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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

In artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt bepaald dat eerbied voor de 
menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van 
de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren, de 
waarden zijn waarop de Unie berust. De Europese samenlevingen worden de laatste tijd 
geconfronteerd met extremisme en verdeeldheid, verschijnselen die zich keren tegen het idee 
van een open, inclusieve samenleving. De Commissie geeft aan dat zij het om die reden 
belangrijker dan ooit acht om deze waarden te bevorderen en versterken. Bovendien is er nog 
altijd sprake van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie, en lopen vrouwen, kinderen en andere 
kwetsbare groepen nog dagelijks gevaar het slachtoffer te worden van geweld. Veel mensen 
zijn zich onvoldoende bewust van de waarden waarop de EU berust en van de rechten die zij 
hebben als burgers, of trekken deze rechten en waarden zelfs in twijfel.

De Commissie is van oordeel dat het versnipperde karakter van de huidige 
financieringsprogramma's en de beperkte middelen waarover in dit kader kan worden 
beschikt, onvoldoende zijn om het hoofd te bieden aan al deze uitdagingen. Daarom stelt zij
voor de programma's samen te voegen tot een nieuw programma Rechten en waarden, dat 
gefinancierd moet worden via een nieuw Fonds voor justitie, rechten en waarden, met een 
totale toewijzing van 641 705 000 euro. Het voorstel voor een verordening tot vaststelling van 
het programma Rechten en waarden werd bekendgemaakt op 30 mei 2018.

Het voorgestelde nieuwe programma voegt twee bestaande financieringsprogramma's samen: 
het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap en het programma Europa voor de burger. 
De algemene doelstelling van het nieuwe programma is het beschermen en bevorderen van de 
rechten en waarden die zijn verankerd in de EU-verdragen en het Handvest van de 
grondrechten van de EU. Deze algemene doelstelling moet worden bereikt door het realiseren 
van drie specifieke doelstellingen:

• het bevorderen van gelijkheid en rechten (onderdeel Gelijkheid en rechten): het 
voorkomen en bestrijden van ongelijkheid en discriminatie, het ondersteunen van een 
alomvattend beleid ter bevordering van gendergelijkheid en discriminatiebestrijding en de 
mainstreaming daarvan, en beleidsmaatregelen ter bestrijding van  racisme en alle vormen van 
onverdraagzaamheid, het beschermen en bevorderen van de rechten van het kind, de rechten 
van personen met een handicap, de rechten van burgers van de Unie en het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens;

• het bevorderen van de betrokkenheid van de burgers bij en hun participatie in het 
democratisch bestel van de Unie (onderdeel Betrokkenheid en participatie van de burger): de 
focus op het vergroten van het inzicht van de burgers in de Unie, haar geschiedenis, haar 
cultureel erfgoed en haar culturele diversiteit en het bevorderen van uitwisseling en 
samenwerking tussen burgers van verschillende landen;

• het bestrijden van alle vormen van geweld (onderdeel Daphne): de focus op preventie 
en bestrijding van alle vormen van geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen en andere 
risicogroepen, en ondersteuning en bescherming van de slachtoffers van gewelddaden.
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Methodologie

Binnen het Parlement is LIBE de bevoegde Commissie. EMPL is adviserende commissie 
overeenkomstig artikel 53.

De belangrijkste punten van de rapporteur van advies in dit advies

• Het wijzigen van de naam van het programma in "programma Rechten, gelijkheid en 
waarden", om tot uitdrukking te brengen dat de EU streeft naar gelijkheid voor iedereen.

• Het aanpassen van de formulering van de algemene doelstelling van het programma, 
om te benadrukken dat gelijkheid en rechten beide doelstellingen van het programma zijn,
zoals ook reeds in overweging 3 van het voorstel wordt vermeld: "Het uiteindelijke doel is om 
een op rechten gebaseerde, egalitaire, inclusieve en democratische samenleving te bevorderen 
en in stand te houden".

• De persoonlijke werkingssfeer van het nieuwe programma uitbreiden in 
overeenstemming met het ESF+, te weten tot mensen/personen.

• Ervoor zorgen dat de bestrijding van racisme en haatzaaiende uitingen op internet 
tijdens de volgende programmeringsperiode voldoende aandacht krijgt.

• Gelet op de inwerkingtreding van de nieuwe algemene verordening 
gegevensbescherming moet er speciale aandacht besteed worden aan de bescherming van 
gegevens in het kader van gegevensverwerking in de context van arbeidsverhoudingen, gezien 
de gevoeligheid van deze gegevens.

• De lijst van activiteiten die voor financiering in aanmerking komen moet deel 
uitmaken van de basishandeling zelf en mag, omdat het zo'n belangrijk wetgevingsonderdeel 
is, niet in een bijlage weggestopt worden!  Daarom wordt er een nieuw artikel 9 bis 
voorgesteld, dat de hele lijst van bijlage I omvat.

• Equinet moet voor financiering uit het programma in aanmerking komen, omdat het 
een netwerk is van statutaire organen die samenwerken bij de uitvoering en het toezicht op de 
toepassing van het EU-recht op de door het programma bestreken gebieden.

• De rapporteur voor advies stelt een aantal wijzigingen voor met betrekking tot de lijst 
van activiteiten. Belangrijke punten zijn onder meer:

- de acties moeten niet alleen maar gericht zijn op verbetering van kennis, maar 
ook op verbetering van het vermogen om gebruik te maken van het acquis dat relevant is voor 
het programma;

- acties moeten gekenmerkt worden door creativiteit, want de rapporteur voor 
advies heeft de ervaring dat creatieve acties meestal doeltreffend zijn en een goede bijdrage 
kunnen leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma, zoals 
vermeld in artikel 2;

- in het voorstel moeten de acties worden opgenomen die momenteel worden 
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gesteund, maar die niet in het nieuwe voorstel voorkomen (steunverlening aan belangrijke 
actoren en educatief materiaal).

• Ten slotte stelt de rapporteur voor advies voor om in bijlage II duidelijk onderscheid te 
maken tussen resultaatindicatoren en outputindicatoren, en doet zij suggesties voor 
outputindicatoren waarover verslag moet worden uitgebracht.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Daarnaast moet de Unie de 
rechten als bedoeld in de artikelen 2 en 3 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie blijven bevorderen en beschermen 
aan de hand van de handelingen die een 
verdere invulling geven aan deze 
waarden, met name Richtlijn 2000/43/EG 
van de Raad van 29 juni 2000 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming en Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad van 27 
november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling 
in arbeid en beroep, en ter nakoming van 
de op de EU als partij bij het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap rustende verplichtingen, en in 
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overeenstemming met de 
interinstitutionele afkondiging van de 
Europese pijler van sociale rechten 
(2017/C 428/09) en de resolutie van het 
Europees Parlement van 19 april 2008 
over de noodzaak van invoering van een 
Europees waardeninstrument ter 
ondersteuning van maatschappelijke 
organisaties die in de Europese Unie op 
lokaal en nationaal niveau de 
fundamentele waarden uitdragen 
(2018/2619(RSP).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze rechten en waarden moeten 
voortdurend worden bevorderd en
gehandhaafd en verspreid onder de burgers 
en volkeren, en dienen kernwaarden te zijn 
van het Europese project. Met dat doel 
voor ogen dient binnen de EU-begroting 
een nieuw Fonds voor justitie, rechten en 
waarden te worden ingesteld, waarvan het 
programma Rechten en waarden en het 
programma Justitie deel uitmaken. Nu de 
Europese samenlevingen worden 
geconfronteerd met extremisme, 
radicalisering en verdeeldheid, is het 
belangrijker dan ooit om justitie en 
rechten en de waarden van de EU,
mensenrechten, respect voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid en de rechtsstaat te bevorderen, 
te versterken en te verdedigen. Dit zal
vergaande, rechtstreekse gevolgen hebben 
voor het politieke, sociale, culturele en 
economische leven in de EU. De 
steunverlening via het programma Justitie 
ten behoeve van de verdere ontwikkeling 
van een ruimte van recht in de Unie en 
grensoverschrijdende samenwerking zal in 
het kader van het nieuwe fonds worden 

