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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het Europese eenwordingsproces 
en de Europese ontwikkeling spelen een 
belangrijke rol in de bestrijding van de 
crisis, zijn cruciaal om Europa op het 
spoor van duurzame ontwikkeling te 
helpen, en staan voor de ervaring die 
gebaseerd is op vijftig jaar gezamenlijke 
inspanningen, samenwerkingsbereidheid, 
naties overstijgende en 
grensoverschrijdende samenwerking, 
onderlinge lastenverdeling en hulp van de 
meer ontwikkelde lidstaten aan de 
zwakkere landen. Dit alles, uitgebreid met 
aanvullende feiten en gevoelens, vormt de 
Europese geest die behalve op het vlak 
van economische en maatschappelijke 
samenwerking ook op het niveau van de 
burgers in Europa de fundamentele 
drijfveer vormt van de Europese 
gemeenschap, en moet worden versterkt.

Motivering

De opname van de Europese geest als begrip in het programma Europa voor de burger moet een 
impuls geven aan de planning en verwezenlijking van projecten. Op de keper beschouwd komen 
jumelages en mensen die deelnemen aan projecten in het kader van internationale 
partnerschappen via activiteiten juist met deze geest in aanraking: zonder fysieke grenzen delen 
we het Europese grondgebied met elkaar, worden we door nationale en culturele 
verscheidenheid opener en toleranter en bouwen we voort op ruim vijftig jaar geschiedenis en 
successen van de Europese Unie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4



PE494.830v02-00 4/19 AD\915612NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om Europa dichter bij zijn burgers te 
brengen en deze staat te stellen volledig 
deel te nemen aan de opbouw van een 
almaar hechtere Unie, zijn verscheidene 
acties en gecoördineerde inspanningen 
door middel van activiteiten op 
transnationaal en EU-niveau vereist. Het 
Europees burgerinitiatief biedt een unieke 
gelegenheid om de burgers in staat te 
stellen rechtsreeks deel te nemen aan de 
ontwikkeling van de EU-wetgeving.

(4) Om Europa dichter bij zijn burgers te 
brengen en hen in staat te stellen volledig 
deel te nemen aan de opbouw van een 
almaar hechtere Unie en tegelijkertijd het 
besef van gemeenschappelijk burgerschap 
dankzij een beter begrip en betere 
wederzijdse kennis te bevorderen, zijn 
verscheidene acties en gecoördineerde 
inspanningen door middel van activiteiten 
op transnationaal en EU-niveau vereist. 
Het Europees burgerinitiatief biedt een 
unieke gelegenheid om de burgers in staat 
te stellen rechtsreeks deel te nemen aan de 
beleidsvorming en de ontwikkeling van de 
EU-wetgeving.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Wat de onderwerpen van de projecten, 
de inpassing ervan in een lokaal en 
regionaal kader en de samenstelling van de 
groep belanghebbenden betreft, zijn 
krachtige synergieën met andere EU-
programma’s nodig, namelijk op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
zaken, onderwijs, jeugd en cultuur, justitie, 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen en 
non-discriminatie, en regionaal beleid.

(7) Wat de onderwerpen van de projecten, 
de inpassing ervan in een lokaal en 
regionaal kader en de samenstelling van de 
groep belanghebbenden betreft, zijn 
krachtige synergieën met andere EU-
programma’s nodig, namelijk op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
zaken, onderwijs, jeugd en cultuur, justitie, 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen en 
non-discriminatie, solidariteit tussen 
generaties en regionaal beleid.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om alle aspecten van het openbare 
leven te activeren, moet het nieuwe 
programma een breed spectrum aan 
verschillende acties bestrijken, waaronder 

(8) Om alle aspecten van het openbare 
leven te activeren, moet het nieuwe 
programma een breed spectrum aan 
verschillende acties bestrijken, waaronder 
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burgerbijeenkomsten van, contacten en 
discussies over burgerschapskwesties, 
evenementen op het niveau van de Unie, 
initiatieven waarbij wordt stilgestaan bij 
beslissende momenten in de Europese 
geschiedenis, bewustmakingsinitiatieven 
betreffende de EU-instellingen en hun 
werking, en discussies over Europese 
beleidskwesties.

burgerbijeenkomsten van, contacten en 
discussies over burgerschapskwesties, 
evenementen op het niveau van de Unie, 
initiatieven waarbij wordt stilgestaan bij 
beslissende momenten in de Europese 
geschiedenis en bij de toekomst van 
Europa, en deze worden geanalyseerd en 
herdacht, bewustmakingsinitiatieven 
betreffende de EU-instellingen en hun 
werking, en discussies over Europese 
beleidskwesties.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Speciale aandacht moet worden 
besteed aan een evenwichtige deelname 
van burgers en maatschappelijke 
organisaties uit alle lidstaten aan 
transnationale projecten en activiteiten, met 
inachtneming van het meertalige karakter 
van de EU.

