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BEKNOPTE MOTIVERING

In haar document "Een begroting voor Europa 2020" heeft de Commissie de belangrijkste 
doelstellingen vastgelegd van de vereenvoudiging van de financieringsstructuur door een 
vermindering van het aantal Europese financieringsinstrumenten en de vaststelling van een 
aantal basisregels voor alle EU-financiering op het gebied van de grondrechten. Om duidelijk 
de nadruk te leggen op de Europese meerwaarde en om de financieringsregelingen te 
rationaliseren en te vereenvoudigen heeft de Commissie het nieuwe programma "Rechten en 
burgerschap" voorgesteld ter vervanging van drie bestaande programma's:

– het programma "Grondrechten en burgerschap",

– het programma Daphne III,

– de onderdelen "Discriminatiebestrijding en verscheidenheid" en "Gelijkheid van mannen en 
vrouwen" van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit 
(Progress).

Het programma "Rechten en burgerschap" moet met name de uit het Europees burgerschap 
voortvloeiende rechten, de beginselen van non-discriminatie en gelijkheid van vrouwen en 
mannen, het recht op de bescherming van persoonsgegevens, de rechten van het kind, de uit 
de consumentenwetgeving van de Unie voortvloeiende rechten en de vrijheid van 
ondernemerschap op de interne markt bevorderen.

Er moet echter voor worden gewaakt dat het aspect van de gelijkheid van mannen en vrouwen 
niet uit de programma's verdwijnt door een te algemene doelstelling, waarbij gendergelijkheid 
in het beste geval in algemene termen wordt vermeld.

Wanneer gendergerelateerde problemen onvoldoende aan bod komen, zou dat kunnen leiden 
tot verminderde aandacht voor de rechten van de vrouw en de gelijkheid van mannen en 
vrouwen.

Het is dan ook belangrijk dat het gelijkheidsbeginsel in de titel van de verordening wordt 
opgenomen.

Het is ook van essentieel belang dat de doelstellingen van het Daphne-programma, waaronder 
de bestrijding van geweld tegen vrouwen, in de verordening worden gehandhaafd. 

Het voornemen om op de verschillende beleidsterreinen een flexibele financieringsregeling in 
te voeren moet nauwlettend worden gevolgd. Aangezien geen precieze informatie beschikbaar 
is over de toewijzingen voor specifieke projecten van het programma "Rechten en 
burgerschap", is het moeilijk te bepalen aan wie het programma ten goede komt en welke 
impact het zal hebben op de gelijkheid van mannen en vrouwen.

De verordeningen zouden concrete, haalbare en verifieerbare doelstellingen op het gebied van 
gendergelijkheid moeten omvatten, met specifieke toewijzingen uit de begroting, waarbij de 
financiering op het niveau van de vorige periode wordt gehandhaafd. 
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Anderzijds is het van essentieel belang het effect van de begrotingsuitvoering op de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te volgen en te evalueren, om een precieze en doeltreffende 
beoordeling van de efficiëntie en de impact van de financiering te mogelijk te maken.

Het is cruciaal om alle wijzigingen in de voor gendergelijkheid uitgetrokken middelen in het 
oog te houden en zichtbaar te maken.

Het is ook belangrijk erop toe te zien dat de begunstigden, overheidsinstanties en 
niet-gouvernementele organisaties ook in de toekomst naar behoren worden geïnformeerd 
over de financieringsmogelijkheden en de toegangsvoorwaarden van de verschillende 
programma's.

Een laatste essentieel aspect is het stelselmatig verzamelen van vergelijkbare gegevens over 
verschillende soorten geweld tegen vrouwen binnen de Unie (ook al is dit bijzonder moeilijk 
omdat vrouwen en mannen uit schrik of uit schaamte vaak huiverig zijn om hun ervaringen 
met de betrokken personen te delen), om de werkelijke omvang van het probleem van geweld 
tegen vrouwen te kunnen vaststellen en passende oplossingen te vinden. 