(2) Deze rechten en waarden moeten
niet als vanzelfsprekend worden gezien en 
moeten permanent worden beschermd, 
bevorderd, gehandhaafd en verspreid onder 
de burgers en volkeren, en dienen 
kernwaarden te zijn van het Europese 
project. Met dat doel voor ogen dient 
binnen de EU-begroting een nieuw Fonds 
voor justitie, rechten en waarden te worden 
ingesteld, waarvan het programma Rechten 
en waarden en het programma Justitie deel 
uitmaken. Nu de Europese samenlevingen 
worden geconfronteerd met extremisme, 
radicalisering en verdeeldheid, en er nog 
altijd sprake is van intolerantie en 
discriminatie, is het belangrijker dan ooit 
dat wij ons inzetten voor rechtvaardigheid
en dat wij de rechten, de waarden van de 
EU en de rechtsstaat, die onlosmakelijk 
verbonden is met de democratie en tevens 
een voorwaarde is voor de werking ervan, 
bevorderen, versterken en verdedigen. De 
bevordering en bescherming van de 
mensenrechten, eerbied voor de menselijke 
waardigheid, eerbiediging van sociale 
rechten en de rechten van minderheden 
en eerbied voor de vrijheid, democratie, 
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gehandhaafd. In het programma Rechten 
en waarden worden het bij Verordening 
(EU) nr. 1381/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad8 vastgestelde 
programma Rechten, gelijkheid en 
burgerschap voor de periode 2014–2020 en 
het bij Verordening (EU) nr. 390/2014 van 
de Raad9 vastgestelde programma Europa 
voor de burger (hierna "voorgaande 
programma's" genoemd), samengebracht.

gelijkheid en de rechtsstaat zullen
vergaande, rechtstreekse gevolgen hebben 
voor het politieke, sociale, culturele en 
economische leven in de EU. De 
steunverlening via het programma Justitie 
ten behoeve van de verdere ontwikkeling 
van een ruimte van recht in de Unie en 
grensoverschrijdende samenwerking zal in 
het kader van het nieuwe fonds worden 
gehandhaafd. In het programma Rechten 
en waarden worden het bij Verordening 
(EU) nr. 1381/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad8 vastgestelde 
programma Rechten, gelijkheid en 
burgerschap voor de periode 2014–2020 en 
het bij Verordening (EU) nr. 390/2014 van 
de Raad9 vastgestelde programma Europa 
voor de burger (hierna "voorgaande 
programma's" genoemd), samengebracht.

_________________________________ __________________________________

8 Verordening (EU) nr. 1381/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van een 
programma "Rechten, gelijkheid en 
burgerschap" voor de periode 2014–2020 
(PB L 354 van 28.12.2013, blz. 62).

8 Verordening (EU) nr. 1381/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van een 
programma "Rechten, gelijkheid en 
burgerschap" voor de periode 2014–2020 
(PB L 354 van 28.12.2013, blz. 62).

9 Verordening (EU) nr. 390/2014 van de 
Raad van 14 april 2014 tot vaststelling van 
het programma "Europa voor de burger" 
voor de periode 2014–2020 (PB L 115 van 
17.4.2014, blz. 3).

9 Verordening (EU) nr. 390/2014 van de 
Raad van 14 april 2014 tot vaststelling van 
het programma "Europa voor de burger" 
voor de periode 2014–2020 (PB L 115 van 
17.4.2014, blz. 3).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het Fonds voor justitie, rechten en 
waarden en de twee onderliggende 
financieringsprogramma's zullen 
voornamelijk gericht zijn op personen en 
entiteiten die ertoe bijdragen dat onze 
gemeenschappelijke waarden, rechten en 

(3) Het Fonds voor justitie, rechten en 
waarden en de twee onderliggende 
financieringsprogramma's zullen gericht 
zijn op personen en entiteiten die ertoe 
bijdragen onze gemeenschappelijke 
waarden, rechten en rijke diversiteit te 
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rijke diversiteit levendig en dynamisch 
blijven. Het uiteindelijke doel is om een op 
rechten gebaseerde, egalitaire, inclusieve 
en democratische samenleving te 
bevorderen en in stand te houden. Dat 
betekent dat een levendig maatschappelijk 
middenveld en de democratische, civiele
en sociale participatie van de mensen moet 
worden aangemoedigd en dat de rijke 
diversiteit van de Europese samenleving, 
gebaseerd op onze gemeenschappelijke 
geschiedenis en ons collectief geheugen, 
moet worden bevorderd. Overeenkomstig 
artikel 11 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie zijn de instellingen 
verplicht de burgers en representatieve 
organisaties langs passende wegen de 
mogelijkheid te bieden hun mening over 
alle onderdelen van het optreden van de 
Unie kenbaar te maken en daarover in het 
openbaar in discussie te treden.

ondersteunen, verspreiden en 
beschermen, opdat ze levendig en 
dynamisch blijven. Het uiteindelijke doel is 
om een op rechten gebaseerde, egalitaire, 
inclusieve en democratische samenleving, 
met inbegrip van een levendig 
maatschappelijk middenveld, te 
verdedigen, te bevorderen en in stand te 
houden. De te financieren activiteiten 
moeten ten doel hebben de democratische, 
maatschappelijke en sociale participatie 
van de mensen aan te moedigen en de rijke 
diversiteit van de Europese samenleving, 
zowel die van de verschillende lidstaten 
als die binnen de diverse lidstaten, 
gebaseerd op onze gemeenschappelijke 
waarden en ons gemeenschappelijk 
verleden en collectief geheugen, te 
bevorderen. Overeenkomstig artikel 11 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
zijn de instellingen verplicht de burgers en 
representatieve organisaties langs passende 
wegen de mogelijkheid te bieden hun 
mening over alle onderdelen van het 
optreden van de Unie kenbaar te maken en 
daarover in het openbaar in discussie te 
treden.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het programma Rechten en 
waarden, hierna "het programma" 
genoemd, moet het mogelijk maken 
synergieën te ontwikkelen teneinde de 
uitdagingen aan te pakken die 
gemeenschappelijk zijn voor de
bevordering en bescherming van waarden 
en een kritische dimensie te bereiken om 
tot concrete resultaten te bereiken in het 
veld. Hiertoe moet worden voortgebouwd 
op de positieve ervaringen die met de 
voorgaande programma's zijn opgedaan. 
Op deze wijze kunnen potentiële 