(10) Speciale aandacht moet worden 
besteed aan een evenwichtige deelname 
van burgers en maatschappelijke 
organisaties uit alle lidstaten aan 
transnationale projecten en activiteiten, met 
inachtneming van het multiculturele en 
meertalige karakter van de EU.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De voorkeur wordt gegeven aan 
subsidies voor projecten met een hoge 
impact, in het bijzonder projecten die 
rechtstreeks verband houden met EU-
beleid, met het oog op betrokkenheid bij de 
vormgeving van de EU-beleidsagenda. 
Bovendien moet de uitvoering van het 
programma, ingevolge het beginsel van 
goed financieel beheer, verder worden 
vereenvoudigd door gebruikmaking van 
forfaitaire bedragen, forfaitaire 
financiering en de toepassing van tarieven 
op grond van eenheidskosten.

(16) De voorkeur wordt niet alleen 
gegeven aan subsidies voor projecten met 
een hoge impact, maar ook en in het 
bijzonder aan projecten die rechtstreeks 
verband houden met EU-beleid, met het 
oog op betrokkenheid bij de vormgeving 
van de EU-beleidsagenda. Bovendien moet 
de uitvoering van het programma, 
ingevolge het beginsel van goed financieel 
beheer, verder worden vereenvoudigd door 
gebruikmaking van forfaitaire bedragen, 
forfaitaire financiering en de toepassing 
van tarieven op grond van eenheidskosten; 
daarnaast moeten jaarlijks verscheidene 
termijnen voor de indiening van offertes 
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worden vastgesteld, moeten het aandeel 
van met EU-subsidies gefinancierde 
projectkosten alsook de voorfinanciering 
van projecten worden verhoogd en moeten 
langere en flexibelere termijnen voor de 
tenuitvoerlegging van projecten worden 
vastgesteld.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– versterking van het gedenken en 
vergroting van de capaciteit voor 
burgerparticipatie op het niveau van de 
Unie.

- versterking van het gedenken en de 
Europese geest, evenals vergroting van de 
capaciteit voor burgerparticipatie op het 
niveau van de Unie.

Motivering

De toevoeging van het begrip "geest" geeft aan dat er een soort brug wordt geslagen tussen 
heden en verleden. Gedenken vormt één onderdeel van deze geest, aangezien bij de 
totstandkoming van de Europese gemeenschap ook de negatieve gebeurtenissen uit het verleden 
een belangrijke rol hebben gespeeld. Tevens moet in het programma doorschemeren dat de 
Europese Gemeenschap geleid wordt in een gemeenschappelijke geest, terwijl het voor de EG 
zelf van belang is dat zo veel mogelijk burgers deze geest voelen en uitdragen, omdat dit kan 
leiden tot een sterkere cohesie.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. bewustmaking ten aanzien van het 
gedenken en de geschiedenis, de identiteit 
en het doel van de Unie, door debat,
reflectie en netwerkvorming te stimuleren;

1. bewustmaking ten aanzien van het 
gedenken, de gemeenschappelijke 
geschiedenis, identiteit en waarden, en het
streven van de Unie naar bevordering van 
vrede, haar waarden, haar culturele en 
linguïstische diversiteit en het welzijn van 
haar volkeren, door debat en reflectie te 
stimuleren, netwerken te ontwikkelen en 
mensen samen te brengen om ervaringen 
te delen en uit te wisselen, lering te 
trekken uit het verleden en over de 
toekomst van Europa te discussiëren;
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1– punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Speciale aandacht wordt besteed 
aan de Roma en andere minderheden in 
de EU ten einde hun integratie als 
volwaardige EU-burgers te 
vergemakkelijken.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) bewustmaking ten aanzien van het 
gedenken en de geschiedenis, de identiteit 
en het doel van de Unie, door debat, 
reflectie en netwerkvorming te stimuleren;

(1) bewustmaking ten aanzien van het 
gedenken en de geschiedenis, de identiteit, 
de geest en de doelstellingen van de Unie, 
door debat, reflectie en netwerkvorming te 
stimuleren;

