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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. herinnert aan zijn resolutie van 
30 mei 2018 over het meerjarig financieel 
kader (MFK) 2021-2027 en eigen 
middelen1 bis; benadrukt dat de 
horizontale beginselen, die ten grondslag 
moeten liggen aan het MFK en al het 
daarmee verband houdende beleid van de 
Unie, belangrijk zijn; dringt daarom aan 
op de opname van de VN-doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling (SDG's) in 
alle Uniebeleidsmaatregelen en -
initiatieven van het volgende MFK; 
benadrukt voorts dat de uitbanning van 
discriminatie essentieel is voor het 
nakomen van de verbintenissen van de 
EU ten aanzien van een inclusief Europa 
en betreurt het ontbreken van 
verbintenissen op het gebied van 
gendermainstreaming en gendergelijkheid 
in het beleid van de Unie dat met de 
voorstellen voor het MFK gepresenteerd 
is; 

_______________

11 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0226.

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. wijst op zijn resolutie van 
14 maart 2018 over het volgende MFK: 
voorbereiding van het standpunt van het 
Parlement ten aanzien van het MFK voor 
de periode na 20201 bis; herhaalt zijn steun 
voor programma's op het gebied van 
cultuur, onderwijs, media, jeugd, sport, 
democratie, burgerschap en 
maatschappelijke organisaties, die 
duidelijk hun Europese meerwaarde 
hebben bewezen en populair zijn en 
blijven onder de begunstigden; herinnert 
aan zijn aanbeveling betreffende de 
vaststelling van een door de Commissie te 
beheren intern Europees fonds voor 
democratie, om maatschappelijke 
organisaties en ngo's die actief zijn op het 
gebied van democratie en mensenrechten 
beter te steunen; 

_______________

1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0075.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van het programma Rechten 
en waarden

tot vaststelling van het programma 
Rechten, waarden en burgerschap
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In zijn resolutie van 14 maart 2018 
over het volgende MFK: voorbereiding 
van het standpunt van het Parlement ten 
aanzien van het MFK voor de periode na 
2020, spreekt het Europees Parlement zijn 
steun uit voor programma's op het gebied 
van cultuur, onderwijs, media, jeugd, 
sport, democratie, burgerschap en 
maatschappelijke organisaties, die 
duidelijk hun Europese meerwaarde 
hebben bewezen en populair zijn en 
blijven onder de begunstigden, en 
onderstreept het bovendien dat een sterker 
en ambitieuzer Europa alleen mogelijk is 
als in meer financiële middelen wordt 
voorzien. Het bestaande beleid moet 
voortdurend worden ondersteund, de 
middelen voor de 
vlaggenschipprogramma's van de Unie 
moeten worden verhoogd en de extra 
verantwoordelijkheden moeten gepaard 
gaan met extra financiële middelen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Burgers zouden zich ook beter 
bewust moeten zijn van de rechten die zij 
aan het burgerschap van de Unie ontlenen, 
moeten met een gerust hart kunnen wonen, 
reizen, studeren, werken en 
vrijwilligerswerk doen in een andere 
lidstaat en moeten erop kunnen vertrouwen 
dat zij al hun burgerschapsrechten kunnen 
genieten en uitoefenen en er gelijke 

(7) Burgers zouden zich ook beter 
bewust moeten zijn van de rechten die zij 
aan het burgerschap van de Unie ontlenen, 
moeten met een gerust hart kunnen wonen,
reizen, studeren, werken en 
vrijwilligerswerk doen in een andere 
lidstaat en moeten erop kunnen vertrouwen 
dat zij al hun burgerschapsrechten kunnen 
genieten en uitoefenen en er gelijke 
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toegang toe hebben en dat zij zonder 
discriminatie volledig aanspraak op hun 
rechten en de bescherming daarvan kunnen 
maken, ongeacht waar zij zich in de Unie 
bevinden. Maatschappelijke organisaties 
moeten steun krijgen voor activiteiten 
inzake bevordering, bescherming en 
bewustmaking op het gebied van de 
gemeenschappelijke waarden van de EU op 
grond van artikel 2 VEU en voor het
leveren van bijdragen aan de effectieve 
uitoefening van rechten krachtens het recht 
van de Unie.