(4) Het programma Rechten en 
waarden, hierna "het programma" 
genoemd, moet het mogelijk maken 
synergieën te ontwikkelen teneinde de 
uitdagingen op het gebied van de 
verspreiding, bevordering en bescherming 
van waarden aan te pakken en een 
kritische dimensie te bereiken om in de 
praktijk tot concrete resultaten te komen. 
Hiertoe moet worden voortgebouwd op de 
positieve ervaringen die met de voorgaande 
programma's zijn opgedaan en moeten 
tevens nieuwe innovatieve maatregelen 
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synergieën optimaal worden benut teneinde 
de bestreken beleidsterreinen 
doeltreffender te kunnen ondersteunen en 
hun vermogen om mensen te bereiken, te 
vergroten. Om effectief te zijn, dient het 
programma rekening te gehouden met de 
specifieke aard van de verschillende 
beleidsmaatregelen en hun uiteenlopende
doelgroepen en specifieke behoeften door 
middel van een speciaal toegesneden 
benadering.

worden ontwikkeld. Op deze wijze kunnen 
potentiële synergieën optimaal worden 
benut teneinde de bestreken 
beleidsterreinen doeltreffender te kunnen 
ondersteunen en hun vermogen om mensen 
te bereiken, te vergroten. Om effectief te 
zijn, dient het programma door middel van 
maatregelen op maat rekening te houden
met de specifieke aard van de verschillende 
beleidsgebieden en hun uiteenlopende 
doelgroepen en specifieke behoeften.

Motivering

Er moet niet uitsluitend worden uitgegaan van bestaande maatregelen, maar er moeten ook 
nieuwe worden ontwikkeld.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de Europese Unie dichter bij 
haar burgers te brengen, zijn allerlei acties 
en gecoördineerde inspanningen vereist. 
Door burgers nader tot elkaar te brengen in 
het kader van stedenbanden of netwerken 
van gemeenten en steun te verlenen aan 
maatschappelijke organisaties die actief 
zijn op de door het programma bestreken 
gebieden, wordt bijgedragen tot het 
vergroten van de betrokkenheid van de 
burgers bij de samenleving en uiteindelijk 
hun betrokkenheid bij het democratisch 
bestel van de Unie. Tegelijkertijd wordt 
door bij te dragen aan activiteiten ter 
bevordering van wederzijds begrip, 
diversiteit, dialoog en respect voor anderen 
het ontstaan van een gevoel van Europese 
saamhorigheid en een Europese identiteit 
bevorderd op basis van een gedeeld begrip
van de Europese waarden, cultuur,
geschiedenis en erfgoed. De bevordering 
van een sterker gevoel van betrokkenheid 

(5) Om de Europese Unie dichter bij 
haar burgers te brengen, zijn allerlei acties 
en gecoördineerde inspanningen vereist. 
Door burgers nader tot elkaar te brengen in 
het kader van stedenbanden of netwerken 
van gemeenten en steun te verlenen aan 
maatschappelijke organisaties die actief 
zijn op de door het programma bestreken 
gebieden, wordt bijgedragen aan de 
bewustmaking van de burgers en de 
actieve betrokkenheid van de burgers in de 
samenleving en uiteindelijk hun 
betrokkenheid bij het democratisch bestel 
van en het sociale leven in de Unie, 
waarmee de sociale inclusie wordt 
versterkt en marginalisering wordt 
bestreden. Tegelijkertijd wordt door bij te 
dragen aan activiteiten ter bevordering van 
wederzijds begrip, diversiteit, dialoog en 
respect voor anderen het ontstaan van een 
gevoel van Europese saamhorigheid, 
sociale integratie en een Europese 
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bij de Unie en de waarden van de Unie is 
van bijzonder belang ten aanzien van de 
burgers van de ultraperifere regio’s van de 
EU, gezien hun afgelegen ligging en de 
grote afstand tot het Europese continent.

identiteit bevorderd, gebaseerd op een 
gemeenschappelijke visie ten aanzien van 
de Europese waarden, cultuur en
geschiedenis en het Europees cultureel
erfgoed. De bevordering van een sterker 
gevoel van betrokkenheid bij de Unie en de 
waarden van de Unie is met name van
belang als het gaat om de burgers van de 
ultraperifere regio’s van de EU, die, omdat 
zij in afgelegen gebieden wonen, een veel 
grotere afstand hebben tot continentaal 
Europa. De waarden wederzijds begrip, 
dialoog en eerbied voor diversiteit worden 
op Europees niveau alleen breed 
gedragen als ze ook goed geworteld zijn in 
de lidstaten zelf en in hun regio's. 
Daarom moet het programma deze 
waarden ook bevorderen binnen de 
diverse nationale, etnische of religieuze 
groepen of taalgemeenschappen in de 
lidstaten, die samen zorgen voor de 
culturele rijkdom en diversiteit van de 
verschillende samenlevingen.

Amendement 6

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 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 

(7) Burgers zouden zich ook beter 
bewust moeten zijn van de hele reeks 
rechten die zij aan het burgerschap van de 
Unie ontlenen, waaronder het recht op 
non-discriminatie in het kader van het vrij 
verkeer van werknemers, zoals neergelegd 
in artikel 45, lid 2, VWEU, en zij moeten 
met een gerust hart kunnen wonen, reizen, 
studeren en werken en vrijwilligerswerk
kunnen doen in een andere lidstaat, en al 
hun burgerschapsrechten kunnen genieten 
en uitoefenen, en erop kunnen vertrouwen 
dat zij gelijke toegang hebben en dat hun 
rechten, waaronder hun sociale rechten, 
ten volle worden geëerbiedigd en 
beschermd, zonder discriminatie op enige 
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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.

grond, ongeacht waar zij zich in de Unie 
bevinden. Daarnaast moeten het 
maatschappelijk middenveld en vooral 
maatschappelijke organisaties, omdat zij in 
menige lidstaat in zwaar weer verkeren,
steun krijgen voor activiteiten inzake 
bevordering, bescherming en 
bewustmaking op het gebied van de 
gemeenschappelijke waarden van de EU, 
zoals die zijn neergelegd in artikel 2 VEU,
en voor het leveren van bijdragen aan de 
effectieve uitoefening van de uit het recht 
van de Unie voortvloeiende rechten, met 
name de uit het Handvest van de 
grondrechten voortvloeiende rechten.

Amendement 7

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 
programma worden ondersteund.

