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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Artikel 2, lid 1, letter (b)

b) ontwikkeling van de solidariteit van 
jongeren, vooral met het oog op de 
versterking van de sociale samenhang van de 
Europese Unie;

b) ontwikkeling van de solidariteit en 
bevordering van de tolerantie van jongeren 
ten opzichte van diversiteit, vooral met het 
oog op de versterking van de sociale 
samenhang van de Europese Unie;

Or. fr

Motivering

De Europese Unie kent een grote verscheidenheid op onder meer cultureel, religieus en 
maatschappelijk gebied. Bevordering van de sociale samenhang is alleen mogelijk als jongere 
generaties worden opgevoed met een aantal principes, met name solidariteit en tolerantie ten 
opzichte van alle anderen, zodat er verandering komt in de manier van denken. 
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 13
Artikel 2, lid 1, letter (d)

d) bijdrage aan de ontwikkeling van de 
kwaliteit van de systemen ter ondersteuning 
van de activiteiten van jongeren en aan die 
van de capaciteit van de maatschappelijke 
organisaties op jeugdgebied;

d) bijdrage aan de ontwikkeling van de 
kwaliteit van de systemen ter ondersteuning 
van de activiteiten van jongeren en 
versterking van het functioneren en de 
capaciteit van de maatschappelijke 
organisaties, zodat de doelstellingen van de 
Unie op jeugdgebied worden verwezenlijkt;

Or. fr

Motivering

De steun aan maatschappelijke organisaties, die een essentiële rol spelen bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op jeugdgebied, moet nader gepreciseerd 
worden. In artikel 4 van het ontwerpbesluit wordt bepaald dat de acties met betrekking tot 
ondersteuningssystemen en maatschappelijke organisaties gericht zijn op "ondersteuning van 
de op Europees niveau op jeugdgebied werkzame organisaties, met name de werking van niet-
gouvernementele organisaties...".

Amendement ingediend door Anna Hedh

Amendement 14
Artikel 2, lid 1, letter (e bis) (nieuw)

(e bis) bevordering van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen;

Or. sv

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 15
Artikel 2, lid 2

2. De algemene doelstellingen vullen de 
doelstellingen aan die worden nagestreefd 
op andere actieterreinen van de Europese 
Unie, met name op het terrein van onderwijs 
en beroepsopleiding in de context van een 
Europa van de kennis en het levenslang 

2. De algemene doelstellingen vullen de 
doelstellingen aan die worden nagestreefd 
op andere actieterreinen van de Europese 
Unie, met name op het terrein van onderwijs 
en beroepsopleiding in de context van een 
Europa van de kennis en het levenslang 
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leren en op het terrein van cultuur en sport. leren en op het terrein van cultuur, sport, 
talen, sociale integratie, gelijkheid van 
mannen en vrouwen, bestrijding van 
discriminatie, onderzoek, ondernemingszin 
en extern beleid van de Europese Unie.

Or. fr

Motivering

Handhaving van de samenhang tussen dit lid en artikel 11 dat de terreinen noemt waar 
complementariteit bestaat tussen het programma Jeugd in actie en de andere communautaire 
acties.

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 16
Artikel 2, lid 2

2. De algemene doelstellingen vullen de 
doelstellingen aan die worden nagestreefd 
op andere actieterreinen van de Europese 
Unie, met name op het terrein van onderwijs 
en beroepsopleiding in de context van een 
Europa van de kennis en het levenslang 
leren en op het terrein van cultuur en sport.

2. De algemene doelstellingen vullen de 
doelstellingen aan die worden nagestreefd 
op andere actieterreinen van de Europese 
Unie, met name op het terrein van onderwijs 
en beroepsopleiding in de context van een 
Europa van de kennis en het levenslang 
leren en op het terrein van gelijkheid van 
vrouwen en mannen, cultuur en sport.

Or. en

Motivering

De bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen moet eveneens worden 
opgenomen.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 17
Artikel 3, punt 1, letter (h)

h) erop toezien dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen bij de 
deelname aan het programma in acht wordt 
genomen en dat de gelijke behandeling van 
beide geslachten in de acties wordt 

h) erop toezien dat het beginsel van 
gelijkheid van vrouwen en mannen bij de 
deelname aan het programma in acht wordt 
genomen en bevorderd en dat alle vormen 
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bevorderd. van discriminatie worden bestreden.

