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BEKNOPTE MOTIVERING

De rechtsgrondslag van het voorstel voor het programma "Jeugd in actie" voor 2007-2013 is 
artikel 149 van het EG-Verdrag, dat bepaalt dat het optreden van de Gemeenschap erop 
gericht is “de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma’s van jongeren en jongerenwerkers 
te bevorderen”.

Het doel van het voorstel is de solidariteit en de mobiliteit tussen de Europese jongeren in de 
EU en de aangrenzende gebieden te bevorderen. De doelstellingen zijn als volgt omschreven:

– bevordering van het actief burgerschap van jongeren in het algemeen en van hun Europees 
burgerschap in het bijzonder
– ontwikkeling van de solidariteit van jongeren, vooral met het oog op de versterking van de 
sociale samenhang van de Europese Unie
– stimulering van het wederzijds begrip tussen de volkeren via jongeren
– 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
– stimulering van de Europese samenwerking op het terrein van het jeugdbeleid.

Deze doelstellingen  worden nagestreefd in het kader van vijf acties: “Jeugd voor Europa” 
(uitwisselingen en mobiliteit), “Europees vrijwilligerswerk”(actieve inzet),“Jeugd voor de 
wereld” (naburige landen en derde landen), “Jongerenwerkers en ondersteuningssystemen” 
(ondersteuningsstructuren voor jongeren),“Ondersteuning van beleidssamenwerking” 
(samenwerking op het gebied van jeugdbeleid).

2. Samenvatting van het voorstel

Het voorstel bouwt voort op de resultaten van het huidige programma "JEUGD", dat in 2006 
afloopt. Het consolideert budgettaire bepalingen en bestaande programma's op het gebied van 
jeugd, en vereenvoudigt de indiening, selectie en beheer van  projecten. Het moet zorgen voor 
een steeds zichtbaarder en autonoom jeugdprogramma voor de EU met een budget van 915 
miljoen euro voor de periode waarin het programma loopt (2007-2013).

3. Evaluatie van het voorstel

Het voorstel gaat uit van de bestaande ervaring en moet het communautair optreden op het 
belangrijke gebied van het jeugdbeleid meer zichtbaar en efficiënt maken. Het meest 
vernieuwende is dat de administratieve rompslomp gestroomlijnd wordt om de EU-
programma's op dit gebied relevanter te maken en beter gericht op de acties die EU-steun 
nodig hebben.

Er moet echter extra aandacht worden besteed aan een aantal punten. Eerst en vooral is het 
nog maar de vraag of het voorgestelde bedrag van 915 miljoen euro voldoende is om alle 
vastgelegde doelstellingen te steunen, met name voor intensieve uitwisselingsprogramma's 
met andere landen. Bovendien moet de lijst van landen die aan het programma kunnen 
deelnemen, zoals vastgelegd in artikel 5, lid 1, worden uitgebreid tot bijvoorbeeld China en 
Rusland.
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Bovendien zouden de streefdoelen niet teveel a priori mogen worden vastgelegd: die welke 
mogelijk een grote bijdrage kunnen leveren aan voor de jeugd belangrijke doelstellingen 
(bijvoorbeeld bevorderen van uitwisseling en mobiliteit om jongerenwerkloosheid terug te 
dringen, of nadruk op jongeren met een handicap om hun arbeidsperspectieven te verbeteren) 
moeten de voorrang krijgen boven minder operationele doelstellingen, zoals het bevorderen 
van de inzet van de jongeren via vrijwilligerswerk. Plaatselijke en culturele tradities moeten 
gerespecteerd worden en er mogen geen voorwaarden inzake bijvoorbeeld vooraf vastgestelde 
leeftijdsgrenzen en opleidingsgraad worden gesteld voor de toegang tot deze maatregelen 
(respectievelijk de acties 2.2, Europees vrijwilligerswerk in groepsverband en 2.3, 
Samenwerking tussen civiele en vrijwilligersdiensten).

Evenzo mogen de projecten in het kader van actie 4 (Jongerenwerkers en 
ondersteuningssystemen) niet al te veel van bovenaf worden opgelegd. Bij het plannen van 
nuttige en passende projecten moet integendeel veel meer worden uitgegaan van de ervaring 
met lokale jongerenactiviteiten in de lidstaten en de vaste actoren, zoals het Europees 
Jeugdforum.

Wat de rol van vrouwen in het bijzonder betreft mag worden gehoopt dat de door "Jeugd in 
actie" gefinancierde projecten een visie uitdragen die werkelijk modern is en 
responsabilisering bevordert. Jonge vrouwen zetten zich al veel meer in dan mannen in 
diverse vrijwilligersprojecten; hun grotere deelname in het politieke leven moet nu een 
prioriteit zijn bijvoorbeeld in het kader van actie 5 (Ondersteuning van beleidssamenwerking).

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
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, de gelijkheid van vrouw en 
man en de fundamentele vrijheden. De 
bevordering van het actief burgerschap van 
jongeren dient aan de verdere ontwikkeling 
van deze waarden bij te dragen. 