(8) Gelijkheid van vrouwen en mannen 
is een fundamentele waarde en een 
doelstelling van de Europese Unie. Op 
grond van artikel 8 VWEU moet de Unie 
er bij elk optreden naar streven 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen. Discriminatie 
en ongelijke behandeling van personen op 
grond van geslacht en/of gender 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 en het integreren van 
gendergelijkheid in alle activiteiten van de 
Unie, onder meer op het gebied van arbeid 
en werkgelegenheid, waar nog altijd 
sprake is van discriminatie met betrekking 
tot lonen en toegang tot de arbeidsmarkt,
is derhalve een kernactiviteit van de Unie 
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en een motor voor economische groei, en 
moet derhalve door het programma worden 
ondersteund.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om alle vormen van geweld te 
voorkomen en bestrijden en de slachtoffers 
te beschermen, zijn een daadkrachtige 
politieke inzet en gecoördineerde 
maatregelen vereist op basis van de 
methoden en resultaten van de eerdere 
Daphne-programma's, het programma 
Rechten, gelijkheid en burgerschap en het 
programma Justitie. Sinds de lancering van 
het Daphne-programma in 1997 biedt het 
financiering ter ondersteuning van de 
slachtoffers van geweld en ter bestrijding 
van geweld tegen vrouwen, kinderen en 
jongeren. Deze financiering heeft veel 
succes gehad, zowel wat betreft de receptie 
door de belanghebbenden (overheden, 
academische instellingen en niet-
gouvernementele organisaties) als wat 
betreft de effectiviteit van de gefinancierde 
projecten. De gefinancierde projecten 
hadden betrekking op voorlichting, 
ondersteuning van slachtoffers en 
ondersteuning van de activiteiten van niet-
gouvernementele organisaties (ngo's) die 
werkzaam zijn op het terrein. Het 
programma Daphne was gericht op alle 
vormen van geweld, zoals huiselijk 
geweld, seksueel geweld en mensenhandel, 
alsook nieuwe vormen van geweld, zoals 
cyberpesten. Het is daarom van belang dat 
al deze acties worden voortgezet en dat met 
de resultaten en de daaruit getrokken lessen 
terdege rekening wordt gehouden bij de 
uitvoering van het programma.

(10) Om alle vormen van geweld te 
voorkomen en bestrijden en de 
slachtoffers, risicogroepen en met name 
kwetsbare personen te beschermen, zijn 
een daadkrachtige politieke inzet en 
gecoördineerde maatregelen vereist op 
basis van de methoden en resultaten van de 
eerdere Daphne-programma's, het 
programma Rechten, gelijkheid en 
burgerschap en het programma Justitie. Er 
moet naar gestreefd worden overlapping 
tussen programma's en dubbele 
financiering te voorkomen. Sinds de 
lancering van het Daphne-programma in 
1997 biedt het financiering ter 
ondersteuning van de slachtoffers van 
geweld en ter bestrijding van geweld tegen 
vrouwen, kinderen en jongeren. Deze 
financiering heeft veel succes gehad, zowel 
wat betreft de receptie door de 
belanghebbenden (overheden, academische 
instellingen en niet-gouvernementele 
organisaties) als wat betreft de effectiviteit 
van de gefinancierde projecten. De 
gefinancierde projecten hadden betrekking 
op voorlichting, ondersteuning van 
slachtoffers, risicogroepen en met name 
kwetsbare personen en ondersteuning van 
de activiteiten van niet-gouvernementele 
organisaties (ngo's) die werkzaam zijn op 
het terrein. Het programma Daphne was 
gericht op alle vormen van geweld, zoals 
huiselijk geweld, seksueel geweld en 
mensenhandel, alsook nieuwe vormen van 
geweld, zoals cyberpesten. Het is daarom 
van belang dat al deze acties worden 
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voortgezet en dat met de resultaten en de 
daaruit getrokken lessen terdege rekening 
wordt gehouden bij de uitvoering van het 
programma.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Non-discriminatie is een 
grondbeginsel van de Unie. Artikel 19 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie bepaalt dat discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie 
moet worden bestreden. Non-discriminatie 
is ook verankerd in artikel 21 van het 
Handvest. Er moet rekening worden 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van de verschillende vormen van 
discriminatie en ter voorkoming en 
bestrijding van discriminatie op een of 
meer gronden moeten parallel passende 
maatregelen worden uitgewerkt. Via het 
programma moet steun worden verleend 
aan acties ter voorkoming en bestrijding 
van discriminatie, racisme, 
vreemdelingenhaat, antisemitisme, 
moslimhaat en andere vormen van 
onverdraagzaamheid. In dit verband moet 
ook bijzondere aandacht worden besteed 
aan het voorkomen en bestrijden van alle 
vormen van geweld, haat, segregatie en 
stigmatisering, en aan het bestrijden van 
pesten, intimidatie en onverdraagzame 
behandeling. Het programma moet samen 
met andere activiteiten van de Unie die 
dezelfde doelstellingen op een wederzijds 
versterkende manier worden 
uitgevoerd;dit geldt met name voor de 
activiteiten bedoeld in de mededeling van 
de Commissie van 5 april 2011 "Een EU-
kader voor de nationale strategieën voor 

(11) Non-discriminatie is een 
grondbeginsel van de Unie. Artikel 19 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie bepaalt dat discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie 
moet worden bestreden. Non-discriminatie 
is ook verankerd in artikel 21 van het 
Handvest, waarin wordt verklaard dat 
discriminatie op welke grond dan ook, 
zoals geslacht, ras, huidskleur, etnische of 
sociale afkomst, genetische kenmerken, 
taal, godsdienst of overtuiging, politieke 
of andere denkbeelden, het behoren tot 
een nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, een handicap, leeftijd of 
seksuele gerichtheid, verboden is, en dat 
binnen de werkingssfeer van de 
Verdragen en onverminderd die 
Verdragen of de daarin vervatte 
bijzondere bepalingen iedere discriminatie 
op grond van nationaliteit verboden is. 
Titel III van het Handvest is bovendien in 
zijn geheel gewijd aan gelijkheid. 
Gelijkheid en non-discriminatie zijn niet 
alleen juridische vraagstukken, maar 
vormen ook belangrijke uitdagingen voor 
de maatschappij. Om die reden moet 
rekening worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van de 
verschillende vormen van discriminatie en 
moeten er tegelijkertijd passende 
maatregelen worden uitgewerkt ter 
voorkoming en bestrijding van 
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integratie van de Roma tot 2020"10 en de 
aanbeveling van de Raad van 9 december 
2013 over doeltreffende maatregelen voor 
integratie van de Roma in de lidstaten11.

discriminatie op een of meer gronden en 
intersectionele discriminatie. 

_________________________________

11 PB C 378 van 24.12.2013, blz. 1.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Via het programma moet 
steun worden verleend aan acties ter 
voorkoming en bestrijding van 
discriminatie, racisme, 
vreemdelingenhaat, antisemitisme, 
zigeunerhaat, afrofobie, moslimhaat en 
andere vormen van onverdraagzaamheid, 
onder meer op grond van handicap, 
leeftijd, gender, genderexpressie, 
genderidentiteit en seksuele gerichtheid, 
waarbij het recht van eenieder om 
waardig te worden behandeld moet 
worden erkend. In dit verband moet ook 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
het voorkomen en bestrijden van alle 
vormen van geweld, haat, segregatie en 
stigmatisering, en aan het bestrijden van 
pesten (met inbegrip van cyberpesten), 
intimidatie en onverdraagzame 
behandeling.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Het programma moet 
samen met andere activiteiten van de Unie 
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die dezelfde doelstellingen hebben op een 
wederzijds versterkende manier worden 
uitgevoerd; dit geldt met name voor de 
activiteiten bedoeld in de mededeling van 
de Commissie van 5 april 2011 "Een EU-
kader voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma tot 2020" en de 
aanbeveling van de Raad van 9 december 
2013 over doeltreffende maatregelen voor 
integratie van de Roma in de lidstaten1 bis. 
Bevordering van tolerantie en inclusiviteit 
op de werkplek en erkenning van het 
recht van eenieder om op de werkplek en 
in de samenleving in het algemeen 
waardig te worden behandeld, zijn 
permanente doelstellingen die meer en 
een beter gecoördineerde inzet vergen, 
onder meer in de vorm van toekenning 
van voldoende financiële middelen.