Or. es

Motivering

Bij de acties in het kader van het programma moet rekening worden gehouden met de 
bestrijding van alle vormen van discriminatie en de bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 18
Artikel 3, punt 1, letter (g)

g) de deelname van de meest kansarme 
jongeren aan het programma bevorderen;

g) de deelname van de meest kansarme 
jongeren aan het programma bevorderen, 
met name allochtone jongeren, tot 
minderheden behorende jongeren en 
gehandicapte jongeren;

Or. fr

Motivering

Allochtone jongeren, tot nationale minderheden behorende jongeren en gehandicapte 
jongeren hebben vaak minder kansen om deel te nemen aan initiatieven en programma's voor 
de jeugd. Daarom moet speciaal aandacht aan hen worden besteed, zodat wordt bijgedragen 
aan de versterking van de sociale samenhang in de Europese Unie.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Artikel 3, punt 2, inleidende formulering

2. In het kader van de algemene 
doelstelling «Ontwikkeling van de 
solidariteit van jongeren, vooral met het oog 
op de versterking van de sociale samenhang 
van de Europese Unie»:

2. In het kader van de algemene 
doelstelling «Ontwikkeling van de 
solidariteit en bevordering van de tolerantie 
van jongeren ten opzichte van diversiteit, 
vooral met het oog op de versterking van de 
sociale samenhang van de Europese Unie»:

Or. fr
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Motivering

De Europese Unie kent een grote verscheidenheid op onder meer cultureel, religieus en 
maatschappelijk gebied. Bevordering van de sociale samenhang is alleen mogelijk als jongere 
generaties worden opgevoed met een aantal principes, met name solidariteit en tolerantie ten 
opzichte van alle anderen, zodat er verandering komt in de manier van denken.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 20
Artikel 3, punt 4, inleidende formulering

4. In het kader van de algemene 
doelstelling «Bijdrage aan de ontwikkeling 
van de kwaliteit van de systemen ter 
ondersteuning van de activiteiten van 
jongeren en aan die van de capaciteit van de 
maatschappelijke organisaties op 
jeugdgebied»:

4. In het kader van de algemene 
doelstelling «Bijdrage aan de ontwikkeling 
van de kwaliteit van de systemen ter 
ondersteuning van de activiteiten van 
jongeren en versterking van het 
functioneren en de capaciteit van de 
maatschappelijke organisaties, zodat de 
doelstellingen van de Unie op jeugdgebied 
worden verwezenlijkt»:

Or. fr

Motivering

De steun aan maatschappelijke organisaties, die een essentiële rol spelen bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de EU op jeugdgebied, moet nader gepreciseerd 
worden. In artikel 4 van het ontwerpbesluit wordt bepaald dat de acties met betrekking tot 
ondersteuningssystemen en maatschappelijke organisaties gericht zijn op "ondersteuning van 
de op Europees niveau op jeugdgebied werkzame organisaties, met name de werking van niet-
gouvernementele organisaties...".

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Artikel 3, punt 4, letter (d)

d) bijdragen tot een betere informatie 
van jongeren;

d) bijdragen tot een betere informatie 
van jongeren met name over de Europese 
Unie en haar beleidsmaatregelen, 
waaronder het jeugdbeleid;

Or. fr
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Motivering

Het programma Jeugd in actie moet bijdragen aan verbetering van de kennis van de jongeren 
omtrent de Europese Unie en het communautaire beleid, met inbegrip van het jeugdbeleid, ter 
bevordering van het "Europees burgerschap" van jongeren dat in artikel 2 als doelstelling 
van het programma wordt genoemd.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 22
Artikel 4, punt 3

Deze actie beoogt de ondersteuning van 
projecten met de in artikel 5 van het 
programma vermelde partnerlanden, met 
name uitwisselingen van jongeren en 
jongerenwerkers, ondersteuning van 
projecten die het wederzijdse begrip tussen 
jongeren en hun solidariteitsbesef versterken
en de ontwikkeling van de samenwerking op 
jeugdgebied en van maatschappelijke 
organisaties in deze landen. 

Deze actie beoogt de ondersteuning van 
projecten met de in artikel 5 van het 
programma vermelde partnerlanden, met 
name uitwisselingen van jongeren en 
jongerenwerkers, ondersteuning van 
projecten die het wederzijdse begrip tussen 
jongeren en hun solidariteits - en 
tolerantiebesef versterken en de 
ontwikkeling van de samenwerking op 
jeugdgebied en van maatschappelijke 
organisaties in deze landen. 

