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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond
Het programma Rechten en burgerschap vloeit voort uit de vereenvoudiging en rationalisatie 
van financieringsinstrumenten. Het is de opvolger van drie huidige programma's: Daphne III, 
Progress (maatregelen op het vlak van gendergelijkheid en discriminatiebestrijding) en 
Grondrechten en burgerschap. Het nieuwe programma is gericht op de bevordering van de uit 
het Europees burgerschap voortvloeiende rechten, het beginsel van non-discriminatie, de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, de rechten van het kind, gegevensbescherming en 
aspecten gerelateerd aan consumenten en ondernemingen. Het beheer van het programma 
wordt overgedragen aan DG Justitie, maar hopelijk leidt dit er niet toe dat de binnen DG 
EMPL opgebouwde ervaring en deskundigheid verloren gaat. 

Methode
Binnen het EP is LIBE de ten principale bevoegde commissie. Gelet op het verleden van de 
verschillende financieringsinstrumenten binnen het nieuwe programma, wordt deze 
bevoegdheid voor bepaalde onderdelen gedeeld met EMPL en FEMM, en voor een beperkt 
aantal gebieden is FEMM de ten principale bevoegde commissie. Deze gedeelde 
verantwoordelijkheid brengt een zekere mate van complexiteit met zich mee, dus hebben de 
rapporteur ten principale en de rapporteurs voor advies in de medeverantwoordelijke 
commissies besloten om, voor zover dit mogelijk is, gezamenlijke amendementen in te dienen 
over kwesties die onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen vallen. Dit betekent 
ook dat EMPL geen amendementen kan indienen over bepaalde overwegingen en artikelen 
die onder de bevoegdheid van een andere commissie vallen. Amendementen met betrekking 
tot gedelegeerde handelingen, en niet met betrekking tot uitvoeringshandelingen, zullen 
bijgevolg worden ingediend in de LIBE-commissie, en dus niet in dit advies.

Voornaamste punten
a) Gezamenlijke amendementen met LIBE:

 Toepassingsgebied: we wensen een bredere betekenis te geven aan het begrip 
burgerschap, door het te definiëren als "actief lid van de samenleving zijnd", en het 
dus niet enkel afhankelijk te stellen van nationaliteit; er bestaat namelijk een risico dat 
bijvoorbeeld sommige arbeidskrachten op een willekeurige manier worden uitgesloten 
van bepaalde activiteiten die in het kader van dit programma worden gefinancierd, en 
die nochtans bedoeld zijn als inclusieve activiteit. De wijzigingen aan overweging 5 
en artikel 4, lid 1, onder a), zijn hier een gevolg van. 

 Financiering: hoewel er geen gewijzigde cijfers worden voorgesteld, bestaat er een 
duidelijke vraag van belanghebbenden om de financiering voor dit programma te 
behouden of zelfs te verhogen. In het advies van het EESC is opgenomen dat het 
Comité bezorgd is dat de opkomst van "extremistische tendensen" de uitoefening van 
de fundamentele mensenrechten kan schaden, en dat het daarom belangrijk is dat er 
voldoende middelen worden verstrekt aan groepen die ervoor ijveren om deze situatie 
te verbeteren. Het is waarschijnlijk dat andere kwesties die van belang zijn voor dit 
instrument (zoals de rechten van het kind en gegevensbescherming) aan belang zullen 
winnen in de loop van de volgende jaren. Deze kwestie wordt behandeld in de 
voorgestelde nieuwe overweging 12 bis. 
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 Toewijzing van financiering: het is belangrijk te zorgen voor een spreiding van de 
financiering over de verschillende delen van het programma, om te waarborgen dat in 
de jaarprogrammering geen bepaald onderdeel of een geografische dimensie wordt 
benadeeld (nieuwe overwegingen 13 quater en 13 quinquies). Het belang van 
relevante netwerken en de noodzaak toegang te verlenen aan kleinschaligere maar 
belangrijke projecten wordt eveneens erkend in overwegingen 13 bis, 13 ter en 13 
quater.