toegang toe hebben en dat zij zonder 
discriminatie volledig aanspraak op hun 
rechten en de bescherming daarvan kunnen 
maken, ongeacht waar zij zich in de Unie 
bevinden. Maatschappelijke organisaties, 
alsook lokale en regionale overheden en 
hun representatieve organisaties op 
nationaal en Europees niveau, moeten 
steun krijgen voor activiteiten inzake 
bevordering, bescherming en 
bewustmaking op het gebied van de 
gemeenschappelijke waarden van de EU op 
grond van artikel 2 VEU en voor het 
leveren van bijdragen aan de effectieve 
uitoefening van rechten krachtens het recht 
van de Unie. Met het programma wordt 
blijvende steun gewaarborgd voor de 
tenuitvoerlegging en verdere ontwikkeling 
van bestaande lokale en regionale 
initiatieven die bijdragen aan de 
verwezenlijking van deze doelstellingen, 
zoals het Europees Handvest voor 
gelijkheid van vrouwen en mannen in het 
lokale leven.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Gelijkheid van vrouwen en mannen 
is een fundamentele waarde en een 
doelstelling van de Europese Unie. 
Discriminatie en ongelijke behandeling van 
vrouwen schendt hun grondrechten en 
belemmert hun volwaardige politieke, 
sociale en economische deelname aan de
samenleving. Bovendien vormt het bestaan 
van structurele en culturele barrières een 
belemmering voor de verwezenlijking van 
reële gendergelijkheid. Bevordering van 
gendergelijkheid bij alle activiteiten van de 
Unie is derhalve een kernactiviteit van de 
Unie en een motor voor economische 
groei, en moet derhalve door het 

(8) Gelijkheid van vrouwen en mannen 
is een fundamentele waarde en een 
doelstelling van de Europese Unie. 
Discriminatie en ongelijke behandeling van 
vrouwen schendt hun grondrechten en 
belemmert hun volwaardige politieke, 
sociale en economische deelname aan de 
samenleving. Bovendien vormt het bestaan 
van structurele en culturele barrières een 
belemmering voor de verwezenlijking van 
reële gendergelijkheid. Bevordering van 
gendergelijkheid bij alle activiteiten van de 
Unie is derhalve een kernactiviteit van de 
Unie en een motor voor economische 
groei, en moet derhalve door het 
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programma worden ondersteund. programma worden ondersteund, waarbij 
gestreefd moet worden naar maximale 
synergieën met het Europees Sociaal 
Fonds+.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In artikel 8 VWEU is het beginsel 
van gendermainstreaming in alle 
werkzaamheden van de Unie neergelegd. 
Goede toepassing van 
gendermainstreaming vereist de 
toewijzing van adequate middelen en 
transparantie in de begrotingsonderdelen 
die bestemd zijn voor de bevordering van 
gendergelijkheid en de bestrijding van 
discriminatie op grond van gender.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Het is van belang om te 
zorgen voor degelijk financieel beheer van 
het programma en de uitvoering daarvan, 
die zo effectief en gebruikersvriendelijk 
mogelijk moet zijn, waarbij eveneens 
gezorgd moet worden voor wettelijke 
zekerheid en de toegankelijkheid van het 
programma voor alle deelnemers.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Bij de verwezenlijking van 
de doelstellingen van het programma 
moeten een betere uitvoering en een 
betere kwaliteit van de bestedingen als 
richtsnoeren worden gehanteerd, en moet 
daarbij worden gewaarborgd dat de 
financiële middelen optimaal worden 
gebruikt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad inzake de bescherming van de 
begroting van de Unie in geval van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten 
heeft tot doel de Unie in staat te stellen 
haar begroting beter te beschermen 
wanneer tekortkomingen in de rechtsstaat 
afbreuk doen of dreigen te doen aan een 
goed financieel beheer of aan de 
financiële belangen van de Unie. Het is 
bedoeld als aanvulling van het 
programma Rechten en waarden, dat een 
ander doel beoogt aangezien het gericht is 
op de financiering van beleid op het 
gebied van grondrechten en Europese 
waarden, en daarmee op het leven van 
mensen en hun deelname aan de 
samenleving.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Gelet op het belang van de strijd 
tegen klimaatverandering, overeenkomstig 
de verplichtingen die de Unie is aangegaan 
voor de uitvoering van de overeenkomst 
van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties zal dit programma 
bijdragen tot de mainstreaming van 
klimaatactie en de verwezenlijking van het 
algemene streefcijfer dat 25% van de 
uitgaven op de EU-begroting de 
klimaatdoelstellingen ondersteunt. Bij de 
voorbereiding en de uitvoering van het 
programma zullen relevante acties worden 
vastgesteld en bij de tussentijdse evaluatie 
zullen deze opnieuw worden beoordeeld.