Or. fr

Motivering

De Europese Unie kent een grote verscheidenheid op onder meer cultureel, religieus en 
maatschappelijk gebied. Bevordering van de sociale samenhang is alleen mogelijk als jongere 
generaties worden opgevoed met een aantal principes, met name solidariteit en tolerantie ten 
opzichte van alle anderen, zodat er verandering komt in de manier van denken.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 23
Artikel 6, lid 2

2. Onverminderd de voorwaarden voor 
de tenuitvoerlegging van de acties in de 
bijlage, is het programma bestemd voor 
jongeren van 13 tot 30 jaar.

2. Onverminderd de voorwaarden voor 
de tenuitvoerlegging van de acties in de 
bijlage, is het programma bestemd voor 
jongeren van 15 tot 28 jaar.

Or. en



AM\569439NL.doc 7/18 PE 359.941v01-00

NL

Motivering

De rapporteur steunt de verruiming van de werkingssfeer van het programma (oorspronkelijk 
beperkt tot jongeren tussen 15 en 25 jaar) om het programma een grotere mate van 
flexibiliteit te geven en het veranderlijke karakter van de jeugd te weerspiegelen. Gezien de 
krappe begroting stelt hij echter voor de maximumleeftijdsgrens vast te stellen op 28 in plaats 
van 30 jaar en de minimumleeftijdsgrens alleen in uitzonderlijke situaties tot 13 jaar te 
verlagen.

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 24
Artikel 6, lid 4

4. Alle jongeren moeten zonder 
onderscheid toegang kunnen krijgen tot de 
activiteiten van het programma 
overeenkomstig de voorwaarden in de 
bijlage. De Commissie en de 
programmalanden zetten zich in het 
bijzonder in voor deelname van jongeren die 
om educatieve, sociale, lichamelijke, 
geestelijke, economische, culturele of 
geografische redenen de grootste 
moeilijkheden ondervinden om deel te 
nemen aan het programma.

4. Alle jongeren moeten zonder 
onderscheid toegang kunnen krijgen tot de 
activiteiten van het programma 
overeenkomstig de voorwaarden in de 
bijlage. De Commissie en de 
programmalanden zetten zich in het 
bijzonder in voor deelname van jongeren die 
om gender - , educatieve, sociale, 
lichamelijke, geestelijke, economische, 
culturele of geografische redenen de grootste 
moeilijkheden ondervinden om deel te 
nemen aan het programma.

Or. en

Motivering

Inspanningen zijn nodig om te voorkomen dat meisjes om met het geslacht samenhangende 
redenen niet deelnemen.

Amendement ingediend door Anna Hedh

Amendement 25
Artikel 6, lid 4

4. Alle jongeren moeten zonder 
onderscheid toegang kunnen krijgen tot de 
activiteiten van het programma 
overeenkomstig de voorwaarden in de 
bijlage. De Commissie en de 
programmalanden zetten zich in het 

4. Alle jongeren moeten zonder
onderscheid toegang kunnen krijgen tot de 
activiteiten van het programma 
overeenkomstig de voorwaarden in de 
bijlage. De Commissie en de 
programmalanden zetten zich in het 
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bijzonder in voor deelname van jongeren die 
om educatieve, sociale, lichamelijke, 
geestelijke, economische, culturele of 
geografische redenen de grootste 
moeilijkheden ondervinden om deel te 
nemen aan het programma.

bijzonder in voor deelname van jongeren die 
om educatieve, sociale, lichamelijke, 
geestelijke, economische, culturele of 
geografische redenen de grootste 
moeilijkheden ondervinden om deel te 
nemen aan het programma. De Commissie 
en de programmalanden zetten zich 
eveneens in voor een evenwichtige 
deelname van vrouwen en mannen.

Or. sv

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 26
Artikel 8, lid 6, letter (b), punt (ii)

ii) het beschikt over voldoende 
personeel dat beroeps- en taalvaardigheden 
bezit die zijn afgestemd op de 
werkzaamheden in het kader van 
internationale samenwerking;

ii) het beschikt over voldoende 
personeel, met gelijke deelname van 
vrouwen en mannen, dat beroeps- en 
taalvaardigheden bezit die zijn afgestemd op 
de werkzaamheden in het kader van 
internationale samenwerking;

Or. en

Motivering

Van essentieel belang om begrip voor gelijkheidsvraagstukken te kweken.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 27
Artikel 8, lid 5

5. De Commissie en de 
programmalanden zorgen voor voldoende 
informatie over en publiciteit voor de door 
het programma ondersteunde acties.

