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PERUSTELUT – YHTEENVETO TOSISEIKOISTA JA HAVAINNOISTA 

Menettely ja lähteet 

 

Esittelijä sai 14. syyskuuta 2015 tehtäväkseen laatia mietinnön Kansalaisten Eurooppa 

-ohjelmasta vuosina 2014–2020 14. huhtikuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 390/2014 täytäntöönpanosta. 

Tässä mietinnössä on tarkoitus tutkia ensimmäisiä kokemuksia nyt jo kaksi vuotta toimineen 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman vuosina 2014–2020 täytäntöönpanosta. Esittelijä haluaa 

antaa tässä mietinnössä jäsenille yleiskatsauksen ohjelman täytäntöönpanon tämänhetkisestä 

tilanteesta ja auttaa heitä ymmärtämään paremmin, mikä toimii tällä uudella ohjelmakaudella 

hyvin ja mitkä ovat hakijoiden ja edunsaajien kannalta vakavimmat huolenaiheet. Mietinnön 

päätelmiä olisi hyödynnettävä ohjelman täytäntöönpanon väliarvioinnissa, jonka Euroopan 

komissio on sitoutunut tekemään vuonna 2017, sekä ohjelman jatkumista koskevassa 

tiedonannossa, joka komission olisi julkaistava vuonna 2018. 

 

Voidakseen tehdä päätelmiä ja esittää suositusluonnoksia esittelijä on järjestänyt useita 

tapaamisia Euroopan komission sekä koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin 

toimeenpanoviraston (EACEA) kanssa. Esittelijä on myös saanut arvokasta palautetta 

analyysistä, joka perustuu ohjelman täytäntöönpanosta kansallisella tasolla vastaavien 

kansallisten yhteyspisteiden haastatteluihin. Analyysin teki Coffey politiikkayksikkö B:n 

toimeksiannosta maalis–toukokuussa 2016. Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu (EPRS) on 

tehnyt Euroopan tason täytäntöönpanon arvioinnin, johon sisältyy myös perusteellinen 

analyysi Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta. 

Lisäksi esittelijä on osallistunut sidosryhmätapaamiseen, jonka Euroopan parlamentin 

Barcelonan toimisto järjesti 30. toukokuuta 2016. Tässä yhteydessä esittelijällä oli 

mahdollisuus tavata useita ohjelman espanjalaisia edunsaajia sekä Espanjan kansallisen 

yhteyspisteen edustajia. Esittelijä osallistui myös kansalaiskeskusteluryhmän tapaamiseen, 

jonka komissio järjesti Barcelonassa 31. toukokuuta – 1. kesäkuuta 2016.  

Esittelijä on nimeämisestään lähtien myös kerännyt tietoa tapaamisissaan muun muassa 

seuraavien järjestöjen kanssa: 

–  Paikallisdemokratiatoimistojen tukijärjestö ALDA (European Association for Local 

Democracy) 

– Friends of Europe 

– Fundació Solidaritat UB – Universitat de Barcelona 

– ECAS European Citizen Action Service 

– European Policy Center 

– Café Babel 

– Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR) 

– Social Platform 

 

Tässä mietinnössä on hyödynnetty kaikkia tietoja, joita on saatu näistä eri tutkimuksista sekä 

edunsaajien, sidosryhmien ja instituutioiden kanssa järjestettyjen tapaamisten ja keskustelujen 

aikana. 
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Ohjelman alkuperä, rakenne ja tarkoitus1 

 

Yksi eurooppalaisten päätöksentekijöiden ja Euroopan parlamentin keskeisistä tavoitteista on 

jo pitkään ollut Euroopan unionin tuominen lähemmäs kansalaisia, mutta se ei ole koskaan 

ollut yhtä tärkeää kuin tällä hetkellä.  

  

Aiemmasta aktiivista kansalaisuutta edistävästä ohjelmasta 2004–2006 saatujen kokemusten 

pohjalta perustettu Kansalaisten Eurooppa -ohjelma suunniteltiin alun perin toteuttavaksi 

kaudella 2007–20132, ja sen tarkoituksena oli vahvistaa kansalaisten tukea Euroopan 

yhdentymiselle.  

 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan osallistui Euroopassa kaudella 2007–2013 suoraan noin 

seitsemän miljoonaa ihmistä ja lähes 25 000 kuntaa ja kaupunkia. Ohjelmassa luotiin 

yhteisten aihealueiden ympärille 350 kaupunkiverkostoa ja aktivoitiin noin 

4 250 kansalaisjärjestöä käsittelemään kansalaisten huolenaiheita3. Ensimmäisen 

ohjelmakauden onnistumisen jälkeen Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tarkistettu versio 

hyväksyttiin huhtikuussa 2014.  