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van het programma 
"Rechten en burgerschap" voor de 
periode 2014-2020

tot vaststelling van het programma 
"Rechten, gelijkheid en burgerschap" 
voor de periode 2014-2020
(Dit amendement is van toepassing op de 
volledige tekst. Indien het amendement 
wordt aangenomen wordt de 
overeenkomstige wijziging overal in de 
tekst aangebracht.)

Or. fr
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Amendement 2

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) Bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid, zoals 
vastgelegd in artikel 21 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie, 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.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Conform de artikelen 8 en 10 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moeten doelstellingen 
inzake de gelijkheid van vrouwen en 
mannen en de bestrijding van discriminatie 
worden geïntegreerd in alle activiteiten van 
het programma. Er moet regelmatig 
toezicht en evaluatie plaatsvinden om na te 
gaan hoe bij de programma-activiteiten 
rekening is gehouden met kwesties inzake 
gendergelijkheid en non-discriminatie.

(6) Krachtens artikel 2 en artikel 3, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie is de gelijkheid van vrouwen en 
mannen een gemeenschappelijk doel en 
een gemeenschappelijke waarde van de 
Unie. De gelijkheid van mannen en 
vrouwen  is ook een fundamenteel recht 
dat is vastgelegd in artikel 23 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Conform de artikelen 8 en 
10 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moeten 
doelstellingen inzake de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en de bestrijding van 
discriminatie worden geïntegreerd in alle 
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activiteiten van het programma. Er moet 
regelmatig toezicht en evaluatie 
plaatsvinden om na te gaan hoe bij de 
programma-activiteiten rekening is 
gehouden met kwesties inzake 
gendergelijkheid en non-discriminatie. 
De Unie moet gendergelijkheid 
bevorderen via een tweesporenbeleid: de 
integratie van de genderdimensie in alle 
beleidsvormen en begrotingstoewijzingen 
en de vaststelling van specifieke 
maatregelen.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In zijn resolutie van 2 februari 
2012 over "het Daphne-programma: 
verwezenlijkingen en 
toekomstperspectieven"1 betreurt het 
Europees Parlement dat de bestrijding 
van geweld tegen kinderen, jongeren en 
vrouwen niet uitdrukkelijk wordt 
genoemd onder de "Specifieke 
doelstellingen" in artikel 4 van deze 
verordening. Het Parlement onderstreept 
ook dat het van essentieel belang is de 
doelstellingen van het programma – en 
met name de bestrijding van geweld tegen 
vrouwen – voor de periode 2014-2020 
onder de doelstellingen van het nieuwe 
programma Rechten en burgerschap te 
handhaven en dringt erop aan dat de 
financiering ervan op een vergelijkbaar 
niveau moet blijven als dat van het 
voorgaande programma en dat de 
zichtbaarheid ervan moet worden 
gewaarborgd, gezien het succes, de 
doeltreffendheid en de populariteit van 
het programma.
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__________
1 Aangenomen teksten van die datum, 
P7_TA(2012)0027.

Or. fr

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Geweld tegen vrouwen in al zijn 
vormen is een schending van de 
grondrechten en een ernstige bedreiging 
van de gezondheid. Dergelijk geweld 
bestaat overal in de Unie en er is een 
gecoördineerd optreden nodig om het aan 
te pakken. Maatregelen om het geweld 
tegen vrouwen te bestrijden, dragen bij tot 
de bevordering van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen.

(7) Geweld tegen vrouwen, kinderen, 
jongeren en andere risicogroepen in al 
zijn vormen is een echte schending van de 
grondrechten en een ernstige bedreiging 
van de fysieke en mentale gezondheid van 
de slachtoffers van dergelijk geweld. Dit 
geweld is het gevolg van de voortdurende 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
en is een structureel verschijnsel dat 
verband houdt met de ongelijke 
machtsverhoudingen tussen mannen en 
vrouwen in onze samenleving. Dergelijk 
geweld bestaat overal in de Unie en er is 
een gecoördineerd optreden op basis van 
de methoden en resultaten van de vorige 
Daphne-programma's nodig om het aan te 
pakken. Maatregelen om het geweld tegen 
vrouwen te bestrijden, dragen bij tot de 
bevordering van de gelijkheid van vrouwen 
en mannen.