(28) Gezien het belang van de strijd 
tegen klimaatverandering en in 
overeenstemming met de toezeggingen van 
de Unie om de Overeenkomst van Parijs en 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties uit 
te voeren, zal dit programma bijdragen aan 
de mainstreaming van klimaatactie en aan 
het algemene streven dat gedurende de 
MFK-periode 2021-2027 25 % van de EU-
begrotingsuitgaven klimaatdoelstellingen 
ondersteunen, en dat zo spoedig mogelijk, 
en uiterlijk in 2027, een streefcijfer van 
30 % jaarlijks wordt gehaald. Bij de 
voorbereiding en de uitvoering van het 
programma zullen relevante acties worden 
vastgesteld en bij de tussentijdse evaluatie 
zullen deze opnieuw worden beoordeeld.

Motivering

Het Europees Parlement heeft er in zijn resolutie van 14 maart 2018 over het volgende MFK: 
voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode 
na 2020 (2017/2052(INI)) op aangedrongen dat de klimaatgerelateerde EU-
begrotingsuitgaven zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2027 op 30 % moeten liggen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene doelstelling van het 
programma is de bescherming en 
bevordering van de rechten en waarden die 
in de EU-Verdragen zijn verankerd, onder 
meer door ondersteuning van 
maatschappelijke organisaties met het oog 
op de instandhouding van een open, 
democratische en inclusieve samenleving.

1. De algemene doelstelling van het 
programma is de bescherming en 
bevordering van de rechten en waarden die 
in de EU-Verdragen zijn verankerd, onder 
meer door ondersteuning van 
maatschappelijke organisaties en lokale en 
regionale overheden en hun 
representatieve organisaties met het oog 
op de instandhouding van een open, 
democratische en inclusieve samenleving.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevordering van de betrokkenheid 
van de burgers bij en hun participatie in het 
democratisch bestel van de Unie 
(onderdeel Betrokkenheid en participatie 
van de burger)

b) bevordering van een Europa voor 
de burger door de betrokkenheid van de 
burgers bij en hun participatie in het 
democratisch bestel van de Unie te 
versterken (onderdeel Betrokkenheid en 
participatie van de burger)

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie overlegt gedurende 
de programmeringsperiode regelmatig 
met de begunstigden van het programma, 
en met name met maatschappelijke 
organisaties en lokale en regionale 
overheden en hun representatieve 
organisaties, over de vaststelling van de 
meerjarige en jaarlijkse prioriteiten. Als 
voornaamste platform voor dit overleg zal 
een dialoog met de burgers worden 
opgezet die gestructureerd wordt aan de 
hand van de verschillende specifieke 
doelstellingen van het programma.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het voorkomen en bestrijden van 
alle vormen van geweld tegen kinderen, 
jongeren en vrouwen, alsmede geweld 
tegen andere groepen die risico lopen;

a) het voorkomen en bestrijden van 
alle vormen van geweld tegen en 
intimidatie van kinderen, jongeren en 
vrouwen, alsmede geweld tegen andere 
groepen die risico lopen, online en/of 
fysiek, onder meer op het werk en in de 
openbare ruimte;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma voor de 
periode 2021–2027 bedragen 
[641 705 000] EUR in lopende prijzen.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma over de 
periode 2021-2027 bedragen 
1 627 000 000 EUR in prijzen van 2018 
(1 834 000 000 EUR in lopende prijzen).

Motivering

Overeenkomstig het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13 september 2018 
weerspiegelt het compromisamendement de laatste uitsplitsing van het MFK per programma 
zoals de MFK-rapporteurs voor aanneming hebben voorgesteld met het oog op de stemming 
over het tussentijds verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling 
van het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027 – het standpunt van het 
Parlement met betrekking tot een akkoord.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan een actie waaraan in het kader 
van het programma een bijdrage is 
toegekend, kan ook een bijdrage worden 
toegekend uit een ander programma van de 

1. Aan een actie waaraan in het kader 
van het programma een bijdrage is 
toegekend, kan ook een bijdrage worden 
toegekend uit een ander programma van de 
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Unie, met inbegrip van fondsen in gedeeld 
beheer, op voorwaarde dat de bijdragen 
niet dezelfde kosten dekken. [De 
cumulatieve financiering mag de totale 
subsidiabele kosten van de actie niet 
overschrijden en de steun uit de 
verschillende programma's van de Unie 
kan pro rata worden berekend].