 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman ydin on edelleen sama, mutta ohjelman tarkistamisella 

pyrittiin yksinkertaistamaan sen rakennetta ja parantamaan sen käytettävyyttä hakijoiden 

näkökulmasta. Ohjelman tavoitteet laadittiin uudelleen käyttäen yksinkertaisempaa sanastoa, 

ja ne kohdennettiin uudelleen unionin ja sen kansalaisten välisen yhteyden lujittamisen 

yleiseen tavoitteeseen. Ohjelman perustamisasetuksessa korostetaan, että ohjelman tavoitteita 

ovat ”unionin, sen historian ja sen monimuotoisuuden ymmärtämisen lisääminen kansalaisten 

keskuudessa, Euroopan kansalaisuuden edistäminen sekä kansalaisvaikuttamisen ja 

demokraattisen osallistumisen edellytysten parantaminen”4.  

 

Ohjelman rakennetta muutettiin uudella ohjelmakaudella, ja se toteutetaan kahteen lohkoon ja 

horisontaaliseen toimeen perustuvan jaottelun mukaisesti: 

 

 Lohko 1: Eurooppalainen muistiperintö: Jaetaan tietoa muistiperinnöstä, yhteisestä 

historiasta ja yhteisistä arvoista sekä unionin päämäärästä. 

                                                 
1 Suuri osa mietinnön tämän osan asiatiedoista perustuu Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun Euroopan tason 

täytäntöönpanon arviointiin ”European Implementation Assessment”, joka julkaistiin heinäkuussa 2016 

(PE581.418). 
2 Aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa 

-ohjelmasta tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1904/2006/EY (EUVL L 378/32, 27.12.2006). 
3 Euroopan komissio, komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelman (2007–2013) toteutuksesta, 

tuloksista ja yleisestä arvioinnista, COM(2015)0652, 16.12.2015.  
4 Neuvoston asetus (EU) N:o 390/2014, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta 

vuosina 2014–2020 (EUVL L 115/3, 17.4.2014). 
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 Lohko 2: Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen: 

Kansalaisia kannustetaan osallistumaan demokraattiseen toimintaan ja 

kansalaisvaikuttamiseen unionin tasolla. Lohkoon 2 kuuluvat seuraavat toimenpiteet: 

 ystävyyskuntatoiminta 

 kaupunkiverkostot 

 kansalaishankkeet 

 Horisontaalinen toimi: Tulosten hyödyntäminen: Hankkeen tulosten analysoiminen, 

levittäminen ja käyttäminen. 

Vastaavat toimenpiteet yhtenäistettiin, jotta ohjelman logiikka olisi helpommin ymmärrettävä. 

Lisäksi Kansalaisten Eurooppa -ohjelman kahdelle lohkolle on tähän asti säädetty erityiset 

vuotuiset painopisteet. Vuodesta 2015 lähtien asetettiin painopisteet ohjelman muille osille 

kaudelle 2016–2020. Näin hakijat voivat suunnitella ja valmistella hankkeitaan paremmin. 

Komissio pidättää kuitenkin itsellään oikeuden tarkistaa ja hyväksyä painopisteluettelon ja/tai 

muuttaa sitä. Kauden 2016–20201 painopisteet ovat seuraavat: 

 ”Eurooppalainen muistiperintö” (lohko 1): 

1. Euroopan lähihistorian merkittävien historiallisten käännekohtien muistojuhlat 

2. Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen totalitaarisissa järjestelmissä 

3. Hyljeksintä ja kansalaisuuden menettäminen totalitaarisissa järjestelmissä: 

kokemusten hyödyntäminen nykypäivänä 

4. Demokratiaan siirtyminen ja liittyminen Euroopan unioniin  

 

 ”Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen” (lohko 2): 
1. Euroskeptisyyden ymmärtäminen ja siitä keskusteleminen 

2. Solidaarisuus kriisiaikoina 

3. Maahanmuuttajien leimaamisen torjunta ja vastapropagandan kehittäminen 

kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja keskinäisen ymmärryksen edistämiseksi 

4. Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta 

 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 2014–2020 budjetiksi vahvistettiin 185 468 000 euroa 

seitsemän vuoden ajalle. Nykyisen Kansalaisten Eurooppa -ohjelman budjetti on näin ollen 

huomattavasti pienentynyt edellisen ohjelman rahoituspuitteista, jotka olivat 

215 000 000 euroa. Mitä tulee budjetin kohdentamiseen, Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta 

2014–2020 annetun neuvoston asetuksen (EU) N o 390/2014 liitteessä määritellään, että noin 

20 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista osoitetaan lohkoon 1. Lohkoon 2 osoitetaan noin 

60 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista, horisontaaliseen toimeen osoitetaan noin 

10 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista ja ohjelman hallinnointiin osoitetaan noin 

10 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista. 