Amendement 2
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Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) De EU beschikt over een reeks 
instrumenten en beleidsrichtsnoeren die de 
gendergelijkheid nastreven, zoals de 
mededeling van Commissie van 21 februari 
1996 over integratie van de gelijke kansen 
voor vrouwen en mannen in alle 
communautaire beleidsvormen en acties1, 
het communautair initiatief EQUAL 
betreffende de grensoverschrijdende 
samenwerking met het oog op de 
ontwikkeling van nieuwe methoden voor de 
bestrijding van alle vormen van 
discriminatie en ongelijkheid in verband 
met de arbeidsmarkt2, de mededeling van 
de Commissie van 12 december 2002 over 
de tenuitvoerlegging van 
gendermainstreaming in de 
programmeringsdocumenten van de 
Structuurfondsen voor 2000-20063 en de 
aanbeveling van de Raad van 2 december 
1996 over een evenwichtige deelname van 
vrouwen en mannen aan het 
besluitvormingsproces4, welke 
gendergelijkheid vastleggen als een van de 
kerndoelstellingen van de EU. 

Motivering

In de projecten van "Jeugd in actie" moet voldoende rekening worden gehouden met de 
bestaande EU-richtsnoeren inzake de integratie van gendervraagstukken in de 
communautaire wetgeving en programma's.

Amendement 3
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 

(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 

  
1 COM(96) 67 - niet gepubliceerd in het Publicatieblad
2 C(2000)853 - PB C 127 van 05.05.2000
3 COM(2002) 748 def. niet gepubliceerd in het Publicatieblad
4 PB L 319 van 10.12.1996
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gericht zijn de ongelijkheden tussen mannen
en vrouwen op te heffen en de gelijkheid 
van man en vrouw te bevorderen.

gericht zijn de ongelijkheden tussen 
vrouwen en mannen op te heffen en de 
gelijkheid van vrouw en man te bevorderen.

Amendement 4
Overweging 12

(12) Het is noodzakelijk het actief 
burgerschap te bevorderen en zich meer in te 
zetten voor de bestrijding van alle vormen 
van uitsluiting, waaronder racisme en 
vreemdelingenhaat.

(12) Het is noodzakelijk het actief 
burgerschap en de gelijkheid van vrouw en 
man te bevorderen en zich meer in te zetten 
voor de bestrijding van alle vormen van 
uitsluiting, waaronder racisme en 
vreemdelingenhaat.

Amendement 5
Overweging 21

(21) Er moet worden voorzien in bijzondere 
bepalingen ter uitvoering van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad  
en de uitvoeringsmaatregelen daarvan en in 
afwijkingen van deze teksten die 
noodzakelijk zijn vanwege de kenmerken 
van de begunstigden en de aard van de 
acties.

(21) Er moet worden voorzien in bijzondere 
bepalingen ter uitvoering van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/20021 van de Raad  
en de uitvoeringsmaatregelen daarvan en in 
afwijkingen van deze teksten die 
noodzakelijk zijn vanwege de kenmerken 
van de deelnemers en de aard van de acties.

Motivering

In de wetgeving moet niet de hoedanigheid van de betrokken personen worden vastgelegd, 
met name wanneer het doel is samenwerking, engagement en dynamische oplossing te 
bevorderen.

Amendement 6
Artikel 3, lid 1, letter (g)

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

g) de deelname van de meest kansarme 
jongeren, met inbegrip van jongeren met 
een handicap, aan het programma 
bevorderen;

  
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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Motivering

Bij het creëren van kansen moeten niet alleen worden gedacht aan socio-economische maar 
ook aan fysieke factoren.

Amendement 7
Artikel 3, lid 2, letter (c)

c) bijdragen tot de samenwerking 
tussen burger- en vrijwilligersdiensten, 
waarbij jongeren op nationaal niveau 
betrokken zijn.

schrappen

Motivering

Het programma Jeugd in Actie en de doelstellingen ervan mogen in geen enkel geval worden 
vermengd met de nationale burgerdiensten. Het ene mag niet de vervanging van het andere 
worden.

Amendement 8
Artikel 3, lid 4, letter (d)

d) bijdragen tot een betere informatie 
van jongeren;

d) bijdragen tot een betere informatie 
van jongeren, rekening houdend met de 
bijzondere uitdagingen voor jonge vrouwen 
in een aantal lidstaten alsook de jongeren 
met een handicap;

Amendement 9
Artikel 5, lid 1, letter e bis (nieuw)

(e bis) andere partnerlanden van de EU

Motivering

De lijst van de landen die aan het programma kunnen deelnemen moet zo ruim mogelijk zijn. 
de formulering "partnerlanden" zorgt ervoor dat het begrip ruim is en ruimte laat voor 
interpretatie.

Amendement 10
Artikel 6, lid 4
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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 educatieve, sociale, lichamelijke, 
geestelijke, economische, culturele, 
gendergerelateerde of geografische redenen 
de grootste moeilijkheden ondervinden om 
deel te nemen aan het programma.

Amendement 11
Artikel 11, lid 2

2. Middelen van het programma en van 
andere communautaire instrumenten kunnen
tezamen worden bestemd voor de uitvoering 
van maatregelen die zowel aan de 
doelstellingen van het programma als van 
deze instrumenten beantwoorden.

2. Middelen van het programma en van 
andere communautaire instrumenten worden
bij voorkeur tezamen bestemd voor de 
uitvoering van maatregelen die zowel aan de 
doelstellingen van het programma als van 
deze instrumenten beantwoorden.

Motivering

Net zoals het voor de lidstaten de moeite is om op een communautair niveau in overleg op te 
treden, zou er moeten worden gestreefd naar een zo groot mogelijke synergie en zo weinig 
mogelijk overlapping tussen de programma's die de EU uitvoert.