____________________

1 bis. PB C 378 van 24.12.2013, blz. 1.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Sociale en fysieke drempels en 
gebrekkige toegankelijkheid vormen een 
belemmering voor de volledige feitelijke 
participatie in de samenleving van mensen
met een handicap op voet van gelijkheid 
met anderen. Mensen met een handicap 
ondervinden hindernissen bij onder andere 
de toegang tot de arbeidsmarkt, het volgen 
van inclusief kwaliteitsonderwijs, het 
voorkomen van armoede en sociale 
uitsluiting, de toegang tot culturele 
initiatieven en de media en de uitoefening 
van politieke rechten. De Unie en alle 
lidstaten hebben zich er als partij bij het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap toe 
verbonden het volledige genot van alle 

(12) Sociale en fysieke drempels en 
gebrekkige toegankelijkheid vormen een 
belemmering voor de volledige feitelijke 
participatie in de samenleving van 
personen met een handicap op voet van 
gelijkheid met anderen. Personen met een 
handicap, waaronder personen met een 
langdurige fysieke, mentale, intellectuele 
of zintuiglijke beperking, ondervinden 
hindernissen bij onder andere de toegang 
tot de arbeidsmarkt, het volgen van 
inclusief kwaliteitsonderwijs, het 
voorkomen van armoede en sociale 
uitsluiting, de toegang tot culturele 
initiatieven en de media en de uitoefening 
van politieke rechten. De Unie en alle 
lidstaten hebben zich er als partij bij het 
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mensenrechten en fundamentele vrijheden 
op voet van gelijkheid door alle personen 
met een handicap te bevorderen, te 
beschermen en te waarborgen. De 
bepalingen van dit verdrag zijn een 
integrerend onderdeel geworden van de 
rechtsorde van de Unie.

Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap toe 
verbonden het volledige genot van alle 
mensenrechten en fundamentele vrijheden 
op voet van gelijkheid door alle personen 
met een handicap te bevorderen, te 
beschermen en te waarborgen. De 
bepalingen van dit verdrag zijn een 
integrerend onderdeel geworden van de 
rechtsorde van de Unie. In dit verband 
moet het programma bijzondere aandacht 
besteden aan bewustmakingsactiviteiten 
met betrekking tot de problemen die 
personen met een handicap ondervinden 
en die hen beletten ten volle deel te nemen 
aan de samenleving en hun rechten uit te 
oefenen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Conform de artikelen 8 en 10 van 
het VWEU moeten doelstellingen inzake 
gendermainstreaming en de bestrijding
van discriminatie worden geïntegreerd in 
alle activiteiten van het programma.

(15) Conform de artikelen 8 en 10 van 
het VWEU moeten alle activiteiten in het 
kader van het programma de 
mainstreaming en bevordering van 
gendergelijkheid en de doelstellingen 
inzake non-discriminatie ondersteunen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Krachtens handelingen van de Unie 
inzake gelijke behandeling richten de 
lidstaten onafhankelijke organen op om 
gelijke behandeling te bevorderen, 
doorgaans instanties voor gelijke 
behandeling genoemd, die tot taak hebben 
discriminatie op grond van ras, etnische 
afstamming en geslacht te bestrijden. Veel 

(17) Krachtens handelingen van de Unie 
inzake gelijke behandeling richten de 
lidstaten onafhankelijke organen op om 
gelijke behandeling te bevorderen, 
doorgaans instanties voor gelijke 
behandeling genoemd, die tot taak hebben 
discriminatie op grond van ras, etnische 
afstamming en geslacht te bestrijden. Veel 
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lidstaten gaan echter verder dan deze 
vereisten en bepalen dat instanties voor 
gelijke behandeling ook bevoegd zijn om 
op te treden tegen discriminatie op andere 
gronden, zoals leeftijd, seksuele oriëntatie, 
godsdienst en overtuiging en handicaps. 
Instanties voor gelijke behandeling spelen 
een belangrijke rol voor het bevorderen 
van gelijkheid en effectieve toepassing van 
de wetgeving inzake gelijke behandeling, 
door met name onafhankelijke bijstand te 
verlenen aan slachtoffers van discriminatie, 
onafhankelijke onderzoeken over 
discriminatie uit te voeren, onafhankelijke 
verslagen te publiceren en aanbevelingen te 
doen over elk onderwerp in verband met 
discriminatie in het betrokken land. Het is 
van essentieel belang dat de 
werkzaamheden van instanties voor gelijke 
behandeling wat dit betreft op EU-niveau 
worden gecoördineerd. In 2007 is Equinet 
opgericht. De leden ervan zijn de nationale 
instanties voor gelijke behandeling, zoals 
vastgelegd in de Richtlijnen 2000/43/EG15

en 2004/113/EG16 van de Raad en de 
Richtlijnen 2006/54/EG17 en 2010/41/EU18

van het Europees Parlement en de Raad. 
Equinet neemt een uitzonderlijke positie in, 
omdat het enige entiteit is die zorgt voor de 
coördinatie van activiteiten tussen de 
instanties voor gelijke behandeling. De 
coördinatieactiviteiten van Equinet zijn van 
cruciaal belang voor de goede toepassing 
van de antidiscriminatiewetgeving van de 
Unie in de lidstaten en moeten worden 
ondersteund door het programma.

lidstaten gaan echter verder dan deze 
vereisten en bepalen dat instanties voor 
gelijke behandeling ook bevoegd zijn om 
op te treden tegen discriminatie op andere 
gronden, zoals leeftijd, seksuele oriëntatie, 
godsdienst en overtuiging en handicaps. 
Instanties voor gelijke behandeling spelen 
een belangrijke rol voor het bevorderen 
van gelijkheid en effectieve toepassing van 
de wetgeving inzake gelijke behandeling, 
door met name onafhankelijke bijstand te 
verlenen aan slachtoffers van discriminatie, 
onafhankelijke onderzoeken over 
discriminatie uit te voeren, onafhankelijke 
verslagen te publiceren en aanbevelingen te 
doen over elk onderwerp in verband met 
discriminatie in het betrokken land. Het is 
van essentieel belang dat de 
werkzaamheden van alle relevante 
instanties voor gelijke behandeling wat dit 
betreft op EU-niveau worden 
gecoördineerd. In 2007 is Equinet 
opgericht. De leden ervan zijn de nationale 
instanties voor gelijke behandeling, zoals 
vastgelegd in de Richtlijnen 2000/43/EG15

en 2004/113/EG16 van de Raad en de 
Richtlijnen 2006/54/EG17 en 2010/41/EU18

van het Europees Parlement en de Raad.
De Commissie heeft een aanbeveling 
vastgesteld betreffende normen voor 
organen voor gelijke behandeling 
[C(2018) 3850 final]. Deze aanbeveling 
heeft betrekking op het mandaat, de 
onafhankelijk, de doeltreffendheid en de 
coördinatie en samenwerking tussen 
organen voor gelijke behandeling. Equinet 
neemt een uitzonderlijke positie in, omdat 
het enige entiteit is die zorgt voor de 
coördinatie van activiteiten tussen de 
instanties voor gelijke behandeling. De 
coördinatieactiviteiten van Equinet zijn van 
cruciaal belang voor de goede toepassing 
van de antidiscriminatiewetgeving van de 
Unie in de lidstaten en moeten worden 
ondersteund door het programma.