Motivering

De toevoeging van het begrip "geest" geeft aan dat er een soort brug wordt geslagen tussen 
heden en verleden. Gedenken vormt een onderdeel van deze geest, aangezien bij de 
totstandkoming van de Europese gemeenschap ook de negatieve gebeurtenissen uit het verleden 
een belangrijke rol hebben gespeeld. Tevens moet in het programma doorschemeren dat de 
Europese Gemeenschap geleid wordt in een gemeenschappelijke geest, terwijl het voor de EG 
zelf van belang is dat zo veel mogelijk burgers deze geest voelen en uitdragen, omdat dit kan 
leiden tot een sterkere cohesie.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) 'gedenken en Europees burgerschap' (a) 'de bevordering van het gedenken van 
de Europese geschiedenis en de 
ontwikkeling van een besef van een 
Europese identiteit en geest';
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De twee onderdelen worden aangevuld 
door horizontale acties om de 
projectresultaten te analyseren, te 
verspreiden en te exploiteren 
("valorisatieacties").

De twee onderdelen worden aangevuld 
door horizontale acties om de 
projectresultaten te analyseren, te 
verspreiden en te exploiteren 
("toepassings- en 
vermenigvuldigingsacties").

Motivering

Bepaalde resultaten van de projecten kunnen worden toegepast, andere resultaten kunnen gezien 
hun aard worden verveelvoudigd (herhaaldelijk, veelvuldig gebruikt).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om deze doelstellingen te 
verwezenlijken, financiert het programma 
onder andere de volgende soorten acties, 
die op transnationaal niveau of met een 
duidelijke Europese dimensie worden 
uitgevoerd:

(2) Om deze doelstellingen te 
verwezenlijken, financiert het programma 
onder andere (maar niet uitsluitend) de 
volgende soorten acties, die op 
transnationaal niveau of met een duidelijke 
Europese dimensie worden uitgevoerd:

Motivering

Door het niet-exclusieve karakter van de financiering te vermelden, kan de lijst verder worden 
aangevuld.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– totstandbrenging en instandhouding van 
transnationale partnerschappen en 
netwerken;

– totstandbrenging en instandhouding van 
grensoverschrijdende en internationale 
samenwerkingsverbanden en netwerken;
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ondersteuning van organisaties die van 
algemeen Europees belang zijn;

– ondersteuning van organisaties die van 
Europees belang zijn;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– opbouw van het maatschappelijk 
middenveld en debat over 
burgerschapskwesties met gebruikmaking 
van ICT en/of sociale media;

– debat over burgerschapskwesties, 
bijvoorbeeld de opbouw van het 
maatschappelijk middenveld, met 
gebruikmaking van ICT en/of sociale 
media;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– debatten, studies en acties die beslissende 
momenten in de Europese geschiedenis tot 
onderwerp hebben, in het bijzonder om de 
herinnering levend te houden aan de 
misdaden die onder het nazisme en het 
stalinisme werden gepleegd;

– debatten, studies en acties die beslissende 
momenten in de Europese geschiedenis tot 
onderwerp hebben, in het bijzonder om de 
herinnering levend te houden aan de 
misdaden die onder totalitaire regimes
werden gepleegd;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– reflectie en debatten over 
gemeenschappelijke waarden; 

– reflectie en debatten over 
gemeenschappelijke Europese waarden, 
een gemeenschappelijke Europese 
identiteit en toekomst en de Europese 
geest;
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Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met de andere artikelen over de toevoeging van de term 
"geest", die een van de fundamentele bouwstenen van het Europese eenwordingsproces vormt.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – streepje 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bewustmakingsinitiatieven omtrent EU-
instellingen en de werking ervan;

– initiatieven voor de verdieping van de 
kennis omtrent EU-instellingen en de 
werking ervan;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – streepje 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– acties waarmee de uitkomsten van de
ondersteunde initiatieven worden 
geëxploiteerd en gevaloriseerd;

– acties waarmee de uitkomsten van de 
ondersteunde initiatieven worden toegepast 
en benut, en die de vermenigvuldiging 
ervan in de hand werken;

Motivering

Naast de toepassing van de resultaten moet bij de planning en uitvoering van een project ook in 
aanmerking worden genomen hoe de behaalde resultaten in de toekomst opnieuw kunnen 
worden ingezet, aldus bijdragend aan een dynamischere ontwikkeling. Het resultaat van een 
project kan bijvoorbeeld een studie zijn, maar de eventuele nieuwe methodiek die ten grondslag 
lag aan de studie kan opnieuw worden toegepast in andere projecten. De methode geldt ook als 
belangrijk resultaat en kan bovendien meer dan eens worden toegepast.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – streepje 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– ondersteuning van advies- en 
voorlichtingsstructuren voor het 
programma in de lidstaten.