5. De Commissie en de 
programmalanden zorgen voor voldoende 
informatie over en publiciteit voor de door 
het programma ondersteunde acties, met 
name bij de meest kansarme jongeren, met 
inbegrip van allochtone jongeren tot 
minderheden behorende jongeren en 
gehandicapte jongeren.
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Or. fr

Motivering

Allochtone jongeren, tot nationale minderheden behorende jongeren en gehandicapte 
jongeren hebben vaak minder kansen om deel te nemen aan initiatieven en programma's voor 
de jeugd. Daarom moet speciaal aandacht aan hen worden besteed, zodat wordt bijgedragen 
aan de versterking van de sociale samenhang in de Europese Unie.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 28
Artikel 8, lid 5

5. De Commissie en de 
programmalanden zorgen voor voldoende 
informatie over en publiciteit voor de door 
het programma ondersteunde acties.

5. De Commissie en de 
programmalanden zorgen voor voldoende 
informatie over en publiciteit voor de door 
het programma ondersteunde acties. Zij 
nemen de nodige maatregelen om 
informatie te verspreiden via het gebruik 
van de meest geëigende instrumenten en 
om met steun van de nationale 
agentschappen informatie over het 
programma te verstrekken aan kleinere 
organisaties, met name op regionaal en 
plaatselijk niveau.

Or. en

Motivering

Om een grotere mate van deelname mogelijk te maken, wenst de rapporteur dat de 
zichtbaarheid van het programma wordt vergroot via verbetering van de kwaliteit van de 
informatieverstrekking aan jongeren en hun toegang tot informatie via het gebruik van de 
meest geëigende instrumenten om informatie te verspreiden (in het geval van jongeren tv, 
internet en mobiele telefoons).

De rapporteur wenst tevens dat de nationale agentschappen zelf stappen ondernemen om 
ervoor te zorgen dat de informatie over het programma kleinere organisaties bereikt, met 
name op regionaal en plaatselijk niveau, een en ander in het kader van de toenemende 
decentralisatie.
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Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 29
Artikel 9, lid 1, letter (c)

c) De toe te passen criteria op financieel 
terrein (met name de jongerenpopulatie, het 
BBP en de geografische afstand tussen 
landen) voor de indicatieve verdeling van de 
middelen tussen de lidstaten ten behoeve van 
de gedecentraliseerd beheerde acties.

c) De toe te passen criteria op financieel 
terrein (schrappen) voor de indicatieve 
verdeling van de middelen tussen de 
lidstaten ten behoeve van de 
gedecentraliseerd beheerde acties.

Or. en

Motivering

Wat de criteria op financieel terrein betreft, stelt de rapporteur voor deze te schrappen, 
aangezien deze alleen als richtsnoer lijken te dienen. De definitieve criteria moeten in hun 
geheel worden opgenomen.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 30
Artikel 11, lid 3

3. De Commissie en de lidstaten van de 
Europese Unie zorgen voor de valorisatie 
van de acties van het programma die 
bijdragen aan de ontwikkeling van de 
doelstellingen van andere communautaire 
actieterreinen zoals met name onderwijs, 
opleiding, cultuur en sport.

3. De Commissie en de lidstaten van de 
Europese Unie zorgen voor de valorisatie 
van de acties van het programma die 
bijdragen aan de ontwikkeling van de 
doelstellingen van andere communautaire 
actieterreinen zoals met name onderwijs, 
opleiding, cultuur, sport, gelijkheid van 
mannen en vrouwen en bestrijding van 
discriminatie.

Or. fr

Motivering

De acties van het programma die bijdragen aan de bevordering van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en de bestrijding van discriminatie zijn van groot belang, aangezien het 
gaat om acties ten behoeve van jongeren die wellicht kunnen leiden tot een verandering in de 
manier van denken. De lidstaten en de Commissie dienen derhalve voor de valorisatie van 
deze acties te zorgen.
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Amendement ingediend door Anna Hedh

Amendement 31
Artikel 15, lid 3

3. De programmalanden doen de 
Commissie uiterlijk op 30 juni 2010 een 
verslag over de tenuitvoerlegging van het 
programma en uiterlijk op 30 juni 2015 een 
verslag over het effect van het programma 
toekomen.