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de mededeling van de Commissie (10) In de mededeling van de Commissie 
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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.

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 bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, 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.

Or. fr

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het stelselmatig verzamelen van 
vergelijkbare gegevens over verschillende 
soorten geweld tegen kinderen, jongeren, 
vrouwen en andere risicogroepen binnen 
de Unie is van essentieel belang om de 
werkelijke omvang van het probleem vast 
te stellen en passende oplossingen te 
vinden.

Or. fr

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Voor elke doelstelling van de 
verordening moet worden voorzien in 
voldoende en adequate financiering, zodat 
met name de projecten voor de 
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bescherming van de rechten van de vrouw 
en de bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen, met inbegrip van 
maatregelen ter bestrijding van geweld 
tegen kinderen, jongeren en vrouwen, tot 
een goed einde kunnen worden gebracht. 
De jaarlijkse financiering moet billijk 
worden gespreid, zodat de continuïteit van 
de doelstellingen en gevoerde acties is 
verzekerd.

Or. fr

Amendement 9

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 op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid 
en van de rechten van gehandicapten en 
ouderen;

Or. fr

Motivering

Zie de amendementen 10 en 11 waarin specifieke doelstellingen worden vastgesteld met 
betrekking tot de gelijkheid van vrouwen en mannen en de preventie en bestrijding van 
geweld tegen kinderen, jongeren, vrouwen en andere risicogroepen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) bevordering van de gelijkheid van 
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vrouwen en mannen en ondersteuning 
van de integratie van de genderdimensie;

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) preventie en bestrijding van geweld 
tegen kinderen, jongeren, vrouwen en 
andere risicogroepen en ondersteuning en 
bescherming van slachtoffers van 
dergelijk geweld en van risicogroepen; 

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ondersteuning van niet-
gouvernementele organisaties (ngo's) en 
andere organisaties die actief zijn op het 
gebied van de preventie en bestrijding van 
geweld;

Or. fr
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) analytische werkzaamheden, zoals de 
verzameling van gegevens en statistieken; 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
methoden en, in voorkomend geval, 
indicatoren of benchmarks; studies, 
onderzoeken, analyses en enquêtes; 
evaluaties en effectbeoordelingen; 
opstelling en publicatie van handleidingen, 
verslagen en educatief materiaal; toezicht 
op en evaluatie van de omzetting en 
toepassing van de wetgeving van de Unie 
en toezicht op en evaluatie van de 
uitvoering van het beleid van de Unie; 
workshops, seminars, vergaderingen van 
deskundigen, conferenties;

a) analytische werkzaamheden, zoals de 
stelselmatige verzameling van 
vergelijkbare gegevens en statistieken, ook 
over de verschillende soorten geweld 
tegen kinderen, jongeren, vrouwen en 
andere risicogroepen; ontwikkeling van 
gemeenschappelijke methoden en, in 
voorkomend geval, indicatoren of 
benchmarks; studies, onderzoeken, 
analyses en enquêtes; evaluaties en 
effectbeoordelingen; opstelling en 
publicatie van handleidingen, verslagen en 
educatief materiaal; toezicht op en 
evaluatie van de omzetting en toepassing 
van de wetgeving van de Unie en toezicht 
op en evaluatie van de uitvoering van het 
beleid van de Unie; workshops, seminars, 
vergaderingen van deskundigen, 
conferenties;

Or. fr

Amendement 14

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, 
ontwikkeling van modules voor online-
opleidingen en andere opleidingsmodules; 
in voorkomend geval moet bij deze 
activiteiten rekening worden gehouden 
met de genderdimensie;