Unie, met inbegrip van fondsen in gedeeld 
beheer, op voorwaarde dat de bijdragen 
niet dezelfde kosten dekken en dat dubbele 
financiering wordt voorkomen door 
duidelijk de financieringsbronnen voor 
elke uitgavencategorie aan te geven, in 
overeenstemming met het beginsel van 
goed financieel beheer. [De cumulatieve 
financiering mag de totale subsidiabele 
kosten van de actie niet overschrijden en de 
steun uit de verschillende programma’s van 
de Unie kan pro rata worden berekend].

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het werkprogramma wordt door de 
Commissie vastgesteld door middel van 
een uitvoeringshandeling. Die 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld
volgens de in artikel 19 bedoelde 
raadplegingsprocedure.

2. Het werkprogramma wordt door de 
Commissie vastgesteld door middel van 
een gedelegeerde handeling. De 
Commissie is bevoegd om overeenkomstig 
artikel 16 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De indicatoren om verslag uit te 
brengen over de door het programma 
geboekte vooruitgang bij het 
verwezenlijken van de in artikel 2 
vermelde specifieke doelstellingen zijn 
vastgesteld in bijlage II.

1. De indicatoren om verslag uit te 
brengen over de door het programma 
geboekte vooruitgang bij het 
verwezenlijken van de in artikel 2 
vermelde specifieke doelstellingen worden, 
indien van toepassing, naar gender 
uitgesplitst. De lijst van indicatoren is 
opgenomen in bijlage II.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Evaluaties worden tijdig uitgevoerd 
zodat zij in de besluitvorming kunnen 
worden meegenomen.

1. Evaluaties omvatten een 
genderdimensie, bevatten een specifiek 
hoofdstuk voor elk onderdeel, en worden 
tijdig uitgevoerd zodat zij in de 
besluitvorming kunnen worden 
meegenomen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 14 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend tot en met 31 december 2027.

2. De in de artikelen 13 en 14 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend tot en met 
31 december 2027.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ontvangers van financiering van 
de Unie erkennen de oorsprong van en 
geven zichtbaarheid aan de financiering 
van de Unie (met name wanneer zij de 
acties en de resultaten ervan promoten) 
door meerdere doelgroepen, waaronder de 
media en het grote publiek, doelgericht en 
op samenhangende, doeltreffende en 
evenredige wijze te informeren.

1. De ontvangers van financiering van 
de Unie erkennen de oorsprong van en 
geven zichtbaarheid aan de financiering 
van de Unie (met name wanneer zij de 
acties en de resultaten ervan promoten) 
door meerdere doelgroepen, waaronder de 
media en het grote publiek, doelgericht en 
op samenhangende, doeltreffende en 
evenredige wijze te informeren, waardoor 
de toegevoegde waarde van de Unie wordt 
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aangetoond en de inspanningen van de 
Commissie op het gebied van 
gegevensverzameling worden ondersteund 
om de budgettaire transparantie te 
vergroten.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 2, lid 2, bedoelde specifieke 
doelstellingen van het programma worden 
met name nagestreefd door middel van 
ondersteuning van de volgende activiteiten:

De in artikel 2, lid 2, bedoelde specifieke 
doelstellingen van het programma worden 
met name nagestreefd door middel van 
ondersteuning van de volgende activiteiten 
op subnationaal, nationaal en Europees
niveau:

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) analyse en monitoring1 ter 
verbetering van het inzicht in de situatie in 
de lidstaten en op EU-niveau op gebieden 
die onder het programma vallen, alsmede 
ter verbetering van de uitvoering van de 
wetgeving en het beleid van de EU;

c) analyse en monitoring1 ter 
verbetering van het inzicht in de situatie in 
de lidstaten en op EU-niveau op gebieden 
die onder het programma vallen, alsmede 
ter verbetering van de uitvoering van de 
wetgeving en het beleid van de EU;

_______________ _______________
1 Deze activiteiten omvatten bijvoorbeeld 
het verzamelen van gegevens en 
statistieken; het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke methoden en, in 
voorkomend geval, indicatoren of 
benchmarks; studies, onderzoeken, 
analyses en enquêtes; evaluaties; 
effectbeoordeling; het opstellen en 
publiceren van handleidingen, rapporten en 

