeret retsakt.
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 16.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indikatorer, som skal rapporteres 
vedrørende programmets fremskridt med 
hensyn til opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger, jf. artikel 2, findes i bilag II.

1. Indikatorer, som skal rapporteres 
vedrørende programmets fremskridt med 
hensyn til opfyldelsen af de specifikke 
målsætninger, jf. artikel 2, indsamles, og, 
hvis det er relevant, opdeles pr. køn.
Listen over indikatorer findes i bilag II.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Evalueringer gennemføres så 
betids, at resultaterne kan indgå i 
beslutningsprocessen.

1. Evalueringer integrerer 
kønsaspektet, herunder et specifikt kapitel 
for hvert indsatsområde, som gennemføres 
så betids, at resultaterne kan indgå i 
beslutningsprocessen.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 14, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2027.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 13 og 14, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2027.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler 1. Modtagere af EU-midler 
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anerkender EU-midlernes oprindelse og 
sikrer synligheden af disse (navnlig ved 
fremstød for foranstaltningerne og disses 
resultater) gennem sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden.

anerkender EU-midlernes oprindelse og 
sikrer synligheden af disse (navnlig ved 
fremstød for foranstaltningerne og disses 
resultater) ved hjælp af sammenhængende, 
virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
som er afpasset forholdsmæssigt efter 
forskellige modtagergrupper, herunder 
medierne og offentligheden, hvilket viser 
EU-merværdien og hjælper 
Kommissionen med at indsamle data med 
henblik på at øge den budgetmæssige 
gennemsigtighed.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De specifikke mål for programmet, som er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive 
videreført, navnlig gennem støtte til 
følgende aktiviteter:

De specifikke mål for programmet, som er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive 
videreført, navnlig gennem støtte til 
følgende aktiviteter, på subnationalt, 
nationalt og europæisk plan:

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) analytiske og 
overvågningsrelaterede aktiviteter1 for at få 
en bedre forståelse af situationen i 
medlemsstaterne og på EU-plan på de 
områder, der er omfattet af programmet, 
samt for at forbedre gennemførelsen af 
EU's lovgivning og politikker

c) analytiske og 
overvågningsrelaterede aktiviteter1 for at få 
en bedre forståelse af situationen i 
medlemsstaterne og på EU-plan på de 
områder, der er omfattet af programmet, 
samt for at forbedre gennemførelsen af 
EU's lovgivning og politikker

_______________ _______________

1 Disse aktiviteter omfatter f.eks. 
indsamling af data og statistikker;
udvikling af fælles metoder og, når det 

1 Disse aktiviteter omfatter f.eks. 
indsamling af data og statistikker, opdelt 
efter køn og alder udvikling af fælles 
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skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer 
eller benchmarks; undersøgelser, 
forskning, analyser og rundspørger; 
evalueringer; konsekvensanalyse; 
udarbejdelse og offentliggørelse af 
vejledninger, rapporter og 
uddannelsesmateriale.

metoder og, når det skønnes 
hensigtsmæssigt, af indikatorer eller 
benchmarks; undersøgelser, forskning, 
analyser og rundspørger; evalueringer; 
konsekvensanalyse; udarbejdelse og 
offentliggørelse af vejledninger, rapporter 
og uddannelsesmateriale.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) samling af europæere af forskellige 
nationaliteter og kulturer ved at give dem 
mulighed for at deltage i 
venskabsbysamarbejde

g) samling af europæere af forskellige 
nationaliteter og kulturer ved at give dem 
mulighed for at deltage i 
venskabsbysamarbejdsaktiviteter og -
projekter, herunder bilaterale 
venskabsprojekter og netværk af byer

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) opmuntring til og fremme af aktiv 
deltagelse i opbygningen af en mere 
demokratisk Union samt udbredelse af 
kendskab til rettigheder og værdier via 
støtte til civilsamfundsorganisationer

h) opmuntring til og fremme af aktiv 
deltagelse i opbygningen af en mere 
demokratisk Union samt udbredelse af 
kendskab til rettigheder og værdier via 
støtte til civilsamfundsorganisationer og 
lokale og regionale myndigheder samt 
deres repræsentative sammenslutninger

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) styrkelse af de europæiske netværks 
evne til at fremme og videreudvikle EU-
retten og EU's politiske mål og strategier 
samt støtte til civilsamfundsorganisationer, 
som er aktive på de områder, der er 
omfattet af programmet

j) styrkelse af de europæiske netværks 
evne til gennem flerårige driftstilskud at 
fremme og videreudvikle EU-retten og 
EU's politiske mål og strategier og støtte til 
civilsamfundet samt lokale og regionale 
myndigheder og deres repræsentative 
sammenslutninger, som er aktive på de 
områder, der er omfattet af programmet

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) styrke de nationale kontaktpunkter 
og skabe bedre synergier mellem den 
politiske udvikling inden for området 
medborgerskab, programmets 
målsætninger og de nationale 
kontaktpunkters og støttemodtagernes 
arbejde

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – litra k b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) styrke onlineplatformen til 
fremvisning af projekter, der er udviklet 
af støttemodtagerne, samt yde vejledning 
til potentielle modtagere, formidle 
projektresultaterne og øge synligheden og 
opfølgningen

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
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Bilag I – afsnit 1 – litra k c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kc) yderligere støtte kritiske, men 
konstruktive udvekslinger, som tager de 
udfordringer op, der påvirker 
europæernes dagligdag som f.eks.
beskæftigelse, integration af migranter, 
boliger, mobilitet eller uddannelse.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet vil blive fulgt på grundlag af 
et sæt indikatorer, der er beregnet til at 
måle, i hvilket omfang de overordnede og 
specifikke mål for programmet er nået, og 
med henblik på at minimere de 
administrative byrder og omkostninger. 
Med henblik herpå vil der blive indsamlet 
data for så vidt angår følgende sæt af 
nøgleindikatorer:

Programmet vil blive fulgt på grundlag af 
et sæt indikatorer, der er beregnet til at 
måle, i hvilket omfang de overordnede og 
specifikke mål for programmet er nået, og 
med henblik på at minimere de 
administrative byrder og omkostninger. 
Med henblik herpå vil der blive indsamlet 
data for så vidt angår følgende sæt af 
nøgleindikatorer, som bør, hvor det er 
relevant, opdeles efter køn, alder og 
handicap:

Begrundelse

Sporing af ovennævnte kategorier inden for programmets deltagere vil støtte integreringen af 
ligestilling mellem kønnene og ikke-forskelsbehandling i praksis.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det antal personer, der er blevet nået via: Det antal personer, opdelt efter køn og 
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alder, der er blevet nået via: 

i) uddannelsesaktiviteter i) uddannelsesaktiviteter

ii) gensidig læring og udveksling af god 
praksis

ii) gensidig læring og udveksling af god 
praksis

iii) bevidstgørelses-, oplysnings- og 
formidlingsaktiviteter.

iii) bevidstgørelses-, oplysnings- og 
formidlingsaktiviteter.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – række 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør hvert år 
desuden følgende outputindikatorer:

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – række 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

antal ansøgninger og aktiviteter, der 
finansieres under hvert litra i artikel 9, 
stk. 1, og under hvert indsatsområde

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – række 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

størrelsen af de midler, ansøgerne har 
søgt om, og som er tildelt, under hvert 
litra i artikel 9, stk. 1, og under hvert 
indsatsområde
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