– promotie van en advies over het 
programma op lidstaatniveau, alsmede het 
leveren van de hiervoor benodigde 
institutionele structuur.
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Motivering

De nadruk moet niet liggen op de institutionele structuren maar op promotie en advies, 
waarvoor de institutionele structuur echter wel nodig is.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overheidsopdrachten zullen betrekking 
hebben op de aankoop van diensten, zoals 
voor het organiseren van evenementen, 
studies en onderzoek, informatie- en 
verspreidingshulpmiddelen, toezicht en 
evaluatie.

(2) Overheidsopdrachten zullen betrekking 
hebben op de aankoop van diensten die in 
het kader van het programma resulteren 
in de rechtstreekse verwezenlijking van 
evenementen, studies en onderzoek, 
informatie- en verspreidingshulpmiddelen, 
toezichts- en evaluatieactiviteiten.

Motivering

(Aangezien het woord "programma" in deze resolutie betrekking kan hebben op het programma 
Europa voor de burger, kan deze term voor verwarring zorgen – niet van toepassing op de 
Nederlandse versie.) Verder is het van belang te onderstrepen dat er gebruik moet worden 
gemaakt van overheidsopdrachten als er evenementen worden georganiseerd op 
programmaniveau (het woord "rechtstreeks").

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma staat open voor alle 
belanghebbenden die de Europese
integratie bevorderen, in het bijzonder 
lokale overheden en organisaties, Europese 
organisaties die onderzoek naar 
overheidsbeleid verrichten (denktanks), 
burgergroepen en andere maatschappelijke 
organisaties (zoals organisaties van 
overlevenden) en onderwijs- en 
onderzoekinstellingen.

Het programma staat open voor alle 
belanghebbenden die de integratie, de 
gemeenschappelijke herinnering en de 
Europese waarden en identiteit
bevorderen, ongeacht het aantal leden of 
de omvang van hun budgetten, in het 
bijzonder lokale overheden en organisaties, 
Europese organisaties die onderzoek naar 
overheidsbeleid verrichten (denktanks), 
burgergroepen en andere maatschappelijke 
organisaties (zoals organisaties van 
overlevenden) en onderwijs- en 
onderzoekinstellingen.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie onderhoudt een regelmatige 
dialoog met de begunstigden van het 
programma en met relevante 
belanghebbenden en deskundigen.

De Commissie onderhoudt een regelmatige 
dialoog, ter plaatse en online, met de 
begunstigden van het programma en met 
relevante belanghebbenden en 
deskundigen.

Motivering

Ook de online vorm van overleg moet worden geconsolideerd en naar een hoger plan worden 
getild. Deze vorm van overleg bestond weliswaar al, maar het verdient aanbeveling deze ook 
nadrukkelijker te vermelden in verordeningen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – enige alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het opstellen van haar jaarlijkse 
werkprogramma's houdt de Commissie 
rekening met de voorstellen die tijdens het 
overleg zijn gedaan.

Motivering

In de verordening wordt de Commissie aangespoord om nog tijdens de looptijd van het 
programma haar werkprogramma's elk jaar te verbeteren.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt voor de samenhang en 
de complementariteit van dit programma 
met instrumenten op andere actiegebieden 
van de Unie, met name onderwijs, 
beroepsopleiding, cultuur, sport, 
grondrechten en vrijheden, sociale inclusie, 
gendergelijkheid, discriminatiebestrijding, 

De Commissie zorgt ervoor dat er
samenhang en complementariteit ontstaat 
tussen de instrumenten van dit programma 
en andere actiegebieden van de Unie, met 
name onderwijs, beroepsopleiding, cultuur, 
sport, grondrechten en vrijheden, sociale 
inclusie, gendergelijkheid, solidariteit 
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onderzoek en innovatie, het 
uitbreidingsbeleid en het externe beleid van 
de Unie.

tussen generaties, vrijwilligerswerk,
discriminatiebestrijding, onderzoek en 
innovatie, het nabuurschaps- en 
uitbreidingsbeleid en het externe beleid van 
de Unie.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1 – onderdeel 1 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. gedenken en Europees burgerschap 1. gedenken, Europees burgerschap en de 
Europese geest