3. De programmalanden doen de 
Commissie uiterlijk op 30 juni 2010 een 
verslag over de tenuitvoerlegging van het 
programma en uiterlijk op 30 juni 2015 een 
verslag over het effect van het programma 
toekomen. In hun verslagen over de
uitvoering en het effect van het programma 
geven de programmalanden met name aan 
hoe de doelstelling inzake gelijkheid is 
verwezenlijkt en wat is gedaan om te zorgen 
voor de deelname van kansarme jongeren, 
met inbegrip van gehandicapte jongeren. 
Ten behoeve van deze rapportage biedt de 
Commissie biedt de landen passende steun 
en praktische begeleiding.

Or. sv

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 32
Overweging 1

(1) Het Verdrag stelt een burgerschap van de 
Unie in en bepaalt dat het optreden van de 
Gemeenschap erop gericht is op het gebied 
van onderwijs, beroepsopleiding en jeugd 
met name de ontwikkeling van 
uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en 
jongerenwerkers en van een onderwijs van 
hoog gehalte te bevorderen. 

(1) Het Verdrag stelt een burgerschap van de 
Unie in en bepaalt dat het optreden van de 
Gemeenschap erop gericht is op het gebied 
van onderwijs, beroepsopleiding en jeugd 
met name de ontwikkeling van 
uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en 
jongerenwerkers, gelijkheid van mannen en 
vrouwen en van een onderwijs van hoog 
gehalte te bevorderen. 

Or. en

Motivering

De bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen moet eveneens worden 
opgenomen.
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 33
Overweging 2

(2) Het Verdrag van de Europese Unie 
berust op de beginselen van vrijheid, 
democratie, de eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden. De bevordering van het actief 
burgerschap van jongeren dient aan de 
verdere ontwikkeling van deze waarden bij 
te dragen. 

(2) Het Verdrag betreffende de Europese 
Unie berust op de beginselen van vrijheid, 
democratie, de eerbiediging van de 
mensenrechten, de fundamentele vrijheden, 
de gelijkheid van vrouwen en mannen en 
de bestrijding van discriminatie. De 
bevordering van het actief burgerschap van 
jongeren dient aan de verdere ontwikkeling 
van deze waarden bij te dragen. 

Or. fr

Motivering

De gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van discriminatie maken deel uit van 
de grondbeginselen van de Europese Unie die zonder meer onder de Europese jeugd moeten 
worden verspreid. In artikel 2, lid 3 van de verordening wordt overigens bepaald dat het 
programma Jeugd in actie moet bijdragen "tot de ontwikkeling van het beleid van de Unie, 
met name met betrekking tot... de bestrijding van alle vormen van discriminatie...".

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 34
Overweging 2

(2) Het Verdrag van de Europese Unie 
berust op de beginselen van vrijheid, 
democratie, de eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden. De bevordering van het actief 
burgerschap van jongeren dient aan de 
verdere ontwikkeling van deze waarden bij 
te dragen. 

(2) Het Verdrag van de Europese Unie 
berust op de beginselen van vrijheid, 
democratie, de eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden en de gelijkheid van vrouwen en 
mannen. De bevordering van het actief 
burgerschap van jongeren dient aan de 
verdere ontwikkeling van deze waarden bij 
te dragen. 

Or. en

Motivering

De bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen moet eveneens worden 
opgenomen.
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Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 35
Overweging 5

(5) Tijdens de bijzondere bijeenkomst van 
de Europese Raad op 23 en 24 maart te 
Lissabon werd een strategisch doel 
overeengekomen, dat onder meer actief 
werkgelegenheidsbeleid betrof waarbij meer 
belang werd toegekend aan onderwijs en
levenslang leren, dat is aangevuld met de 
strategie voor duurzame ontwikkeling van 
de Europese Raad in Göteborg van 15 en 16 
juni 2001.

(5) Tijdens de bijzondere bijeenkomst van 
de Europese Raad op 23 en 24 maart te 
Lissabon werd een strategisch doel 
overeengekomen, dat onder meer actief 
werkgelegenheidsbeleid betrof waarbij meer 
belang werd toegekend aan onderwijs, 
levenslang leren en werkgelegenheid voor 
vrouwen, dat is aangevuld met de strategie 
voor duurzame ontwikkeling van de 
Europese Raad in Göteborg van 15 en 16
juni 2001.