Kertakorvausjärjestelmä korvasi aiemmin käytetyn budjettiin perustuvan rahoituksen. 

Kertakorvauksilla katetaan kaikki toimien tukikelpoiset kustannukset, ja samoja parametreja 

sovelletaan kaikkiin osallistujamaihin. 

                                                 
1 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman verkkosivusto (EACEA:n sivustolla): http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens_en.  

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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On syytä huomata, että ohjelmasta voidaan myöntää sekä toimikohtaisia avustuksia että 

toiminta-avustuksia. Toimikohtaisia avustuksia myönnetään kummankin lohkon hankkeille 

(toimille, joilla on rajattu voimassaoloaika, jonka aikana hankkeen toiminnot toteutetaan). 

Toiminta-avustukset eroavat toimikohtaisista avustuksista, sillä ne ovat taloudellista tukea 

organisaation tavanomaisen ja pysyvän toiminnan asianmukaisesta toteuttamisesta 

aiheutuvien kulujen kattamiseksi, kuten tilojen vuokrat tai henkilöstön palkat1. 

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta ja yhdentymistä edistävät 

sidosryhmät, erityisesti paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja järjestöt, 

ystävyyskaupunkikomiteat, EU-politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), 

kansalaisyhteiskunnan järjestöt (mukaan lukien holokaustista selviytyneiden järjestöt) sekä 

kulttuuri-, nuoriso-, koulutus- ja tutkimusjärjestöt. Ohjelmasta annetaan EU:n rahoitustukea 

monille eri hankkeille ja monenlaiselle toiminnalle. EU:n kaikissa 28 jäsenvaltiossa, 

Albaniassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Serbiassa, Montenegrossa sekä entisessä Jugoslavian 

tasavallassa Makedoniassa sijaitsevat yhdistykset, paikallisviranomaiset ja instituutiot voivat 

hakea avustuksia Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta.  

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman merkitys on osoittautunut tärkeäksi eri politiikanaloilla, 

joihin kuuluvat muun muassa oikeus, vapaus ja turvallisuus, maahanmuutto, työllisyys ja 

sosiaalipolitiikka sekä koulutus ja nuoriso. Kansalaisvaikuttamisen lisääminen on ratkaisevan 

tärkeää etenkin silloin, kun euroskeptisyys kasvaa arveluttavasti. Tätä taustaa vasten 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman on sanottu tarjoavan ainutlaatuisen eurooppalaisen 

foorumin kansalaisvaikuttamisen edistämiselle unionin kansalaisten joukossa joko suoraan tai 

sellaisten järjestöjen kautta, joiden kohderyhmään he kuuluvat. Euroopan komissio vahvisti 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 2013–2007 jälkiarviointia koskevassa 

loppukertomuksessaan, että ohjelman tavoitteet ja toimet olivat merkittäviä ja muita aloitteita 

täydentäviä ja tuottivat EU:lle selvästi lisäarvoa, koska ohjelmassa voitiin toteuttaa toimia, 

joita ei olisi voitu rahoittaa muulla tavoin2. 

Ohjelmaa hallinnoivat Euroopan komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto, 

koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) ja jäsenvaltioiden 

nimeämistä edustajista koottu ohjelmakomitea yhdessä. Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 

kansalliset yhteyspisteet toimivat toisaalta ohjelman toteuttajien (Euroopan komissio ja 

EACEA) ja toisaalta mahdollisten ohjelman edunsaajien, vaikuttajien ja suuren yleisön 

välisenä yhdyslinkkinä.  

SEU-sopimuksen 11 artiklan 2 kohdan ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 2014–2020 

perustamisasetuksen 10 artiklan mukaisesti perustettiin ”kansalaiskeskusteluryhmä” (jota 

kutsuttiin aiemmin ”jäsennellyn vuoropuhelun ryhmäksi”). Ryhmän tehtävänä on  

 käydä säännöllistä keskustelua kaikista Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan liittyvistä 

kysymyksistä, kuten muistiperinnöstä ja demokraattisesta ja kansalaisten 

osallistumisesta, sekä ohjelman toteutukseen liittyvistä kysymyksistä 
 vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä näillä osa-alueilla 

 osallistua ohjelman tulosten levittämiseen 

                                                 
1 Ks. Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaopas (vuodesta 2014 alkaen käytettävä versio): 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000fi.pdf 
2 Coffey International ja Deloitte, Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 2013–2007 jälkiarviointi, Euroopan 

komissiolle laadittu loppukertomus, syyskuu 2015. 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000fi.pdf
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 osallistua Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan liittyvien tapahtumien tai toimien 

valmisteluun ja toteutukseen 

 seurata aiheeseen liittyvien osa-alueiden kehityssuuntia ja keskustella niistä. 

