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AMENDEMENTEN 

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

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 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 Raad vastgestelde 

programma Europa voor de burger (hierna 

(2) Deze rechten en waarden moeten 

voortdurend op doeltreffende wijze worden 

gecultiveerd, beschermd, bevorderd, 

gehandhaafd en verspreid onder de burgers 

en volkeren, en dienen kernwaarden te zijn 

van het Europese project, om de 

eerbiediging van de rechten en waarden 

in de lidstaten te bevorderen en om 

achteruitgang op dit gebied, met alle 

schadelijke gevolgen voor de hele Unie 

van dien, te voorkomen. Met dat doel voor 

ogen dient binnen de EU-begroting een 

nieuw Fonds voor justitie, rechten en 

waarden te worden ingesteld, dat bedoeld 

is ter bevordering van open, 

democratische, pluralistische en 

inclusieve samenlevingen, en 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 
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"voorgaande programma's" genoemd), 

samengebracht. 

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 Raad 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). 

 

Amendement  2 

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 

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 

(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 

rijke diversiteit levendig en dynamisch 

blijven. Het uiteindelijke doel is om de 

gemeenschappelijke waarden en een op 

rechten gebaseerde, open, egalitaire, 

inclusieve en democratische samenleving 

te bevorderen en in stand te houden, door 

activiteiten te financieren ter bevordering 

van een levendig en krachtig 

maatschappelijk middenveld. Dergelijke 

activiteiten kunnen bijvoorbeeld ten doel 

hebben de democratische, 

maatschappelijke en sociale participatie 

van de mensen aan te moedigen en de 

vrede te bevorderen, alsmede de rijke 

diversiteit van de Europese samenleving, 
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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. 

gebaseerd op onze gemeenschappelijke 

waarden, geschiedenis en ons collectief 

geheugen. In artikel 11 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie is bepaald 

dat de instellingen een open, transparante 

en regelmatige dialoog met het 

maatschappelijk middenveld moeten 

voeren en de burgers en representatieve 

organisaties langs passende wegen de 

mogelijkheid moeten bieden hun mening 

over alle onderdelen van het optreden van 

de Unie kenbaar te maken en daarover in 

het openbaar in discussie te treden. De 

Commissie moet dus een regelmatige 

dialoog met de begunstigden van het 

programma en met andere relevante 

belanghebbenden voeren. 

 

Amendement  3 

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 

bij de Unie en de waarden van de Unie is 

(5) Om de Europese Unie dichter bij 

haar burgers te brengen en het vertrouwen 

van de burgers in de Unie te vergroten, 

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, 

sociale inclusie 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 
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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. 

van een sterker gevoel van betrokkenheid 

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. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Herdenkingsactiviteiten en kritische 

reflectie op Europa's verleden zijn 

noodzakelijk om de burgers bewust te 

maken van de gemeenschappelijke 

geschiedenis, als basis voor een 

gemeenschappelijke toekomst, morele 

zingeving en gedeelde waarden. Er dient 

ook rekening te worden gehouden met de 

relevantie van historische, culturele en 

interculturele aspecten en met de 

verbanden tussen herdenking en het 

ontstaan van een Europese identiteit en een 

Europees saamhorigheidsgevoel. 

(6) Herdenkingsactiviteiten en kritische 

reflectie op Europa's verleden zijn 

noodzakelijk om de burgers bewust te 

maken van de gemeenschappelijke 

geschiedenis, als basis voor een 

gemeenschappelijke toekomst, morele 

zingeving en gedeelde waarden. Er dient 

ook rekening te worden gehouden met de 

relevantie van historische, culturele en 

interculturele aspecten en met de 

verbanden tussen het levend houden van 

de herinnering en het ontstaan van een 

Europese identiteit op basis van diversiteit, 

solidariteit, een Europees 

saamhorigheidsgevoel en een 

gemeenschappelijk cultureel erfgoed. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Burgers zouden zich ook beter 

bewust moeten zijn van de rechten die zij 

aan het burgerschap van de Unie ontlenen, 

moeten met een gerust hart kunnen wonen, 

reizen, studeren, werken en 

vrijwilligerswerk doen in een andere 

lidstaat en moeten erop kunnen vertrouwen 

dat zij al hun burgerschapsrechten kunnen 

genieten en uitoefenen en er gelijke 

(7) Burgers zouden zich ook beter 

bewust moeten zijn van de rechten en 

voordelen 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 
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toegang toe hebben en dat zij zonder 

discriminatie volledig aanspraak op hun 

rechten en de bescherming daarvan kunnen 

maken, ongeacht waar zij zich in de Unie 

bevinden. Maatschappelijke organisaties 

moeten steun krijgen voor activiteiten 

inzake bevordering, bescherming en 

bewustmaking op het gebied van de 

gemeenschappelijke waarden van de EU op 

grond van artikel 2 VEU en voor het 

leveren van bijdragen aan de effectieve 

uitoefening van rechten krachtens het 

recht van de Unie. 