__________________ __________________

15 Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 
29 juni 2000 houdende toepassing van het 

15 Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 
29 juni 2000 houdende toepassing van het 



PE627.615v02-00 18/35 AD\1166737NL.docx

NL

beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische 
afstamming (PB L 180 van 19.7.2000, 
blz. 22).

beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische 
afstamming (PB L 180 van 19.7.2000, 
blz. 22).

16 Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 
13 december 2004 houdende toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen bij de toegang tot 
en het aanbod van goederen en diensten 
(PB L 373 van 21.12.2004, blz. 37).

16 Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 
13 december 2004 houdende toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen bij de toegang tot 
en het aanbod van goederen en diensten 
(PB L 373 van 21.12.2004, blz. 37).

17 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23).

17 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23).

18 Richtlijn 2010/41/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 juli 2010 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen en tot 
intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van 
de Raad (PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1).

18 Richtlijn 2010/41/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 juli 2010 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van zelfstandig 
werkzame mannen en vrouwen en tot 
intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van 
de Raad (PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Onafhankelijke 
mensenrechteninstanties en 
maatschappelijke organisaties spelen een 
essentiële rol voor de bevordering en 
bescherming van en de voorlichting over 
de gemeenschappelijke waarden van de 
Unie bedoeld in artikel 2 VEU, en leveren 
een essentiële bijdrage aan het effectieve 
genot van de rechten die voortvloeien uit 
het Unierecht, waaronder het Handvest van 
de grondrechten van de EU. Zoals ook is 
aangegeven in de resolutie van het 
Europees Parlement van 18 april 2018 is 
voldoende financiële steun van cruciaal 
belang voor de ontwikkeling van een 

(18) Onafhankelijke 
mensenrechteninstanties en 
maatschappelijke organisaties spelen een 
essentiële rol voor de bevordering en 
bescherming van en de voorlichting over 
de gemeenschappelijke waarden van de 
Unie bedoeld in artikel 2 VEU, en leveren 
een essentiële bijdrage aan het effectieve 
genot van de rechten die voortvloeien uit 
het Unierecht, waaronder het Handvest van 
de grondrechten van de EU. Zoals ook is 
aangegeven in de resolutie van het 
Europees Parlement van 18 april 2018 is 
voldoende financiële steun van cruciaal 
belang voor de ontwikkeling van een
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gunstige en duurzame omgeving 
waarbinnen maatschappelijke organisaties 
hun rol kunnen versterken en hun taken 
onafhankelijk en effectief kunnen 
uitoefenen. Als aanvulling op de nationale 
inspanningen dient de financiering door de 
EU er derhalve toe bij te dragen dat 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties die zich voor de 
mensenrechten inzetten en waarvan de 
activiteiten (zoals belangenbehartiging en 
optreden als waakhond) de strategische 
handhaving bevorderen van de rechten die 
voortvloeien uit het Unierecht en het 
Handvest van de grondrechten van de EU, 
worden ondersteund, meer mogelijkheden 
krijgen en hun capaciteit kunnen vergroten, 
en dat de gemeenschappelijke waarden op 
nationaal niveau worden beschermd, 
bevorderd en uitgedragen.

gunstige en duurzame omgeving 
waarbinnen maatschappelijke organisaties 
hun rol kunnen versterken en hun taken 
onafhankelijk en effectief kunnen 
uitoefenen. Als aanvulling op de nationale 
inspanningen dient de financiering door de 
EU er derhalve toe bij te dragen dat 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties die zich voor de 
mensenrechten inzetten en waarvan de 
activiteiten (zoals belangenbehartiging en 
optreden als waakhond) de strategische 
handhaving bevorderen van de rechten die 
voortvloeien uit het Unierecht en het 
Handvest van de grondrechten van de EU, 
worden ondersteund, meer mogelijkheden 
krijgen en hun capaciteit kunnen vergroten, 
en dat de gemeenschappelijke waarden op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau 
worden beschermd, bevorderd en 
uitgedragen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Overeenkomstig artikel 9 
VWEU dienen een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting te 
worden bevorderd. Acties in het kader van 
het programma moeten daarom gericht 
zijn op synergieën tussen de bestrijding 
van armoede, sociale uitsluiting en 
uitsluiting van de arbeidsmarkt en de 
bevordering van gelijkheid en de 
bestrijding van alle vormen van 
discriminatie. Het programma moet 
daarom aldus ten uitvoer worden gelegd 
dat zo veel mogelijk gestreefd wordt naar 
synergieën en complementariteit tussen de 
diverse onderdelen van dit programma en 
het Europees Sociaal Fonds+. Daarnaast 
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moeten er synergieën worden gecreëerd 
met Erasmus en het Europees Sociaal 
Fonds Plus, om ervoor te zorgen dat deze 
fondsen gezamenlijk een bijdrage leveren 
aan de verwezenlijking van kwalitatief 
hoogstaand onderwijs en gelijke kansen 
voor iedereen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden in het kader van deze 
begroting moeten worden gekozen op basis 
van de mogelijkheden die zij bieden voor 
het vervullen van de specifieke 
doelstellingen van de acties en voor het 
behalen van resultaten, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met de kosten 
van controles, de administratieve lasten en 
het verwachte risico van niet-naleving. Dit 
houdt mede in het gebruik van vaste 
bedragen, vaste percentages en 
eenheidskosten, alsook financiering die 
niet gekoppeld is aan de kosten, als 
bedoeld in artikel 125, lid 1, van het 
Financieel Reglement. Overeenkomstig het 
Financieel Reglement, Verordening (EU, 
Euratom) nr. 883/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad20, Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2988/95 van de Raad21, 
Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad22 en Verordening (EU) 
2017/1939 van de Raad23 moeten de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd met evenredige maatregelen, 
daaronder begrepen preventie, opsporing, 
correctie en onderzoek van 
onregelmatigheden en fraude, 
terugvordering van verloren gegane, 
onverschuldigd betaalde of onjuist bestede 
financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 