Or. fr
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) activiteiten inzake wederzijds leren, 
samenwerking, bewustmaking en 
verspreiding, zoals vaststelling en 
uitwisseling van beproefde methoden, 
innovatieve benaderingen en ervaringen, 
organisatie van intercollegiale toetsing en 
wederzijds leren; organisatie van 
conferenties en seminars; organisatie van 
bewustmakings- en informatiecampagnes, 
mediacampagnes en –evenementen, 
waaronder institutionele communicatie 
over de politieke prioriteiten van de 
Europese Unie; compilatie en publicatie 
van materiaal voor de verspreiding van 
informatie en de resultaten van het 
programma; ontwikkeling, werking en 
onderhoud van ICT-systemen en -
instrumenten; 

c) activiteiten inzake wederzijds leren, 
samenwerking, bewustmaking en 
verspreiding, zoals vaststelling en 
uitwisseling van beproefde methoden, 
innovatieve benaderingen en ervaringen, 
organisatie van intercollegiale toetsing en 
wederzijds leren; organisatie van 
conferenties en seminars; organisatie van 
op specifieke doelgroepen gerichte 
bewustmakings- en informatiecampagnes, 
mediacampagnes en evenementen, 
waaronder campagnes op het gebied van 
de preventie en bestrijding van geweld, 
alsook institutionele communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Europese 
Unie; compilatie en publicatie van 
materiaal voor de verspreiding van 
informatie en de resultaten van het 
programma; ontwikkeling, werking en 
onderhoud van ICT-systemen en -
instrumenten; 

Or. fr

Amendement 16

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 

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 
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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.

de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het programma; ondersteuning van de 
activiteiten van ngo's of andere 
organisaties die zich inzetten voor de 
doelstellingen van het programma; 
netwerkvorming tussen gespecialiseerde 
instanties en organisaties, nationale, 
regionale en plaatselijke autoriteiten op 
Europees niveau; financiering van 
netwerken van deskundigen; vaststelling 
en tenuitvoerlegging van 
steunprogramma's voor slachtoffers en 
risicogroepen op het gebied van de 
preventie en bestrijding van geweld;
financiering van waarnemingsposten op 
Europees niveau.

Or. fr

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor elke doelstelling van de 
verordening moet worden voorzien in 
voldoende en adequate financiering, 
waarbij ook rekening wordt gehouden met 
het financieringsniveau in het kader van 
de in artikel 13 vermelde vorige 
programma's voor de periode 2007-2013. 
Bij de toewijzing van de middelen voor 
deze gebieden in de jaarlijkse 
werkprogramma's neemt de Commissie de 
prioriteiten van de Unie in aanmerking, 
alsook de noodzaak om de financiering 
voor alle in artikel 4, lid 1, genoemde 
gebieden op een toereikend niveau te 
handhaven .

Or. fr
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie houdt regelmatig toezicht 
op het programma om na te gaan of de 
acties die in het kader van het programma 
worden verricht op de in artikel 5, lid 1, 
genoemde actieterreinen zijn 
geïmplementeerd en of de in artikel 4 
genoemde specifieke doelstellingen zijn 
verwezenlijkt. Het toezicht is ook een 
manier om te beoordelen hoe bij de 
programma-acties rekening is gehouden 
met kwesties inzake gendergelijkheid en 
non-discriminatie. In voorkomend geval 
moeten de indicatoren worden uitgesplitst 
naar geslacht, leeftijd en handicap. 

1. De Commissie houdt regelmatig toezicht 
op het programma om na te gaan of de 
acties die in het kader van het programma 
worden verricht op de in artikel 5, lid 1, 
genoemde actieterreinen zijn 
geïmplementeerd en of de in artikel 4 
genoemde specifieke doelstellingen zijn 
verwezenlijkt. Het toezicht is ook een 
manier om te beoordelen hoe bij de 
programma-acties rekening is gehouden 
met kwesties inzake gendergelijkheid, 
bestrijding van en bescherming tegen 
geweld en non-discriminatie. De 
indicatoren worden uitgesplitst naar 
geslacht, leeftijd en handicap. 

Or. fr