Or. en

Motivering

De bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen moet eveneens worden 
opgenomen.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 36
Overweging 10

(10) Overeenkomstig artikel 3 van het 
Verdrag omvat het optreden van de 
Gemeenschap een bijdrage tot onderwijs en 
opleiding van hoog gehalte en moet het erop 
gericht zijn de ongelijkheden tussen mannen 
en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van 
man en vrouw te bevorderen.

(10) Overeenkomstig artikel 3 van het 
Verdrag omvat het optreden van de 
Gemeenschap een bijdrage tot onderwijs en 
opleiding van hoog gehalte en moet het erop 
gericht zijn discriminatie te bestrijden, de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op 
te heffen en de gelijkheid van man en vrouw 
te bevorderen.

Or. fr

Motivering

De gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van discriminatie maken deel uit van 
de grondbeginselen van de Europese Unie die zonder meer onder de Europese jeugd moeten 
worden verspreid. In artikel 2, lid 3 van de verordening wordt overigens bepaald dat het 
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programma Jeugd in actie moet bijdragen "tot de ontwikkeling van het beleid van de Unie, 
met name met betrekking tot... de bestrijding van alle vormen van discriminatie...".

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 37
Bijlage, actie 1, punt 1.1.

Jongerenuitwisselingen maken het mogelijk 
dat een groep of meer groepen jongeren als 
gast van een groep uit een ander land 
gezamenlijk gemeenschappelijke activiteiten 
uitvoeren. Het gaat hierbij in beginsel om 
jongeren tussen 13 en 25 jaar. 

Deze activiteiten, die berusten op 
transnationale partnerschappen tussen de 
verschillende bij een project betrokken 
actoren, beogen de actieve participatie van 
jongeren en hebben tot doel hen in staat te 
stellen de uiteenlopende sociale en culturele 
realiteiten te ontdekken en te leren kennen, 
van elkaar te leren en het besef dat zij 
Europese burgers zijn te stimuleren. De 
ondersteuning is in eerste instantie bedoeld 
voor multilaterale mobiliteitsactiviteiten 
voor groepen.

Jongerenuitwisselingen maken het mogelijk 
dat een groep of meer groepen jongeren als 
gast van een groep uit een ander land 
gezamenlijk gemeenschappelijke activiteiten 
uitvoeren. Het gaat hierbij in beginsel om 
jongeren tussen 13 en 25 jaar. 

Deze activiteiten, die berusten op 
transnationale partnerschappen tussen de 
verschillende bij een project betrokken 
actoren, beogen gelijke actieve participatie 
van meisjes en jongens en hebben tot doel 
hen in staat te stellen de uiteenlopende 
sociale en culturele realiteiten te ontdekken 
en te leren kennen, van elkaar te leren en het 
besef dat zij Europese burgers zijn te 
stimuleren. De ondersteuning is in eerste 
instantie bedoeld voor multilaterale 
mobiliteitsactiviteiten voor groepen.

Or. en

Motivering

Van essentieel belang om begrip voor gelijkheidsvraagstukken te kweken.

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 38
Bijlage, actie 1, punt 1.3.

Via deze maatregel worden projecten of 
activiteiten ondersteund die bedoeld zijn om 
de participatie van jongeren aan het 
democratische bestel te bevorderen. Deze 
projecten en activiteiten zijn gericht op de 
actieve deelname van jongeren aan het leven 

Via deze maatregel worden projecten of 
activiteiten ondersteund die bedoeld zijn om 
de participatie van jongeren aan het 
democratische bestel te bevorderen. Deze 
projecten en activiteiten zijn gericht op de 
actieve deelname van jongeren aan het leven 
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in hun lokale, regionale of nationale 
gemeenschap. 

Het gaat hierbij in beginsel om jongeren 
tussen 13 en 30 jaar.