1 Deze activiteiten omvatten bijvoorbeeld 
het verzamelen van gegevens en 
statistieken, uitgesplitst naar geslacht en 
leeftijd; het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke methoden en, in 
voorkomend geval, indicatoren of 
benchmarks; studies, onderzoeken, 
analyses en enquêtes; evaluaties; 
effectbeoordeling; het opstellen en 
publiceren van handleidingen, rapporten en 
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educatief materiaal. educatief materiaal.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) Europeanen van verschillende 
nationaliteiten en culturen met elkaar in 
contact brengen door hun de mogelijkheid 
te bieden deel te nemen aan activiteiten in 
het kader van stedenbanden;

g) Europeanen van verschillende 
nationaliteiten en culturen met elkaar in 
contact brengen door hun de mogelijkheid 
te bieden deel te nemen aan activiteiten in 
het kader van stedenbanden, waaronder 
kleine bilaterale stedenbandenprojecten 
en netwerken van steden;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) aanmoediging en facilitering van 
actieve deelname aan de opbouw van een 
meer democratische Unie en versterking 
van het besef van rechten en waarden door 
ondersteuning van maatschappelijke 
organisaties;

h) aanmoediging en facilitering van 
actieve deelname aan de opbouw van een 
meer democratische Unie en versterking 
van het besef van rechten en waarden door 
ondersteuning van maatschappelijke 
organisaties en lokale en regionale 
overheden en hun representatieve 
organisaties;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) versterking van het vermogen van 
Europese netwerken om het recht, de 
beleidsdoelstellingen en de strategieën van 

j) versterking van het vermogen van 
Europese netwerken via meerjarige 
exploitatiesubsidies om het recht van de 
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de EU verder te ontwikkelen en te 
bevorderen, en ondersteuning van 
maatschappelijke organisaties die actief 
zijn op de onder het programma vallende 
gebieden;

EU verder te ontwikkelen en te bevorderen 
en om kritische bottom-updebatten over 
beleidsdoelstellingen en strategieën te 
bevorderen, alsook ondersteuning van 
maatschappelijke organisaties en lokale en 
regionale overheden en hun 
representatieve organisaties die actief zijn 
op de onder het programma vallende 
gebieden;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) versterking van nationale 
contactpunten en totstandbrenging van 
betere synergieën tussen de
beleidsontwikkelingen op het gebied van 
burgerschap, de doelstellingen van het 
programma en het werk van de nationale 
contactpunten en begunstigden;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – letter k ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k ter) ondersteuning van het 
onlineplatform waarop projecten worden 
getoond die door begunstigden zijn 
opgezet, begeleiding van potentiële 
begunstigden, verspreiding van 
projectresultaten en verbetering van de 
zichtbaarheid en de follow-up;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
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Bijlage I – alinea 1 – letter k quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k quater) verdere ondersteuning van 
kritische maar constructieve 
uitwisselingen over de vraagstukken 
waarmee Europese burgers in het 
dagelijks leven te maken hebben, zoals:
werk, de integratie van migranten, 
huisvesting, mobiliteit en onderwijs.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma wordt gemonitord aan de 
hand van een reeks indicatoren om te 
meten in hoeverre de algemene en 
specifieke doelstellingen van het 
programma zijn verwezenlijkt, mede om de 
administratieve lasten en de kosten zo laag 
mogelijk te houden. Daartoe zullen 
gegevens worden vergaard met betrekking 
tot onderstaande indicatoren:

Het programma wordt gemonitord aan de 
hand van een reeks indicatoren om te 
meten in hoeverre de algemene en 
specifieke doelstellingen van het 
programma zijn verwezenlijkt, mede om de 
administratieve lasten en de kosten zo laag 
mogelijk te houden. Daartoe zullen er 
gegevens worden vergaard met betrekking 
tot onderstaande indicatoren, die in 
voorkomend geval moeten worden 
uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en 
handicap:

Motivering

Het opvolgen van de bovengenoemde categorieën deelnemers zou concreet bijdragen aan de 
mainstreaming van gendergelijkheid en non-discriminatie.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – tabel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aantal personen dat is bereikt door: Het aantal personen, uitgesplitst naar 
geslacht en leeftijd, dat is bereikt door: 

i) opleidingsactiviteiten; i) opleidingsactiviteiten;

ii) activiteiten inzake wederzijds leren en 
uitwisselen van goede praktijken;

ii) activiteiten inzake wederzijds leren en 
uitwisselen van goede praktijken;

iii) activiteiten inzake bewustmaking, 
voorlichting en verspreiding.

iii) activiteiten inzake bewustmaking, 
voorlichting en verspreiding.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – rij 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts publiceert de Commissie elk jaar 
de volgende outputindicatoren:

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – rij 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantal aanvragen en gefinancierde 
activiteiten per in artikel 9, lid 1, 
genoemde categorie en per onderdeel

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – rij 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De hoogte van de aangevraagde en 
uiteindelijk toegekende financiering per 
in artikel 9, lid 1, genoemde categorie en 
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per onderdeel
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