 Consumentenrechten: dit lijkt niet het gepaste instrument om deze kwestie aan te 
pakken, die beter kan worden ondergebracht in het in IMCO behandelde 
consumentenprogramma. De rapporteur heeft echter toch een amendement voorgesteld 
tot wijziging van artikel 4, lid 1, onder e), met betrekking tot het vrij verkeer, voor 
wanneer een overdracht niet mogelijk blijkt.

b) Specifieke kwesties voor EMPL: 
 De werkplek is een belangrijke plaats voor kwesties met betrekking tot gelijke kansen 

en behandeling en voor de bestrijding van discriminatie. De sociale partners dienen 
een voorname rol te vervullen. Dit komt aan bod in de amendementen van de 
rapporteur tot wijziging van artikel 5, lid 1, onder c) en artikel 5, lid 2, onder b). Dit is 
tevens het enige punt waarvoor EMPL exclusief bevoegd is.

 Gegevensbescherming is eveneens een kwestie die van toenemend belang is voor 
onderwerpen die relevant zijn voor onze commissie (zie amendement op artikel 4, lid 
1, onder c)).

 Vrijwilligerswerk is een belangrijke kwestie voor EMPL, en verwijzingen hiernaar 
werden ingevoegd in overweging 3 en artikel 5, lid 2, onder b).

 Interregionale en grensoverschrijdende samenwerking: we hebben gebruik 
gemaakt van de verwijzingen van EMPL betreffende het EPSCI met betrekking tot 
interregionale en grensoverschrijdende waarnemingsposten in artikel 5, lid 2, onder d). 
De rapporteur heeft eveneens een kruisverwijzing naar het EPSCI ingevoegd als 
voorbeeld van mogelijke synergieën in artikel 10, lid 1 en overweging 18. De kwestie 
van synergieën met betrekking tot de werkgelegenheids- en sociale dimensie komt 
eveneens aan bod in de voorgestelde nieuwe overweging 9 bis en het amendement op 
overweging 10.

Dit nieuwe programma heeft tot doel voort te bouwen op de ontwikkelingen van zijn 
voorgangers. Het dient een krachtig instrument te zijn om discriminatie te bestrijden en 
gelijkheid te bevorderen; het maatschappelijk middenveld heeft getoond dat het enthousiast is 
om dergelijke sociale insluiting te bevorderen, maar dient over de middelen te beschikken om 
dit te kunnen doen. De rapporteur voor advies hoopt dat de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken krachtig zijn steun zal uitspreken.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot vaststelling van het programma 
"Rechten en burgerschap" voor de periode 
2014-2020

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot vaststelling voor de periode 
2014-2020 van het programma 
"Gelijkheid, rechten en burgerschap"

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Aanneming ervan houdt 
overeenkomstige wijzigingen in de gehele 
tekst in.)

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Burgers moeten de uit het burgerschap 
van de Unie voortvloeiende rechten ten 
volle kunnen uitoefenen. Zij moeten 
gebruik kunnen maken van het recht zich 
vrij in de Unie te verplaatsen en er vrij te 
verblijven, het actief en passief kiesrecht 
bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement en bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, het recht op 
consulaire bescherming en het recht om 
verzoekschriften tot het Europees 
Parlement te richten. Burgers moeten met 
een gerust hart kunnen wonen, reizen en
werken in een andere lidstaat en moeten 
erop kunnen vertrouwen dat hun rechten 
worden beschermd ongeacht waar zij zich 
bevinden in de Unie. 

(3) Burgers moeten de uit het burgerschap 
van de Unie voortvloeiende rechten ten 
volle kunnen uitoefenen. Zij moeten 
gebruik kunnen maken van het recht zich 
vrij in de Unie te verplaatsen en er vrij te 
verblijven, het actief en passief kiesrecht 
bij de verkiezingen voor het Europees 
Parlement en bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, het recht op 
consulaire bescherming en het recht om 
verzoekschriften tot het Europees 
Parlement te richten. Burgers moeten met 
een gerust hart kunnen wonen, reizen,
werken, studeren en vrijwilligerswerk 
verrichten in een andere lidstaat en moeten 
erop kunnen vertrouwen dat hun rechten 
worden beschermd ongeacht waar zij zich 
bevinden in de Unie. 

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid en 
gelijkheid van mannen en vrouwen zijn 
waarden die de lidstaten gemeen hebben. 
Bestrijding van alle vormen van 
discriminatie is een permanente 
doelstelling die een gecoördineerd 
optreden vereist, onder meer door de 
toewijzing van financiële middelen.