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 op alle niveaus worden versterkt 

door middel van het bevorderen en 

waarborgen van de gemeenschappelijke 

waarden van de EU als bedoeld in artikel 2 

VEU en door meer bekendheid te geven 

aan die waarden, om op die manier een 

bijdrage te leveren aan de doeltreffende 

uitoefening van de uit het recht van de 

Unie voortvloeiende rechten. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Gendergerelateerd geweld en 

geweld tegen kinderen en jongeren houdt 

een ernstige schending van de 

grondrechten in. Geweld blijft in de hele 

Unie voorkomen in alle sociale en 

economische contexten, met ernstige 

gevolgen voor de lichamelijke en 

geestelijke gezondheid van de slachtoffers 

en voor de samenleving in haar geheel. 

Kinderen, jongeren en vrouwen zijn 

bijzonder kwetsbaar voor geweld, met 

name geweld in nauwe persoonlijke 

relaties. Er moeten maatregelen worden 

genomen om de rechten van het kind te 

bevorderen en om kinderen te beschermen 

tegen schade en geweld, die een gevaar 

vormen voor hun lichamelijke en 

geestelijke gezondheid en een inbreuk 

vormen op hun recht op ontwikkeling, 

bescherming en waardigheid. Bestrijding 

van alle vormen van geweld, bevordering 

van preventie en bescherming en 

ondersteuning van slachtoffers zijn 

prioriteiten van de Unie die bijdragen aan 

de verwezenlijking van de grondrechten 

(9) Gendergerelateerd geweld en 

geweld tegen kinderen en jongeren houdt 

een ernstige schending van de 

grondrechten in. Geweld blijft in de hele 

Unie voorkomen in alle sociale en 

economische contexten, met ernstige 

gevolgen voor de lichamelijke en 

geestelijke gezondheid van de slachtoffers 

en voor de samenleving in haar geheel. 

Kinderen, jongeren en vrouwen zijn 

bijzonder kwetsbaar voor geweld, met 

name geweld in nauwe persoonlijke 

relaties. Er moeten maatregelen worden 

genomen om de rechten van het kind te 

bevorderen en om kinderen en jongeren te 

beschermen tegen schade en geweld, die 

een gevaar vormen voor hun lichamelijke 

en geestelijke gezondheid en een inbreuk 

vormen op hun recht op ontwikkeling, 

bescherming en waardigheid. Bestrijding 

van alle vormen van geweld, bevordering 

van preventie en bescherming en 

ondersteuning van slachtoffers zijn 

prioriteiten van de Unie die bijdragen aan 

de verwezenlijking van de grondrechten 
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van natuurlijke personen en bijdragen tot 

de gelijkheid van vrouwen en mannen. 

Deze prioriteiten moeten door het 

programma worden ondersteund. 

van natuurlijke personen en bijdragen tot 

de gelijkheid van vrouwen en mannen. 

Deze prioriteiten moeten door het 

programma worden ondersteund. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Het recht op eerbiediging van het 

privéleven, het familie- en gezinsleven, de 

woning en de communicatie (het recht op 

privacy) is een grondrecht dat is vastgelegd 

in artikel 7 van het Handvest van de 

grondrechten. De bescherming van 

persoonsgegevens is een grondrecht dat is 

vastgelegd in artikel 8 van het Handvest 

van de grondrechten en artikel 16 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie. Op de naleving van de 

regels voor de bescherming van 

persoonsgegevens wordt controle 

uitgeoefend door onafhankelijke 

toezichthoudende autoriteiten. Het 

rechtskader van de Unie, en met name 

Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad12 en 

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 

Parlement en de Raad13, bevatten 

bepalingen die waarborgen dat het recht op 

de bescherming van persoonsgegevens 

doeltreffend wordt beschermd. Bij deze 

wetgevingsinstrumenten zijn de nationale 

toezichthoudende autoriteiten voor 

gegevensbescherming belast met de taak de 

publieke bekendheid met en het inzicht in 

de risico's, voorschriften, waarborgen en 

rechten in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens te bevorderen. Gezien 

het belang van het recht op de bescherming 

van persoonsgegevens in tijden van snelle 

technologische ontwikkelingen moet de 

Unie in staat worden gesteld 

voorlichtingsactiviteiten uit te voeren en 

studies en andere relevante activiteiten te 

(13) Het recht op eerbiediging van het 

privéleven, het familie- en gezinsleven, de 

woning en de communicatie (het recht op 

privacy) is een grondrecht dat is vastgelegd 

in artikel 7 van het Handvest van de 

grondrechten. De bescherming van 

persoonsgegevens is een grondrecht dat is 

vastgelegd in artikel 8 van het Handvest 

van de grondrechten en artikel 16 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie. Op de naleving van de 