Deze activiteiten of projecten worden 
uitgevoerd door transnationale 
partnerschappen, waardoor op Europees 
niveau ideeën, uitwisselingen van ervaringen 
en goede praktijkvoorbeelden van projecten 
of activiteiten op lokaal of regionaal niveau 
kunnen worden gebundeld met de bedoeling 
de participatie van jongeren op verschillende 
niveaus te verbeteren. In het kader van deze 
activiteiten kunnen onder meer 
raadplegingen van jongeren betreffende hun 
behoeften en verlangens worden 
georganiseerd, zodat nieuwe benaderingen 
ten aanzien van de actieve participatie van 
jongeren aan een democratisch Europa 
kunnen worden ontwikkeld.

in hun lokale, regionale of nationale 
gemeenschap. 

Het gaat hierbij in beginsel om jongeren 
tussen 13 en 30 jaar.

Deze activiteiten of projecten worden 
uitgevoerd door transnationale 
partnerschappen, waardoor op Europees 
niveau ideeën, uitwisselingen van ervaringen 
en goede praktijkvoorbeelden van projecten 
of activiteiten op lokaal of regionaal niveau 
kunnen worden gebundeld met de bedoeling 
de participatie van jongeren op verschillende 
niveaus te verbeteren en begrip te kweken 
voor gendergelijkheidsvraagstukken. In het 
kader van deze activiteiten kunnen onder 
meer raadplegingen van jongeren 
betreffende hun behoeften en verlangens 
worden georganiseerd, zodat nieuwe 
benaderingen ten aanzien van de actieve 
participatie van jongeren aan een 
democratisch Europa kunnen worden 
ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Van essentieel belang om begrip voor gelijkheidsvraagstukken te kweken.

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 39
Bijlage, actie 2, punt 2.1., alinea 4

Deze maatregel dekt geheel of gedeeltelijk
met name de vergoeding voor de 
vrijwilliger, zijn/haar verzekering en 
verblijfs- en reiskosten en – zo nodig –
wordt een extra toelage gegeven aan 
kansarme jongeren.

Deze maatregel dekt geheel met name de 
vergoeding voor de vrijwilliger, zijn/haar 
verzekering, kost en inwoning en verblijfs-
en reiskosten en – zo nodig – wordt een 
extra toelage gegeven aan kansarme 
jongeren.

Or. en
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Motivering

Om ervoor te zorgen dat jongeren die het financieel moeilijk hebben beter kunnen deelnemen 
aan de Europese vrijwilligersdienst, stelt de rapporteur een wijziging van de tekst voor om 
financiële barrières te slechten (het moet niet de vrijwilliger zijn die voor deelname betaalt; 
een en ander in overeenstemming met het beginsel inzake de kwaliteit van de acties in plaats 
van de kwantiteit).

Amendement ingediend door Anna Hedh

Amendement 40
Bijlage, actie 4, punt 4.3

Door middel van deze maatregel worden 
werkzaamheden ondersteund die de scholing 
van sociaal pedagogische werkers, met name 
jongerenwerkers, leidinggevenden van 
projecten, jongerenadviseurs en 
pedagogische projectmedewerkers tot doel 
hebben. Ook wordt hierbij steun verleend 
aan de uitwisseling van ervaringen, expertise 
en goede praktijken tussen deze 
jongerenwerkers. Deze maatregel 
ondersteunt ook activiteiten om de 
ontwikkeling van duurzame en kwalitatief 
hoogwaardige projecten en partnerschappen 
te vergemakkelijken. Er dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan activiteiten 
die de deelname stimuleren van jongeren die 
de meeste moeilijkheden ondervinden bij de 
deelname aan communautaire acties.

Door middel van deze maatregel worden 
werkzaamheden ondersteund die de scholing 
van sociaal pedagogische werkers, met name 
jongerenwerkers, leidinggevenden van 
projecten, jongerenadviseurs en 
pedagogische projectmedewerkers tot doel 
hebben. Ook wordt hierbij steun verleend 
aan de uitwisseling van ervaringen, expertise 
en goede praktijken tussen deze 
jongerenwerkers. Deze maatregel 
ondersteunt ook activiteiten om de 
ontwikkeling van duurzame en kwalitatief 
hoogwaardige projecten en partnerschappen 
te vergemakkelijken. Er dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan activiteiten 
die het gelijkheidsaspect bevorderen, alsook 
aan de deelname van jongeren die de 
meeste moeilijkheden ondervinden bij de 
deelname aan communautaire acties, met 
inbegrip van gehandicapte jongeren.