Motivering

Conform artikel 3, lid 1.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – onderdeel 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ondersteund worden activiteiten die 
uitnodigen tot reflectie over 
gemeenschappelijke waarden in ruimste 
zin, met inachtneming van diversiteit. Er 
kunnen middelen worden vrijgemaakt voor 
initiatieven die betrekking hebben op de 
oorzaken van totalitaire regimes in de 
moderne Europese geschiedenis (in het 
bijzonder, maar niet uitsluitend, nazisme en 
stalinisme) en ter herdenking van de 
slachtoffers. Het onderdeel moet ook 
activiteiten omvatten betreffende andere 
ijkpunten in de recente Europese 
geschiedenis. In het bijzonder wordt de 
voorkeur gegeven aan acties ter 
bevordering van verdraagzaamheid en 
verzoening, gericht op de jongere
generatie.

Ondersteund worden activiteiten die 
uitnodigen tot reflectie over de Europese 
geschiedenis, culturele en linguïstische 
diversiteit en gemeenschappelijke waarden 
in ruimste zin. Er kunnen middelen worden 
vrijgemaakt voor initiatieven die 
betrekking hebben op de oorzaken van 
totalitaire regimes in de moderne Europese 
geschiedenis (in het bijzonder, maar niet 
uitsluitend, nazisme en stalinisme) en ter 
herdenking van de slachtoffers. Het 
onderdeel moet ook activiteiten omvatten 
betreffende andere ijkpunten in de recente 
Europese geschiedenis. In het bijzonder 
wordt de voorkeur gegeven aan acties ter 
bevordering van verdraagzaamheid,
wederzijds begrip door middel van een 
interculturele dialoog en verzoening, als 
middel om het verleden te verwerken en 
aan de toekomst te bouwen, met name
gericht op de jongere generatie.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – onderdeel 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet nog veel worden gedaan om het 
aandeel van vrouwen in de politieke en 
economische besluitvorming te vergroten. 
De stem van vrouwen moet beter worden 
gehoord en in acht worden genomen door 
beleidmakers die het leven van de burgers 
beïnvloeden.

Er moet nog veel worden gedaan om de 
politieke en economische besluitvorming 
meer open te stellen voor vrouwen en 
personen in kwetsbare posities. Hun stem 
moet beter worden gehoord en in acht 
worden genomen door beleidsmakers die 
met hun besluiten het leven van de burgers 
beïnvloeden.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – onderdeel 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien volledige integratie van 
minderheden een permanent doel van de 
EU is, is een constructievere aanpak 
vereist om hun politieke en 
burgerparticipatie te bevorderen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1 – Horizontale actie – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HORIZONTALE ACTIE: valorisatie HORIZONTALE ACTIE: toepassing en 
vermenigvuldiging van resultaten

Motivering

Aangezien we hier te maken hebben met horizontale acties die in bepaalde gevallen behoorlijk 
abstract kunnen lijken, moet de titel ervan de essentie ervan weergeven. Bovendien moeten de 
resultaten niet alleen op zich worden toegepast; de impact en de toegevoegde waarde van deze 
acties moeten meermalen worden benut, eventueel zelfs in andere sectoren. De toevoeging van 
de term "vermenigvuldiging" duidt op deze denkwijze. Als een van de resultaten van een project 
bijvoorbeeld het uitwerken van een nieuwe methodiek is, kan dit veelvuldig worden benut in 
latere projecten. 
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 1 – Horizontale actie – paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het omvat “capaciteitsopbouw” – de 
ontwikkeling van ondersteunende 
maatregelen om beste praktijken uit te 
wisselen, ervaringen van belanghebbenden 
op lokaal en regionaal niveau, met inbegrip 
van overheden, samen te brengen en 
nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, 
bijvoorbeeld door middel van opleiding. 
Dit kan uitwisselingen tussen vakgenoten 
en opleidingen voor opleiders omvatten, 
alsmede bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
een databank over organisaties en projecten 
die door het programma worden 
gefinancierd.

Het omvat “capaciteitsopbouw” – de 
ontwikkeling van ondersteunende 
maatregelen om beste praktijken uit te 
wisselen, ervaringen van belanghebbenden 
op lokaal en regionaal niveau, met inbegrip 
van overheden, te bundelen en nieuwe 
vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld 
door middel van de sociale media of 
opleiding. Dit kan uitwisselingen tussen 
vakgenoten en opleidingen voor opleiders 
omvatten, alsmede bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van een databank over 
organisaties en projecten die door het 
programma worden gefinancierd.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Over het algemeen zal de voorkeur uitgaan 
naar subsidies voor projecten met een grote 
impact, met name wanneer die rechtstreeks
verband houden met beleid van de Unie, 
zodat wordt bijgedragen aan de 
vormgeving van de beleidsagenda van de 
Unie.