regels voor de bescherming van 

persoonsgegevens wordt controle 

uitgeoefend door onafhankelijke 

toezichthoudende autoriteiten. Het 

rechtskader van de Unie, en met name 

Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad12 en 

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 

Parlement en de Raad13, bevatten 

bepalingen die waarborgen dat het recht op 

de bescherming van persoonsgegevens 

doeltreffend wordt beschermd. Bij deze 

wetgevingsinstrumenten zijn de nationale 

toezichthoudende autoriteiten voor 

gegevensbescherming belast met de taak de 

publieke bekendheid met en het inzicht in 

de risico's, voorschriften, waarborgen en 

rechten in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens te bevorderen. Gezien 

het belang van het recht op de bescherming 

van persoonsgegevens in tijden van snelle 

technologische ontwikkelingen moet de 

Unie in staat worden gesteld 

voorlichtingsactiviteiten uit te voeren, 

maatschappelijke organisaties te steunen 
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verrichten. bij de bevordering van 

gegevensbescherming overeenkomstig de 

normen van de Unie,  en studies en andere 

relevante activiteiten te verrichten. 

_________________ _________________ 

12 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1. 12 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1. 

13 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89. 13 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Op grond van artikel 24 VWEU 

stellen het Europees Parlement en de Raad 

bepalingen vast voor de procedures en 

voorwaarden voor de indiening van een 

burgerinitiatief in de zin van artikel 11 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie. 

Zij hebben dat gedaan bij Verordening 

[(EU) nr. 211/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad14]. Het programma 

moet voorzien in 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. 

(14) Het Europees burgerinitiatief is 

het eerste supranationale instrument voor 

participatieve democratie dat een 

rechtstreekse band creëert tussen 

Europese burgers en de instellingen van 

de EU. Op grond van artikel 24 VWEU 

stellen het Europees Parlement en de Raad 

bepalingen vast voor de procedures en 

voorwaarden voor de indiening van een 

burgerinitiatief in de zin van artikel 11 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie. 

Zij hebben dat gedaan bij Verordening 

[(EU) nr. 211/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad14]. Het programma 

moet voorzien in 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, er steun 

aan te betuigen en anderen aan te sporen 

om dergelijke initiatieven te steunen. 

_________________ _________________ 

14 Verordening (EU) nr. 211/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 over het burgerinitiatief (PB 

L 65 van 11.3.2011, blz. 1). 

14 Verordening (EU) nr. 211/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 over het burgerinitiatief (PB 

L 65 van 11.3.2011, blz. 1). 
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Amendement  9 

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 

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. 

(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 19 april 2018 is 

voldoende en passende financiële steun 

van cruciaal belang voor de ontwikkeling 

van een 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, onder 

meer via toereikende basisfinanciering en 

vereenvoudigde kostenopties en financiële 

regels en procedures, 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  10 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Met het oog op een doeltreffende 

toewijzing van middelen uit de algemene 

begroting van de Unie is het noodzakelijk 

om de Europese toegevoegde waarde van 

alle uitgevoerde acties en hun 

complementariteit met het optreden van de 

lidstaten te waarborgen, en toe te zien op 

de samenhang, complementariteit en 

synergie met financieringsprogramma's die 

beleidsterreinen ondersteunen die 

onderling nauw verbonden zijn, in het 

bijzonder binnen het kader van het Fonds 

voor justitie, rechten en waarden – en 

derhalve het programma Justitie – en het 

programma Creatief Europa en Erasmus+, 

teneinde het potentieel van culturele 

kruisbestuiving op het gebied van cultuur, 

media, kunst, onderwijs en creativiteit te 

verwezenlijken. Er dienen synergieën te 

worden gecreëerd met andere Europese 

financieringsprogramma's, met name op 

het gebied van werkgelegenheid, de 

eengemaakte markt, ondernemerschap, 

jeugdzaken, gezondheid, burgerschap, 

justitie, migratie, veiligheid, onderzoek, 

innovatie, technologie, industrie, cohesie, 

toerisme, externe betrekkingen, handel en 

ontwikkeling. 

(21) Met het oog op een doeltreffende 

toewijzing van middelen uit de algemene 

begroting van de Unie is het noodzakelijk 

om de Europese toegevoegde waarde van 

alle uitgevoerde acties, waaronder acties 

die gericht zijn op de bevordering en 

eerbiediging van onze 

gemeenschappelijke waarden die zijn 

neergelegd in artikel 2 VEU, alsmede de 
complementariteit van die acties met acties 

van de lidstaten, als die er zijn, te 

waarborgen. Het is belangrijk dat wordt 

toegezien op de samenhang, 

complementariteit en synergie met 

financieringsprogramma's die 

beleidsterreinen ondersteunen die 

onderling nauw verbonden zijn, in het 

bijzonder binnen het kader van het Fonds 

voor justitie, rechten en waarden – en 

derhalve het programma Justitie – en het 

programma Creatief Europa en Erasmus+, 

teneinde het potentieel van culturele 

kruisbestuiving op het gebied van cultuur, 

media, kunst, onderwijs en creativiteit te 

verwezenlijken. Door een dergelijke 

synergie worden pluralistische, 

onafhankelijke en vrije media 

gewaarborgd en bevorderd, wordt de 

vrijheid van meningsuiting gewaarborgd 

en wordt de verspreiding van onjuiste 

informatie voorkomen. Er dienen 

synergieën te worden gecreëerd met andere 

Europese financieringsprogramma's, met 

name op het gebied van werkgelegenheid, 

de eengemaakte markt, ondernemerschap, 

jeugdzaken, gezondheid, burgerschap, 

justitie, migratie, veiligheid, onderzoek, 

innovatie, technologie, industrie, cohesie, 

toerisme, externe betrekkingen, handel, 

ontwikkeling, en klimaat- en 

milieubescherming. 