(24) De financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden in het kader van deze 
begroting moeten worden gekozen op basis 
van de mogelijkheden die zij bieden voor 
het vervullen van de specifieke 
doelstellingen van de acties en voor het 
behalen van resultaten, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met de kosten 
van controles, de administratieve lasten en 
het verwachte risico van niet-naleving. Dit 
houdt mede in het gebruik van vaste
bedragen, vaste percentages en 
eenheidskosten, alsook financiering die 
niet gekoppeld is aan de kosten, als 
bedoeld in artikel 125, lid 1, van het 
Financieel Reglement. Om deelname aan 
het programma eenvoudiger te maken, 
onder andere voor kleine organisaties, 
moet ondersteuning worden geboden en 
moeten onnodige administratieve lasten 
worden weggenomen. In voorkomend 
geval moet worden nagedacht over de 
mogelijkheid om een evaluatieprocedure 
in twee fasen toe te passen en over de 
mogelijkheid van doorgifte van subsidies 
en toekenning van meerjarige 
exploitatiesubsidies. Bij de 
medefinancieringspercentages moet 
rekening worden gehouden met het type 
en de omvang van de organisaties waartoe 
de oproepen tot het indienen van 
voorstellen in het kader van het 
programma zich richten. Overeenkomstig 
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kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
administratieve onderzoeken, daaronder 
begrepen controles en verificaties ter 
plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er 
sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad. Overeenkomstig Verordening 
(EU) 2017/1939 kan het Europees 
Openbaar Ministerie (EOM) overgaan tot 
onderzoek en vervolging van fraude en 
andere strafbare feiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad in de zin van Richtlijn 
(EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad24. Personen of 
entiteiten die middelen van de Unie 
ontvangen, moeten overeenkomstig het 
Financieel Reglement ten volle meewerken 
aan de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie, de nodige rechten 
en toegang verlenen aan de Commissie, 
OLAF, het EOM en de Europese 
Rekenkamer alsmede ervoor zorgen dat 
derden die betrokken zijn bij de uitvoering 
van middelen van de Unie gelijkwaardige 
rechten verlenen.

het Financieel Reglement, Verordening 
(EU, Euratom) nr. 883/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad20, 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad21, Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2185/96 van de Raad22 en Verordening 
(EU) 2017/1939 van de Raad23 moeten de 
financiële belangen van de Unie worden 
beschermd met evenredige maatregelen, 
daaronder begrepen preventie, opsporing, 
correctie en onderzoek van 
onregelmatigheden en fraude, 
terugvordering van verloren gegane, 
onverschuldigd betaalde of onjuist bestede 
financiële middelen alsmede, in 
voorkomend geval, oplegging van 
administratieve sancties. In het bijzonder 
kan het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) overeenkomstig 
Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 
en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
administratieve onderzoeken, daaronder 
begrepen controles en verificaties ter 
plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er 
sprake is van fraude, corruptie of andere 
onwettige activiteiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad. Overeenkomstig Verordening 
(EU) 2017/1939 kan het Europees 
Openbaar Ministerie (EOM) overgaan tot 
onderzoek en vervolging van fraude en 
andere strafbare feiten waardoor de 
financiële belangen van de Unie worden 
geschaad in de zin van Richtlijn 
(EU) 2017/1371 van het Europees 
Parlement en de Raad24. Personen of 
entiteiten die middelen van de Unie 
ontvangen, moeten overeenkomstig het 
Financieel Reglement ten volle meewerken 
aan de bescherming van de financiële 
belangen van de Unie, de nodige rechten 
en toegang verlenen aan de Commissie, 
OLAF, het EOM en de Europese 
Rekenkamer alsmede ervoor zorgen dat 
derden die betrokken zijn bij de uitvoering 
van middelen van de Unie gelijkwaardige 
rechten verlenen.

__________________ __________________



PE627.615v02-00 22/35 AD\1166737NL.docx

NL

20 Verordening (EU, Euratom) nr. 
883/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1073/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad en Verordening (Euratom) nr. 
1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

20 Verordening (EU, Euratom) nr. 
883/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van 11 september 2013 
betreffende onderzoeken door het Europees
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1073/1999 van het Europees Parlement en 
de Raad en Verordening (Euratom) nr. 
1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 
18.9.2013, blz. 1).

21 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

21 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1).

22 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

22 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
van de Raad van 11 november 1996 
betreffende de controles en verificaties ter 
plaatse die door de Commissie worden 
uitgevoerd ter bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen tegen fraudes en andere 
onregelmatigheden (PB L 292 van 
15.11.1996, blz. 2).

23 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 
1).

23 Verordening (EU) 2017/1939 van de 
Raad van 12 oktober 2017 betreffende 
nauwere samenwerking bij de instelling 
van het Europees Openbaar Ministerie 
("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 
1).

24 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

24 Richtlijn (EU) 2017/1371 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2017 betreffende de strafrechtelijke 
bestrijding van fraude die de financiële 
belangen van de Unie schaadt (PB L 198 
van 28.7.2017, blz. 29).

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1
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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, van welke 
omvang dan ook, met het oog op de het 
behoud, de bevordering en instandhouding 
van een op rechten gebaseerde, egalitaire, 
inclusieve, open en democratische
samenleving.

Amendement 19

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

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het voorkomen en bestrijden van 
ongelijkheid en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele oriëntatie, en het 
ondersteunen van een alomvattend beleid 
ter bevordering van gendergelijkheid en 
discriminatiebestrijding en de 
mainstreaming daarvan, en van beleid ter 
bestrijding van racisme en alle vormen van 

a) het bevorderen van gelijkheid voor 
iedereen door middel van het voorkomen 
en bestrijden van ongelijkheid en alle 
vormen van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele oriëntatie, alsmede 
discriminatie om een van de in artikel 21, 
lid 1, van het Handvest genoemde redenen 
en het ondersteunen van een alomvattend 
beleid ter bevordering van 
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onverdraagzaamheid; gendergelijkheid, sociale inclusie en 
discriminatiebestrijding en de 
mainstreaming daarvan, en van beleid ter 
bestrijding van racisme en alle vormen van 
onverdraagzaamheid, zowel online als 
offline;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het bevorderen van wederzijds 
begrip, dialoog en eerbied voor diversiteit 
in de lidstaten en de Unie.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het beschermen en bevorderen van 
de rechten van het kind, de rechten van 
personen met een handicap, de rechten van 
burgers van de Unie en het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens.

b) het beschermen en bevorderen van 
de rechten van het kind, de rechten van 
ouderen, de rechten van personen met een 
handicap, de rechten van burgers van de 
Unie, waaronder sociale rechten, en het 
recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, onder meer in het 
kader van gegevensverwerking in de 
context van arbeidsverhoudingen, of 
gegevensverwerking voor sociale 
beschermingsdoeleinden, als bedoeld in 
de algemene verordening 
gegevensbescherming1bis.

__________________

1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
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gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het vergroten van het inzicht van de 
burgers in de Unie, haar geschiedenis, haar 
cultureel erfgoed en haar culturele 
diversiteit;

a) het vergroten van het inzicht van de 
burgers in de Unie, haar gedeelde 
waarden, geschiedenis – in het bijzonder 
met betrekking tot de geschiedenis van 
totalitaire regimes –, haar cultureel 
erfgoed en haar culturele diversiteit;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het bevorderen van uitwisseling en 
samenwerking tussen burgers van
verschillende landen; het bevorderen van 
democratische participatie van de burgers, 
waardoor burgers en representatieve 
organisaties hun standpunten over alle 
onderdelen van het optreden van de Unie 
kenbaar kunnen maken en publiekelijk 
kunnen uitwisselen.

b) het bevorderen van uitwisseling en 
samenwerking tussen burgers met
verschillende nationale en culturele 
achtergronden; het bevorderen van 
democratische participatie van de burgers, 
waardoor burgers en representatieve 
organisaties hun standpunten over alle 
onderdelen van het optreden van de Unie 
kenbaar kunnen maken en publiekelijk 
kunnen uitwisselen, en het bevorderen van 
solidariteit.