(5) Overeenkomstig de artikelen 2 en 3 
van het VEU, de artikelen 8, 10 en 19 van 
het VWEU en artikel 21 van het Handvest 
dient de Unie effectieve maatregelen te 
nemen om discriminatie op welke grond 
dan ook te bestrijden, met name op grond 
van geslacht, ras of etnische afkomst, taal, 
nationaliteit of het behoren tot een 
nationale minderheid, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid, en gelijkheid van mannen en 
vrouwen en de rechten van personen met 
een handicap te waarborgen, wat een 
verplichting is die voortvloeit uit de 
toetreding van de Unie tot het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap. 
Mainstreaming van gelijkheid en de 
opbouw van een inclusieve samenleving 
door bestrijding van alle vormen van 
discriminatie, onverdraagzaamheid en 
haat, bevordering van verdraagzame en 
inclusieve werkplaatsen en de erkenning 
van eenieders recht om waardig te worden 
behandeld op de werkplek en binnen de 
samenleving in het algemeen, zijn
permanente doelstellingen die een 
gecoördineerd optreden vereisen, onder 
meer door de toewijzing van voldoende 
financiële middelen.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Overeenkomstig artikel 9 van het 
VWEU dienen een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting te 
worden bevorderd. Maatregelen in het 
kader van dit programma moeten daarom 
gericht zijn op synergieën tussen de 
bestrijding van armoede, sociale 
uitsluiting en de bevordering van 
gelijkheid en uitsluiting van de 
arbeidsmarkt en de bestrijding van alle 
vormen van discriminatie.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de mededeling van de Commissie
over Europa 2020 wordt een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
gepresenteerd. Door de ondersteuning en 
bevordering van de rechten van burgers 
binnen de Unie, de bestrijding van 
discriminatie en ongelijkheid en de 
bevordering van burgerschap kan worden 
bijgedragen tot de verwezenlijking van de 
specifieke doelstellingen en 
kerninitiatieven van de Europa 2020-
strategie.

(10) In de mededeling van de Commissie 
over Europa 2020 wordt een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
gepresenteerd. Door de ondersteuning en 
bevordering van de rechten van burgers 
binnen de Unie, de bestrijding van 
discriminatie en ongelijkheid, met name op 
de arbeidsmarkt met het oog op de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van 
gelijke behandeling, en de bevordering 
van burgerschap kan worden bijgedragen 
tot de verwezenlijking van de specifieke 
doelstellingen en kerninitiatieven van de 
Europa 2020-strategie.

Or. en
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De rationalisatie en 
vereenvoudiging van de 
financieringsstructuur mag niet leiden tot 
een verlaging van de financiële middelen
die toegewezen zijn aan de lopende 
programma's voor de periode 2007-2013. 
Bovendien moet worden gezorgd voor een 
evenwichtige en eerlijke verdeling van de 
financiering voor de specifieke 
doelstellingen van het programma. Voor 
een vlotte toegang voor potentiële 
aanvragers moeten de 
aanvraagprocedures en eisen inzake 
financieel beheer eveneens vereenvoudigd 
worden en moeten administratieve 
belemmeringen worden weggenomen. De 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
en de bijbehorende documentatie moeten 
in alle officiële talen van de Unie 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Organisaties en 
organisatienetwerken op EU-niveau 
leveren belangrijke bijdragen tot de 
beleidsontwikkeling en moeten als 
essentiële spelers beschouwd worden, 
daar ze een aanzienlijke invloed op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma kunnen uitoefenen, en ze 
moeten middelen toegewezen krijgen 
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overeenkomstig de procedures en criteria 
die in de jaarlijkse werkprogramma's 
vermeld zijn.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) De Commissie moet de acties 
selecteren door de voorstellen te 
beoordelen aan de hand van vooraf 
vastgestelde criteria en daarbij toezien op 
de algehele consistentie, 
complementariteit en synergieën met het 
werk van de organen en agentschappen 
van de Unie. Nationale projecten en 
kleinschalige projecten kunnen ook 
Europese toegevoegde waarde hebben en 
dus voor financiering in aanmerking 
komen.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quater) Organisaties, waaronder 
ngo's, organen, Europese netwerken en 
geharmoniseerde diensten van sociaal 
georiënteerde activiteiten die verband 
houden met de doelstellingen van het 
programma, moeten eveneens steun voor 
acties en exploitatiekosten kunnen 
aanvragen. Met de jaarlijkse 
werkprogramma's moet worden 
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gewaarborgd dat elke specifieke 
doelstelling van het programma een 
evenwichtig en billijk aandeel van het 
budget toegewezen krijgt omwille van de 
continuïteit en de voorspelbaarheid en 
betrouwbaarheid van de financiering.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quinquies) De Commissie moet 
toezien op een billijke geografische 
verdeling, en bijstand verlenen in 
lidstaten waar het aantal gefinancierde 
acties relatief gering is.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Met het oog op een doeltreffende 
toewijzing van middelen uit de begroting 
van de Unie, moet worden gestreefd naar 
samenhang, complementariteit en synergie 
met financieringsprogramma's ter 
ondersteuning van sterk met elkaar 
verbonden beleidsterreinen, meer bepaald 
met het programma 'Justitie', dat is 
vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 
XX/XX van XX, het programma 'Europa 
voor de burger', dat is vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. XX/XX van XX, en 
de programma's op het gebied van 
binnenlandse zaken, werkgelegenheid en 
sociale zaken, gezondheid en 