 

Amendement  11 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Verordening (EU, Euratom) [nieuw 

Financieel Reglement], hierna "Financieel 

Reglement" genoemd, is op dit programma 

van toepassing. De verordening bevat 

regels voor de uitvoering van de 

Uniebegroting, daaronder begrepen regels 

voor subsidies, prijzen, aanbestedingen, 

indirecte uitvoering, financiële bijstand, 

financieringsinstrumenten en 

begrotingsgaranties. 

(23) Verordening (EU, Euratom) [nieuw 

Financieel Reglement], hierna "Financieel 

Reglement" genoemd, is op dit programma 

van toepassing. De verordening bevat 

regels voor de uitvoering van de 

Uniebegroting, daaronder begrepen regels 

voor subsidies, prijzen, aanbestedingen, 

indirecte uitvoering, financiële bijstand, 

financieringsinstrumenten en 

begrotingsgaranties, alsmede vereisten 

betreffende volledige transparantie, goed 

financieel beheer en verstandige 

besteding van middelen. In het kader van 

de tenuitvoerlegging van dit programma 

moeten met name de regels betreffende de 

mogelijkheid voor maatschappelijke 

organisaties om te worden gefinancierd 

door middel van meerjarige 

exploitatiesubsidies en doorgifte van 

subsidies worden toegepast. De regels 

moeten de administratieve lasten voor 

aanvragers tot een minimum beperken. 

Indien mogelijk moeten elektronische 

aanvragen worden geaccepteerd. 

Aanvragers en begunstigden van 

financiering uit alle onderdelen moeten 

toegang hebben tot een nationaal 

contactpunt, dat tijdens alle fasen van de 

aanvraagprocedure ondersteuning biedt. 

Er moet goed worden nagedacht over 

snelle en flexibele subsidieprocedures, 

zoals een beoordelingsprocedure in twee 

fasen, om ervoor te zorgen dat er minder 

kosten worden gemaakt in verband met de 

voorbereiding van voorstellen die 

uiteindelijk niet succesvol blijken en om 

de doeltreffendheid van het programma te 

vergroten. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Overeenkomstig de punten 22 en 23 

van het interinstitutioneel akkoord over 

beter wetgeven van 13 april 2016 moet dit 

programma worden geëvalueerd op basis 

van informatie die is verzameld aan de 

hand van specifieke 

monitoringvoorschriften, waarbij 

overregulering en administratieve lasten, in 

het bijzonder voor de lidstaten, moeten 

worden vermeden. Waar passend kunnen 

in die voorschriften meetbare indicatoren 

worden opgenomen op basis waarvan de 

effecten van het programma op het terrein 

worden beoordeeld. 

(29) Overeenkomstig de punten 22 en 23 

van het interinstitutioneel akkoord over 

beter wetgeven van 13 april 2016 moet dit 

programma worden geëvalueerd op basis 

van informatie die is verzameld aan de 

hand van specifieke 

monitoringvoorschriften, waarbij 

overregulering en administratieve lasten, in 

het bijzonder voor de lidstaten, moeten 

worden vermeden. In dit verband kan het 

voor sommige aanvragers en 

begunstigden die mogelijk niet over de 

nodige middelen en personeel beschikken 

moeilijk zijn om aan de monitoring- en 

rapportage vereisten voldoen, zoals 

maatschappelijke organisaties, lokale 

overheidsinstanties, sociale partners, 

enz.Waar passend kunnen in die 

voorschriften ook meetbare indicatoren 

worden opgenomen op basis waarvan de 

effecten van het programma op het terrein 

worden beoordeeld. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 2 Artikel 2 

Doelstellingen van het programma Doelstellingen van het programma 

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, 

waaronder democratie, de rechtsstaat en 

de grondrechten, zoals vastgelegd in 

artikel 2 VEU, met name door 
maatschappelijke organisaties op lokaal, 

regionaal, nationaal en transnationaal 

niveau te ondersteunen en hun capaciteit 

te vergroten met het oog op de 

instandhouding van een open, op rechten 
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gebaseerde, democratische, gelijkwaardige 

en inclusieve samenleving. 