Over het algemeen zal de voorkeur uitgaan 
naar subsidies voor projecten met een grote 
impact, met name wanneer die verband 
houden met beleid van de Unie of met 
zaken die door de burgers zijn 
aangemerkt als zaken van groot belang, 
zodat wordt bijgedragen aan de 
vormgeving van de beleidsagenda van de 
Unie.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het programma en de meeste acties 
kunnen centraal door een uitvoerend 
agentschap worden beheerd.

Het programma en de meeste acties zullen
centraal door een uitvoerend agentschap 
worden beheerd.
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Motivering

In de verordening moet ook worden vastgelegd door welke soort instelling het programma wordt 
gecoördineerd.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene administratieve uitgaven ten 
behoeve van het programma moeten in 
verhouding staan tot de taken die met het 
betrokken programma worden vervuld.

De algemene administratieve uitgaven ten 
behoeve van het programma moeten in 
verhouding staan tot de taken die met het 
betrokken programma worden vervuld, en 
mogen niet meer bedragen dan 12% van 
de totale begroting van het programma.

Motivering

Door in de verordening een maximaal percentage vast te leggen wordt een boodschap afgegeven 
zodat de kritische geluiden over de buitensporige Europese bureaucratie verstommen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan waar nodig 
voorlichtings-, publicatie- en 
verspreidingsactiviteiten ontplooien om 
ervoor te zorgen dat de activiteiten die door 
het programma worden ondersteund in 
brede kring bekend raken en veel effect 
sorteren.

De Commissie zal voorlichtings-, 
publicatie- en verspreidingsactiviteiten 
ontplooien om ervoor te zorgen dat de 
activiteiten die door het programma 
worden ondersteund in brede kring bekend 
raken en veel effect sorteren. Hierin zal de 
nadruk worden gelegd op voorlichting en 
promotie in de lidstaten in alle officiële 
talen van de EU.

Motivering

Bij de uitvoering van het project domineren het Engels, Frans en Duits weliswaar als werktalen, 
maar aangezien het programma uitgerekend het Europese burgerschap als onderwerp heeft, 
moet de communicatie in de 23 (24 vanaf 2013) officiële talen worden bevorderd; dit is een van 
de grondbeginselen van de EU.

Amendement 37
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – specifieke doelstelling 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

bewustmaking inzake het gedenken en de 
geschiedenis, de identiteit en het doel van 
de Unie, door debat, reflectie en 
netwerkvorming te stimuleren.

bewustmaking ten aanzien van het 
gedenken, de gemeenschappelijke 
geschiedenis, identiteit en waarden, en het
streven van de Unie naar bevordering van 
vrede, haar waarden, haar culturele en 
linguïstische diversiteit en het welzijn van 
haar volkeren, door debat en reflectie te 
stimuleren, netwerken te ontwikkelen en 
mensen samen te brengen om ervaringen 
te delen en uit te wisselen, lering te 
trekken uit het verleden en over de 
toekomst van Europa te discussiëren;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3 – specifieke doelstelling 2 – tabel – segment 6 bis (nieuw) 

Amendement

Percentage 
consortiumleiders uit de 
in 2004, 2007 resp. 2013 
toegetreden lidstaten

n.b. Minimum 35% over de 
hele linie.

Motivering

Op het niveau van de communautaire programma's moet worden benadrukt dat de coördinatie 
van de projecten niet alleen in handen mag zijn van de 15 oude lidstaten, maar dat er ook op dit 
vlak een reële spreiding tot stand moet komen, dat wil zeggen dat ook in de 13 nieuwe lidstaten 
de nodige cultuur en ervaring wordt ontwikkeld op het gebied van projectmanagement in 
internationaal partnerschap om echte Europese integratie te bevorderen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 3 – Horizontale actie (nieuw)

Amendement

HORIZONTALE ACTIE: toepassing en vermenigvuldiging van resultaten
Resultaatindicatoren Laatste bekende resultaat Doel op de middellange 

termijn (resultaat)
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Motivering

De Commissie moet ook resultaatindicatoren vaststellen voor de door haar voorgestelde 
horizontale acties.
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