Or. sv

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 41
Bijlage, actie 4, punt 4.5

In het kader van deze maatregel worden de 
informatie en communicatie ten behoeve van 
jongeren ondersteund door de verbetering 
van hun toegang tot relevante informatie en 

In het kader van deze maatregel worden de 
informatie en communicatie ten behoeve van 
jongeren ondersteund door de verbetering 
van hun toegang tot relevante informatie en 
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communicatiediensten, zodat zij in grotere 
mate kunnen deelnemen aan het openbare 
leven en hun potentieel als actieve en 
verantwoordelijke burgers beter kunnen 
verwezenlijken. Met het oog hierop wordt 
steun verleend aan activiteiten op Europees 
en nationaal niveau waardoor jongeren beter 
toegang verkrijgen tot informatie en 
communicatiediensten, waardoor de 
verspreiding van kwalitatief hoogwaardige 
informatie en de deelname van jongeren aan 
de voorbereiding en verspreiding van 
informatie worden bevorderd. Met name 
draagt deze maatregel bij aan de 
totstandkoming van Europese, nationale, 
regionale en lokale jongerenportalen ter 
verspreiding van voor jongeren bestemde 
informatie via allerlei – in het bijzonder de 
door jongeren meest gebruikte –
informatiekanalen. Ook kunnen op deze 
wijze maatregelen worden ondersteund ter 
bevordering van de medewerking van 
jongeren bij de formulering en verspreiding 
van begrijpelijke, gebruikersvriendelijke en 
gerichte adviezen en informatie ter 
verbetering van de kwaliteit van de 
informatie en de toegang van jongeren 
hiertoe.

communicatiediensten, zodat zij in grotere 
mate kunnen deelnemen aan het openbare 
leven en hun potentieel als actieve en 
verantwoordelijke burgers beter kunnen 
verwezenlijken. Met het oog hierop wordt 
steun verleend aan activiteiten op Europees 
en nationaal niveau waardoor jongeren beter 
toegang verkrijgen tot informatie en 
communicatiediensten, waardoor de 
verspreiding van kwalitatief hoogwaardige 
informatie en de deelname van jongeren aan 
de voorbereiding en verspreiding van 
informatie worden bevorderd. Met name 
draagt deze maatregel bij aan de 
totstandkoming van Europese, nationale, 
regionale en lokale jongerenportalen ter 
verspreiding van voor jongeren bestemde 
informatie via allerlei – in het bijzonder de 
door jongeren meest gebruikte –
informatiekanalen. Ook kunnen op deze 
wijze maatregelen worden ondersteund ter 
bevordering van de medewerking van 
jongeren bij de formulering en verspreiding 
van begrijpelijke, gebruikersvriendelijke en 
gerichte adviezen en informatie ter 
verbetering van de kwaliteit van de 
informatie en de toegang van jongeren 
hiertoe. Gendergelijkheid en niet-
seksistisch taalgebruik moeten expliciet en 
duidelijk in alle publicaties worden 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Van essentieel belang om begrip voor gelijkheidsvraagstukken te kweken.

Amendement ingediend door Anna Hedh

Amendement 42
Bijlage, actie 4, punt 4.8

De Commissie kan seminars, colloquia of 
bijeenkomsten organiseren om de uitvoering 
van het programma te vergemakkelijken. Zij 

De Commissie kan seminars, colloquia of 
bijeenkomsten organiseren om de uitvoering 
van het programma te vergemakkelijken. De 
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kan ook de nodige maatregelen ten behoeve 
van informatie, publicatie en verspreiding 
nemen en werkzaamheden in verband met de 
evaluatie en controle van het programma 
uitvoeren. Deze activiteiten kunnen worden 
gefinancierd uit subsidies die verkregen zijn 
door middel van overheidsopdrachten of zij 
kunnen rechtstreeks door de Commissie 
georganiseerd en gefinancierd worden.

Commissie biedt tevens passende steun en 
praktische begeleiding aan 
programmalanden die speciale 
gelijkheidsprogramma's binnen het 
uitvoeringsprogramma willen opzetten. Zij 
kan ook de nodige maatregelen ten behoeve 
van informatie, publicatie en verspreiding 
nemen en werkzaamheden in verband met de 
evaluatie en controle van het programma 
uitvoeren. Deze activiteiten kunnen worden 
gefinancierd uit subsidies die verkregen zijn 
door middel van overheidsopdrachten of zij 
kunnen rechtstreeks door de Commissie 
georganiseerd en gefinancierd worden.

Or. sv