2. Binnen het kader van de algemene 

doelstelling als bedoeld in lid 1 heeft het 

programma de volgende specifieke 

doelstellingen, die overeenstemmen met de 

onderdelen ven het programma: 

2. Binnen het kader van de algemene 

doelstelling als bedoeld in lid 1 heeft het 

programma de volgende specifieke 

doelstellingen, die overeenstemmen met de 

onderdelen ven het programma: 

a) bevordering van gelijkheid en 

rechten (onderdeel Gelijkheid en rechten) 

a) bevordering van gelijkheid en 

rechten (onderdeel Gelijkheid en rechten) 

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 de burgers bij en hun participatie in het 

democratisch bestel van de Unie 

(onderdeel Europa voor de burger) 

c) bestrijding van geweld (onderdeel 

Daphne). 

c) bestrijding van alle vormen van 

geweld (onderdeel Daphne): 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 3 Artikel 3 

Onderdeel Gelijkheid en rechten  Onderdeel Gelijkheid en rechten  

In het kader van de specifieke doelstelling 

in artikel 2, lid 2, ander a), is het 

programma vooral gericht op: 

In het kader van de algemene doelstelling 

in artikel 2, lid 1, en de specifieke 

doelstelling in artikel 2, lid 2, onder a), is 

het programma vooral gericht op: 

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 

onverdraagzaamheid; 

a) het voorkomen en bestrijden van 

ongelijkheid en discriminatie op grond van 

geslacht, ras, sociale of culturele 

achtergrond, etnische afstamming, 

godsdienst of overtuiging, handicap, 

leeftijd, taal 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 

onverdraagzaamheid, waarbij ook de 

grondwettelijke bepalingen van de 

lidstaten worden geëerbiedigd; 
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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 

personen met een handicap, de rechten van 

burgers van de Unie en het recht op de 

bescherming van persoonsgegevens. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 4 Artikel 4 

Onderdeel Betrokkenheid en participatie 

van de burger 

Onderdeel Europa voor de burger 

In het kader van de specifieke doelstelling 

in artikel 2, lid 2, ander b), is het 

programma vooral gericht op: 

In het kader van de algemene doelstelling 

in artikel 2, lid 1, en de specifieke 

doelstelling in artikel 2, lid 2, onder b), is 

het programma vooral gericht op: 

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 geschiedenis, haar 

cultureel erfgoed en haar culturele 

diversiteit; 

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 van 

verschillende landen; het bevorderen van 

democratische participatie van de burgers, 

door burgers en representatieve 

organisaties in staat te stellen hun 

standpunten over alle onderdelen van het 

optreden van de Unie kenbaar te maken en 

publiekelijk uit te uitwisselen, om het 

inzicht van de burgers in de beginselen 

van een pluralistische en participatieve 

democratie, de rechtsstaat en de 

grondrechten te vergroten. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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Artikel 5 Artikel 5 

Onderdeel Daphne Onderdeel Daphne 

In het kader van de specifieke doelstelling 

in artikel 2, lid 2, ander c), is het 

programma vooral gericht op: 

In het kader van de algemene doelstelling 

in artikel 2, lid 1, en de specifieke 

doelstelling in artikel 2, lid 2, onder c), is 

het programma vooral gericht op: 

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 meer door 

middel van onderwijsmaatregelen, en 

bestrijden van alle vormen van geweld 

tegen kinderen, jongeren en vrouwen, 

alsmede geweld tegen andere groepen die 

risico lopen; 

b) het ondersteunen en beschermen 

van slachtoffers van dergelijk geweld. 

b) het ondersteunen en beschermen 

van slachtoffers van dergelijk geweld en 

het waarborgen van een gelijk 

beschermingsniveau in de hele EU, onder 

meer door voor alle slachtoffers van 

dergelijk geweld de toegang tot de rechter, 

de toegang tot slachtofferhulp en de 

mogelijkheden om aangifte te doen te 

vergemakkelijken en te waarborgen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In het kader van het programma 

kan financiering worden verstrekt in een 

van de vormen als vastgesteld in het 

Financieel Reglement. 

2. In het kader van het programma 

kan, via subsidies voor maatregelen en 

meerjarige exploitatiesubsidies, 
financiering worden verstrekt in een van de 

vormen als vastgesteld in het Financieel 

Reglement, waaronder in de vorm van 

vaste bedragen, eenheidskosten, 

forfaitaire financiering en doorgifte van 

subsidies. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 9 Artikel 9 

Soorten acties Soorten acties 

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 de algemene doelstelling van artikel 2, 

lid 1, of de verwezenlijking van een of 

meer van de specifieke doelstellingen van 
artikel 2, lid 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. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 bis 