(18) Met het oog op een doeltreffende 
toewijzing van middelen uit de begroting 
van de Unie, moet worden gestreefd naar 
samenhang, complementariteit en synergie 
met financieringsprogramma's ter 
ondersteuning van sterk met elkaar 
verbonden beleidsterreinen, meer bepaald 
met het programma 'Justitie', dat is 
vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 
XX/XX van XX, het programma 'Europa 
voor de burger', dat is vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. XX/XX van XX, het 
Europees Programma voor sociale 
verandering en innovatie, dat is 
vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 
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consumentenbescherming, onderwijs, 
opleiding, jeugd en sport, 
informatiemaatschappij en uitbreiding, met 
name het instrument voor 
pretoetredingssteun en de fondsen die 
onder het gemeenschappelijk strategisch 
kader vallen (GSK-fondsen).

XX/XX van XX en de programma's op het 
gebied van binnenlandse zaken, 
werkgelegenheid en sociale zaken, 
gezondheid en consumentenbescherming, 
onderwijs, opleiding, jeugd en sport, 
informatiemaatschappij en uitbreiding, met 
name het instrument voor 
pretoetredingssteun en de fondsen die 
onder het gemeenschappelijk strategisch 
kader vallen (GSK-fondsen).

Or. en

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bijdragen tot de versterking van de 
uitoefening van de uit het burgerschap van 
de Unie voortvloeiende rechten;

(a) bijdragen tot de versterking van de 
uitoefening van de uit het burgerschap of 
uit de regelgeving van de Unie 
voortvloeiende rechten;

Or. en

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bevordering van de effectieve 
toepassing van het beginsel van non-
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid, met inbegrip van de gelijkheid 
van vrouwen en mannen en de rechten van 
gehandicapten en ouderen;

(b) bevordering van de effectieve 
toepassing van het beginsel van non-
discriminatie, onder meer op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd, seksuele gerichtheid of 
genderidentiteit, met inbegrip van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen en de 
rechten van gehandicapten en ouderen, 
hetgeen gepaard gaat met de erkenning 
van eenieders recht om waardig te worden 
behandeld; bestrijding van pesterijen, 
intimidatie en onverdraagzame 
behandeling, met name op de werkplek;
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Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ertoe bijdragen dat een hoog niveau van 
bescherming van persoonsgegevens wordt 
gewaarborgd;

(c) ertoe bijdragen dat een hoog niveau van 
bescherming van persoonsgegevens wordt 
gewaarborgd, met inbegrip van 
gegevensverwerkingssituaties in het kader 
van het werk of voor sociale 
beschermingsdoeleinden zoals vastgelegd 
in artikelen 81 en 82 van Verordening 
(EU) nr. XX/XX van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens (Algemene 
verordening gegevensbescherming) en in 
situaties die voortvloeien uit 
verplichtingen in het kader van Richtlijn 
2006/24/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de bewaring van 
gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt 
in verband met het aanbieden van 
openbaar beschikbare elektronische 
communicatiediensten of van openbare 
communicatienetwerken en tot wijziging 
van Richtlijn 2002/58/EG;