Amendement 25

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, onder andere via 
voorlichtings- en onderwijsactiviteiten, en 
bestrijden van alle vormen van geweld, 
waaronder huiselijk geweld, tegen 
kinderen, jongeren, vrouwen en ouderen, 
alsmede geweld tegen andere groepen die 
risico lopen, en met name kwetsbare 
personen;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het ondersteunen en beschermen 
van slachtoffers van dergelijk geweld.

b) het ondersteunen en beschermen 
van slachtoffers van dergelijk geweld, 
risicogroepen en met name kwetsbare 
personen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties die bijdragen tot de verwezenlijking 
van een specifieke doelstelling als bedoeld 
in artikel 2 kunnen in aanmerking komen 
voor financiering uit hoofde van deze 
verordening. Met name de in bijlage I 
genoemde activiteiten komen in 
aanmerking voor financiering.

Acties die bijdragen tot de verwezenlijking 
van een specifieke doelstelling als bedoeld 
in artikel 2 kunnen in aanmerking komen 
voor financiering uit hoofde van deze 
verordening. Met name de volgende
activiteiten komen in aanmerking voor 
financiering:

a) bewustmaking, creatieve acties, 
onderwijsactiviteiten en verspreiding van 
informatie ter verbetering van het gebruik 
van en de bekendheid met beleid en 
rechten op de onder het programma 
vallende gebieden;

b) wederzijdse leerprocessen door 
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uitwisseling van goede praktijken tussen 
belanghebbenden om de maatschappelijke 
en democratische betrokkenheid op basis 
van kennis en wederzijds begrip te 
bevorderen; alsmede

c) belangenbehartiging, creatieve 
activiteiten, analyse en monitoring ter 
verbetering van het inzicht in de situatie 
in de lidstaten en op het niveau van de 
Unie op gebieden die onder het 
programma vallen, alsmede ter 
verbetering van de uitvoering van de 
wetgeving en het beleid van de Unie;

d) opleiding van belanghebbenden ter 
verbetering van hun bekendheid met, hun 
vermogen om gebruik te maken van, en 
hun kennis van het beleid en hun rechten 
op de bestreken gebieden;

e) ontwikkeling en onderhoud van 
tools op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) voor 
iedereen;

f) versterking van de bekendheid van 
de burgers met de Europese cultuur, 
waarden en geschiedenis, en van hun 
historisch besef en gevoel deel uit te 
maken van de Unie;

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

h) het stimuleren en mogelijk maken 
van een actieve en inclusieve deelname 
van de burgers aan de opbouw van een 
democratischer Unie en het bevorderen 
van de publieke belangstelling daarvoor, 
en het vergroten van de bekendheid van 
de burgers met hun rechten en waarden 
evenals de uitoefening en eerbiediging 
daarvan, door middel van ondersteuning 
van maatschappelijke organisaties;

i) financiering van de technische en 
organisatorische ondersteuning voor de 
uitvoering van Verordening (EU) nr. 
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211/2011, waarmee de grondslag wordt 
gevormd voor de uitoefening door de 
burgers van hun recht om Europese 
burgerinitiatieven te organiseren en er 
steun aan te betuigen;

j) versterking van het vermogen van 
Europese netwerken om het recht, de 
beleidsdoelstellingen en de strategieën 
van de Unie verder te ontwikkelen, toe te 
passen en te bevorderen, en 
ondersteuning van maatschappelijke 
organisaties van elke omvang die actief 
zijn op de onder het programma vallende 
gebieden;

k) bevordering van de kennis van het 
programma en van de verspreiding en 
overdraagbaarheid van de resultaten 
ervan en bevordering van de 
bewustmaking van burgers, onder meer 
door het opzetten en ondersteunen van 
programmabureaus/een netwerk van 
nationale contactpunten.

______________________

1bisDeze 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 educatief materiaal.

De punten a) t/m k) zijn gewijzigde punten van bijlage I

Amendement 28

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 

1. De ontvangers van financiering van 
de Unie erkennen de oorsprong van en 
geven zichtbaarheid aan de financiering 
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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.

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 in een 
vorm die ook toegankelijk is voor 
personen met een handicap.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zorgt voor 
informatie en communicatie uit met 
betrekking tot het programma alsmede de 
in de kader uitgevoerde acties en de 
resultaten daarvan. De aan het programma 
toegewezen financiële middelen dragen 
tevens bij aan de institutionele 
communicatie over de politieke 
prioriteiten van de Unie, voor zover zij 
verband houden met de in artikel 2 
bedoelde doelstellingen.

2. De Commissie zorgt voor 
informatie en communicatie uit met 
betrekking tot het programma alsmede de 
in de kader uitgevoerde acties en de 
resultaten daarvan.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I Schrappen

Activiteiten in het kader van het 
programma

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

a) bewustmaking, verspreiding van 
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informatie ter verbetering van de 
bekendheid met beleid en rechten op de 
onder het programma vallende gebieden;

b) wederzijdse leerprocessen door 
uitwisseling van goede praktijken tussen 
belanghebbenden om kennis en 
wederzijds begrip en maatschappelijke en 
democratische betrokkenheid te 
bevorderen;

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;

d) opleiding van belanghebbenden ter 
verbetering van hun kennis van het beleid 
en hun rechten op de bestreken gebieden;

e) ontwikkeling en onderhoud van 
tools op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT);

f) versterking van de bekendheid van 
de burgers met de Europese cultuur, 
Europese geschiedenis en Europese 
herdenking alsmede hun gevoel deel uit te 
maken van de Unie;

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;

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;

i) financiering van de technische en 
organisatorische ondersteuning voor de 
uitvoering van Verordening [(EU) nr. 
211/2011] en zo de grondslag vormen 
voor de uitoefening door de burgers van 
hun recht om Europese burgerinitiatieven 
te organiseren en er steun aan te 
betuigen;
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j) versterking van het vermogen van 
Europese netwerken om het recht, de 
beleidsdoelstellingen en de strategieën 
van de EU verder te ontwikkelen en te 
bevorderen, en ondersteuning van 
maatschappelijke organisaties die actief 
zijn op de onder het programma vallende 
gebieden;

k) bevordering van de kennis van het 
programma en van de verspreiding en 
overdraagbaarheid van de resultaten 
ervan en bevordering van de 
bewustmaking van burgers, onder meer 
door het opzetten en ondersteunen van 
programmabureaus/een netwerk van 
nationale contactpunten.

______________________

1Deze 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 educatief materiaal.

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 er 
gegevens worden vergaard met betrekking 
tot onderstaande indicatoren:

Het programma wordt gemonitord aan de 
hand van een reeks resultaatindicatoren
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:
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Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts publiceert de Commissie jaarlijks 
de volgende outputindicatoren:

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geografische dekking van de activiteiten 
per onderdeel

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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