 Activiteiten die in aanmerking komen 

voor financiering 

 De in artikel 2 bedoelde algemene 

doelstelling en specifieke doelstellingen 

van het programma worden met name, 

maar niet uitsluitend, nagestreefd door 

ondersteuning van de volgende 

activiteiten die worden uitgevoerd door 

één of meer subsidiabele entiteiten: 

 a) bewustmaking, voorlichting, 

bevordering en verspreiding van 

informatie ter verbetering van de 

bekendheid met beleid, beginselen 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) analytische monitoring, verslaglegging 

en belangenbehartiging ter verbetering 
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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 omzetting en 

uitvoering van de wetgeving, het beleid en 

de gemeenschappelijke waarden van de 

EU in de lidstaten, zoals 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, verslagen en educatief 

materiaal; 

 d) opleiding van betrokken 

belanghebbenden ter verbetering van hun 

kennis van het beleid en hun rechten op 

de bestreken gebieden, alsmede 

versterking van het vermogen van 

belanghebbenden om het beleid en hun 

rechten op de bestreken gebieden te 

verdedigen; 

 e) bevordering van het besef van en het 

inzicht in de risico's, regels, waarborgen 

en rechten in verband met de 

bescherming van persoonsgegevens, 

privacy en digitale veiligheid, alsmede 

bestrijding van nepnieuws en gerichte 

desinformatie door middel van 

bewustmaking, opleiding, studies en 

monitoring; 

 f) Europeanen van verschillende 

nationaliteiten en culturen met elkaar in 

contact brengen door hun de mogelijkheid 

te bieden deel te nemen aan activiteiten en 

projecten in het kader van stedenbanden; 

 g) aanmoediging en facilitering van 

actieve en inclusieve deelname aan de 

opbouw van een democratischer Unie, 

evenals het vergroten van de bekendheid 

van de burgers met rechten en waarden 

en bevordering en verdediging van 

rechten en waarden door middel van het 

ondersteunen van maatschappelijke 

organisaties; 



 

AD\1169826NL.docx 19/29 PE627.900v02-00 

 NL 

 h) 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; 

 i) ondersteuning van maatschappelijke 

organisaties, op alle niveaus, die actief 

zijn op de onder het programma vallende 

gebieden, alsmede versterking van het 

vermogen van Europese netwerken en het 

maatschappelijk middenveld om bij te 

dragen aan de ontwikkeling, vergroting 

van het besef, en monitoring van de 

tenuitvoerlegging van de wetgeving, 

beleidsdoelstellingen, waarden en 

strategieën van de EU; 

 j) bevordering van de kennis van het 

programma en van de verspreiding en 

overdraagbaarheid van de resultaten 

ervan en bevordering van de 

bewustmaking van burgers en 

maatschappelijke organisaties, onder 

meer door het opzetten en ondersteunen 

van onafhankelijke programmabureaus; 

 k) versterking van de capaciteit en 

onafhankelijkheid van 

mensenrechtenverdedigers en 

maatschappelijke organisaties die toezicht 

houden op de situatie van de rechtsstaat 

en ondersteuning van acties op lokaal, 

regionaal, nationaal en transnationaal 

niveau;  

 l) ondersteuning van de bescherming van 

klokkenluiders, met inbegrip van 

initiatieven en maatregelen om veilige 

kanalen op te zetten om binnen 

organisaties misstanden aan de kaak te 

stellen of deze aan overheidsinstanties of 

andere relevante organen te melden, 

alsook maatregelen ter bescherming van 

klokkenluiders tegen ontslag, degradatie 

of andere vormen van vergelding, onder 

meer door voorlichting en opleiding voor 

relevante overheidsinstanties en 
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belanghebbenden; 

 m) ondersteuning van initiatieven en 

maatregelen ter bevordering en 

bescherming van de vrijheid en het 

pluralisme van de media, alsmede 

vergroting van de capaciteiten op het 

gebied van nieuwe uitdagingen, zoals 

nieuwe media en bestrijding van 

haatuitingen; 

 n) ondersteuning en vergroting van de 

capaciteit van maatschappelijke 

organisaties die zich inzetten voor de 

bevordering en monitoring van integriteit 

en corruptie, transparantie en 

verantwoordingsplicht van 

overheidsinstanties; 

 o) ondersteuning van maatschappelijke 

organisaties die actief zijn op het gebied 

van de bescherming en bevordering van 

de grondrechten, met inbegrip van steun 

voor acties die gericht zijn op 

bewustmaking omtrent de grondrechten 

en een bijdrage leveren aan onderwijs op 

het gebied van mensenrechten. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het evaluatiecomité kan uit externe 

deskundigen bestaan. 

2. Het evaluatiecomité kan uit externe 

deskundigen bestaan. Bij de samenstelling 

van het comité wordt genderevenwicht in 

acht genomen.  

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 14 Artikel 14 
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Monitoring en verslaglegging Monitoring en verslaglegging 

1. De indicatoren om verslag uit te 

brengen over de door het programma 

geboekte vooruitgang bij het 

verwezenlijken van de in artikel 2 

vermelde specifieke doelstellingen zijn 

vastgesteld in bijlage II. 

1. De indicatoren om verslag uit te 

brengen over de door het programma 

geboekte vooruitgang bij het 

verwezenlijken van de in artikel 2 

vermelde specifieke doelstellingen zijn 

vastgesteld in bijlage II. De gegevens die 

worden verzameld met het oog op 

monitoring en verslaglegging worden in 

voorkomend geval uitgesplitst naar 

gender, leeftijd, opleidingsniveau en 

andere relevante factoren. 