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) consumenten en ondernemingen in 
staat stellen in vertrouwen handel te 
drijven en aankopen te doen op de interne 
markt door de uit de 
consumentenwetgeving van de Unie 

(e) burgers in staat stellen hun recht op 
vrij verkeer en verblijf, en hun recht om 
in de interne markt te werken, studeren, 
vrijwilligerswerk te verrichten en te 
ondernemen te doen gelden.
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voortvloeiende rechten te handhaven en 
de vrijheid van ondernemerschap op de 
interne markt te ondersteunen door 
grensoverschrijdende transacties te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de transnationale samenwerking 
bevorderen en de wederzijdse kennis en het 
wederzijdse vertrouwen tussen alle 
betrokken belanghebbenden ontwikkelen;

(c) de transnationale samenwerking 
bevorderen en de wederzijdse kennis en het 
wederzijdse vertrouwen tussen alle 
betrokken belanghebbenden ontwikkelen, 
met inbegrip van de sociale partners;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) opleidingsactiviteiten, zoals de 
uitwisseling van personeel, workshops, 
seminars, opleiding van opleiders, 
ontwikkeling van modules voor online-
opleidingen en andere opleidingsmodules;

(b) opleidingsactiviteiten, zoals de 
uitwisseling van personeel, workshops, 
seminars, opleiding van opleiders of 
individuele opleidingen op de werkplek, 
ontwikkeling van modules voor online-
opleidingen en andere opleidingsmodules 
die beschikbaar zijn voor het hele 
personeelsbestand, met inbegrip van 
vrijwilligers;

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ondersteuning van de voornaamste 
actoren, zoals ondersteuning van de 
lidstaten bij de uitvoering van het recht en 
het beleid van de Unie; ondersteuning van 
de belangrijkste Europese netwerken voor 
zover hun activiteiten verband houden met 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het programma; netwerkvorming 
tussen gespecialiseerde instanties en 
organisaties, nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten op Europees 
niveau; financiering van netwerken van 
deskundigen; financiering van 
waarnemingsposten op Europees niveau.

(d) ondersteuning van de voornaamste 
actoren bij de uitvoering van het recht en 
het beleid van de Unie; ondersteuning van 
de belangrijkste Europese netwerken voor 
zover hun activiteiten verband houden met 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het programma; netwerkvorming 
tussen gespecialiseerde instanties en 
organisaties, nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten op Europees 
niveau; financiering van netwerken van 
deskundigen; grensoverschrijdende en 
interregionale samenwerking en 
financiering van waarnemingsposten op 
Europees niveau.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zorgt, in samenwerking 
met de lidstaten, voor de algehele 
samenhang, complementariteit en synergie 
met andere instrumenten van de Unie, 
onder meer met het programma 'Justitie', 
het programma 'Europa voor de burger' en 
de programma's op het gebied van 
binnenlandse zaken, werkgelegenheid en 
sociale zaken, gezondheid en 
consumentenbescherming, onderwijs, 
opleiding, jeugd en sport, 
informatiemaatschappij en uitbreiding, met 
name het instrument voor 
pretoetredingssteun en de fondsen die 
onder het gemeenschappelijk strategisch 
kader vallen (GSK-fondsen).

1. De Commissie zorgt, in samenwerking 
met de lidstaten, voor de algehele 
samenhang, complementariteit en synergie 
met andere instrumenten van de Unie, 
onder meer met het programma 'Justitie', 
het programma 'Europa voor de burger', 
het Europees Programma voor sociale 
verandering en innovatie en de 
programma's op het gebied van 
binnenlandse zaken, werkgelegenheid en 
sociale zaken, gezondheid en 
consumentenbescherming, onderwijs, 
opleiding, jeugd en sport,
informatiemaatschappij en uitbreiding, met 
name het instrument voor 
pretoetredingssteun en de fondsen die 
onder het gemeenschappelijk strategisch 
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kader vallen (GSK-fondsen).

Or. en