2. Om te zorgen voor een effectieve 

evaluatie van de voortgang van het 

programma in de richting van de 

verwezenlijking van zijn doelstellingen, 

wordt de Commissie overeenkomstig 

artikel 16 gemachtigd om gedelegeerde 

handelingen voor de ontwikkeling van een 

kader voor monitoring en evaluatie vast te 

stellen, onder meer door wijziging van 

bijlage II teneinde de indicatoren waar 

nodig te herzien en aan te vullen. 

2. Om te zorgen voor een effectieve 

evaluatie van de voortgang van het 

programma in de richting van de 

verwezenlijking van zijn doelstellingen, 

wordt de Commissie overeenkomstig 

artikel 16 gemachtigd om gedelegeerde 

handelingen voor de ontwikkeling van een 

kader voor monitoring en evaluatie vast te 

stellen, onder meer door wijziging van 

bijlage II teneinde de indicatoren waar 

nodig te herzien en aan te vullen. 

3. Het systeem voor verslaglegging 

over de prestaties waarborgt dat de 

gegevens voor het monitoren van de 

uitvoering en de resultaten van het 

programma op efficiënte, doeltreffend en 

tijdig worden verzameld. Daartoe worden 

de ontvangers van middelen van de Unie 

en de lidstaten aan evenredige 

verslagleggingsvereisten onderworpen. 

3. Het systeem voor verslaglegging 

over de prestaties waarborgt dat de 

gegevens voor het monitoren van de 

uitvoering en de resultaten van het 

programma op efficiënte, doeltreffend en 

tijdig worden verzameld. Daartoe worden 

de ontvangers van middelen van de Unie 

en de lidstaten aan evenredige 

verslagleggingsvereisten onderworpen. De 

Commissie stelt gebruiksvriendelijke 

formaten ter beschikking en zorgt voor 

richtsnoeren en ondersteuning, met name 

ten behoeve van aanvragers en 

begunstigden die niet altijd over 

voldoende middelen en personeel 

beschikken om aan de 

verslagleggingsvereisten te voldoen. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 4 

 



 

PE627.900v02-00 22/29 AD\1169826NL.docx 

NL 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie deelt de conclusies 

van de evaluaties tezamen met haar 

opmerkingen mee aan het Europees 

Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's. 

4. De Commissie deelt de conclusies 

van de evaluaties tezamen met haar 

opmerkingen mee aan het Europees 

Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's. De Commissie 

maakt de evaluatie openbaar en zorgt 

ervoor dat deze gemakkelijk toegankelijk 

is door deze op haar website te publiceren. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Alvorens een gedelegeerde 

handeling vast te stellen, raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord over beter 

wetgeven van 13 april 2016. 

4. Alvorens een gedelegeerde 

handeling vast te stellen, raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord over beter 

wetgeven van 13 april 2016. De 

Commissie zorgt er voorts voor dat zij in 

een vroeg stadium samenwerkt en van 

gedachten wisselt met het Europees 

Parlement en de Raad, meer bepaald door 

met het Parlement en de Raad alle 

documenten, waaronder 

ontwerpwetgevingshandelingen, te delen 

op het moment dat zij deze ook met 

deskundigen in de lidstaten deelt en door 

deskundigen van het Europees Parlement 

en de Raad systematisch toegang te 

verlenen tot vergaderingen van 

deskundigengroepen van de Commissie. 

Daartoe ontvangen het Europees 

Parlement en de Raad de planning voor 

de komende maanden en de uitnodigingen 

voor alle deskundigenvergaderingen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 16 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Zodra de Commissie een 

gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 

doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 

aan het Europees Parlement en de Raad. 

5. Zodra de Commissie een 

gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 

doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 

aan het Europees Parlement en de Raad, 

ongeacht de mogelijkheid die EU-burgers 

en andere belanghebbenden hebben om 

gedurende vier weken hun mening te 

geven over de ontwerptekst van de 

gedelegeerde handeling in kwestie. Het 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

en het Comité van de Regio's kunnen over 

de ontwerptekst worden geraadpleegd. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 18 Artikel 18 

Informatie, communicatie en publiciteit Informatie, communicatie en publiciteit 

1. De ontvangers van financiering van 

de Unie erkennen de oorsprong van en 

geven zichtbaarheid aan de financiering 

van de Unie (met name wanneer zij de 

acties en de resultaten ervan promoten) 

door meerdere doelgroepen, waaronder de 

media en het grote publiek, doelgericht en 

op samenhangende, doeltreffende en 

evenredige wijze te informeren. 

1. De ontvangers van financiering van 

de Unie erkennen de oorsprong van en 

geven zichtbaarheid aan de financiering 

van de Unie (met name wanneer zij de 

acties en de resultaten ervan promoten) 

door meerdere doelgroepen, waaronder de 

media en het grote publiek, doelgericht en 

op samenhangende, doeltreffende en 

evenredige wijze te informeren. 

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 voert op lokaal, 

regionaal, nationaal en Europees niveau 

informatie- en communicatieactiviteiten 

uit in verband met het programma, de 

acties in het kader van het programma 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 
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artikel 2 bedoelde doelstellingen. 

 2 bis. Elke lidstaat richt een 

onafhankelijk nationaal contactpunt op 

dat tot taak heeft de belanghebbenden en 

begunstigden van het programma advies, 

praktische informatie en hulp te bieden 

met betrekking tot alle aspecten van het 

programma en de aanvraagprocedure. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bijlage I Bijlage I 

Activiteiten in het kader van het 

programma 

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: 

De in artikel 2, lid 1, bedoelde algemene 

doelstelling en de in artikel 2, lid 2, 

bedoelde specifieke doelstellingen worden 

met name nagestreefd door middel van 

ondersteuning van de volgende activiteiten: 

a) bewustmaking, verspreiding van 

informatie ter verbetering van de 

bekendheid met beleid en rechten op de 

onder het programma vallende gebieden; 

a) bewustmaking, voorlichting en 

verspreiding van 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; 

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; 

c) analyse en monitoring, 

verslaglegging en belangenbehartiging1 

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 

d) opleiding van belanghebbenden ter 

verbetering van hun kennis van het beleid 

en hun rechten op de bestreken gebieden, 
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en hun rechten op de bestreken gebieden; alsmede versterking van hun vermogen 

om het beleid en hun rechten op de 

bestreken gebieden te verdedigen; 

e) ontwikkeling en onderhoud van 

tools op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologie (ICT); 

e) ontwikkeling en onderhoud van 

tools op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologie (ICT); 

 (e bis) bevordering van het besef van en 

het inzicht in de risico's, regels, 

waarborgen en rechten in verband met de 

bescherming van persoonsgegevens, 

privacy en digitale veiligheid, alsmede 

bestrijding van nepnieuws en gerichte 

desinformatie door middel van 

bewustmaking, opleiding, studies en 

monitoring; 

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; 

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; 

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; 

h) aanmoediging en facilitering van 

actieve en inclusieve deelname aan de 

opbouw van een meer democratische Unie 

en versterking van het besef van rechten en 

waarden door ondersteuning van 

maatschappelijke organisaties, waaronder 

organisaties op lokaal, regionaal, 

nationaal en transnationaal niveau die de 

situatie op het gebied van de rechtsstaat 

en de eerbiediging van de grondrechten in 

een lidstaat bewaken; 

 h bis) bijdragen aan de bewustwording 

van burgers omtrent hun rechten en 

plichten voortvloeiend uit het burgerschap 

van de Unie, zoals het recht om te reizen, 

werken, studeren en wonen in een andere 

lidstaat, door middel van 

informatiecampagnes; 

 h ter) nieuwe gespecialiseerde 

scholingsactiviteiten voor personen die 

werkzaam zijn in de openbare sector van 
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een lidstaat inzake de rechten en plichten 

van de burgers van andere lidstaten die in 

de betreffende lidstaat wonen, werken, 

studeren of reizen, en scholing inzake de 

maatregelen ter waarborging van de 

eerbiediging van deze rechten; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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. 

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. 

 k bis) versterking van de capaciteit en 

onafhankelijkheid van maatschappelijke 

organisaties en 

mensenrechtenverdedigers op lokaal, 

regionaal, nationaal en transnationaal 

niveau die toezicht houden op de situatie 

van de rechtsstaat en de eerbiediging van 

de grondrechten in een lidstaat; 

 k ter) nieuwe maatregelen ter 

bescherming van klokkenluiders, 

waaronder maatregelen om veilige 

kanalen op te zetten om binnen 

organisaties misstanden aan de kaak te 

stellen of deze aan overheidsinstanties of 

andere relevante organen te melden;  

 k quater) nieuwe maatregelen ter 

bevordering en ondersteuning van de 

vrijheid en het pluralisme van de media, 
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alsmede vergroting van de capaciteiten op 

het gebied van nieuwe uitdagingen, zoals 

nieuwe media en bestrijding van 

haatuitingen; 

 k quinquies) ondersteuning van het 

vermogen van overheidsinstanties om hun 

transparantie en controleerbaarheid te 

verbeteren, en ondersteuning van 

maatschappelijke organisaties die zich 

bezighouden met de bevordering en 

monitoring van de transparantie en 

controleerbaarheid van die 

overheidsinstanties; 

_________________ _________________ 

1 Deze activiteiten omvatten bijvoorbeeld 

het verzamelen van gegevens en 

statistieken; het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke methoden en, in 

voorkomend geval, indicatoren of 

benchmarks; studies, onderzoeken, 

analyses en enquêtes; evaluaties; 

effectbeoordeling; het opstellen en 

publiceren van handleidingen, rapporten en 

educatief materiaal. 

1 Deze activiteiten omvatten bijvoorbeeld 

het verzamelen van gegevens en 

statistieken; het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke methoden en, in 

voorkomend geval, indicatoren of 

benchmarks; studies, onderzoeken, 

analyses en enquêtes; evaluaties; 

effectbeoordeling; het opstellen en 

publiceren van handleidingen, rapporten en 

educatief materiaal. 
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