 

Ryhmän on tarkoitus kokoontua kaksi kertaa vuodessa, mikä riippuu etenkin Kansalaisten 

Eurooppa -ohjelman asialistasta sekä unionin poliittisesta asialistasta, kuten EU:n vuotuisista 

painopisteistä. Ryhmä koostuu seuraavista organisaatioista: 

 

 Organisaatiot, joille on myönnetty toiminta-avustus Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 

2014–2020 lohkosta 1 ”Muistiperintö” tai lohkosta 2 ”Demokraattiseen toimintaan 

osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen”. 

 Organisaatiot, jotka ovat saaneet toiminta-avustuksen aiemmasta Kansalaisten 

Eurooppa -ohjelmasta 2007–2013 ja ilmaisseet olevansa edelleen kiinnostuneita 

osallistumaan keskusteluun. 

 Eräät organisaatiot/ajatushautomot, jotka ovat ilmaisseet olevansa kiinnostuneita 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta ja/tai toimivat tällä politiikanalalla, vaikka ne eivät 

välttämättä ole saaneet tukea ohjelmasta. 

 

Kuten edellä todettiin, esittelijällä oli tilaisuus osallistua puhujana tämän 

kansalaiskeskusteluryhmän kokoukseen, joka pidettiin Barcelonassa 31. toukokuuta – 

1. kesäkuuta 2016. 

Uuden ohjelman aiheuttamat parannukset1 

 

Yksi vuosien 2007–2013 ohjelman ja vuosien 2014–2020 ohjelman merkittävimmästä eroista 

on se, että ensimmäisen ohjelman laaja rakenne, johon kuului neljä yleistoimea (Aktiivisten 

kansalaisten Eurooppa, Aktiivinen eurooppalainen kansalaisyhteiskunta, Yhteinen Eurooppa 

ja Euroopan aktiivinen muistiperintö), yhtenäistettiin kahden lohkon Kansalaisten Eurooppa 

-ohjelmaksi, jonka painopiste on Euroopan muistiperinnössä sekä demokraattiseen toimintaan 

osallistumisessa ja kansalaisvaikuttamisessa. Tämä yhtenäistäminen vaikuttaa järkevältä, 

koska sen ansiosta soveltamisala on kapeampi mutta tarkempi. On tärkeää huomata, että 

valitut hankkeet koskevat pääasiassa aiheita, jotka liittyvät maahanmuuttoon, sosiaaliseen 

osallisuuteen ja kulttuurienvälisiin kysymyksiin, minkä ansiosta ne voivat yhdistää paikallisia 

ja eurooppalaisia ulottuvuuksia. Eurooppalaisten muistiperintöhankkeiden lohko on myös nyt 

suunniteltu tulevaisuutta ajatellen niin, että tavoitteena on yhdistää menneisyys ja nykyhetki. 

Toinen uuden ohjelman keskeinen piirre on, että suurin osa valituista hankkeista on pieniä 

(rahoitus alle 60 000 euroa). 

Hakuprosessi on parantunut huomattavasti, kun hakijat voivat täyttää sähköisen lomakkeen 

jollakin EU:n 24 virallisesta kielestä. Paperiton haku on sekä hakijoiden että Euroopan 

komission ja EACEA:n kannalta helpompaa ja nopeampaa. Lisäksi uusi hakuprosessi on 

vähentänyt huomattavasti tukeen oikeuttamattomien hakemusten määrää.  

Myös hankkeiden valintaprosessi on nopeutunut. Tämä koskee sekä avustusten myöntämistä 

koskevia päätöksiä että aikaa, joko kuluu sopimuksen laatimiseen asti (kesti aiemmin noin 

viisi kuukautta mutta kestää nyt alle kolme ja puoli kuukautta). Samoin ennakkomaksut ja 

säännölliset maksut suoritetaan edunsaajille paljon aiempaa nopeammin. 

                                                 
1 Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun Euroopan tason täytäntöönpanon arviointi. 
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Edunsaajahankkeiden maantieteellinen tasapaino on parantunut kaikissa muissa 

jäsenvaltioissa paitsi Virossa vuonna 2015. Eniten hakemuksia hyväksyttiin Unkarissa 

(17 prosenttia), toiseksi eniten Slovakiassa (13 prosenttia) ja kolmanneksi eniten Italiassa ja 

Saksassa (11 prosenttia). Hankkeilla on keskimäärin kahdeksan kumppania, joista lähes 

30 prosenttia on itäeurooppalaisia. Myönteinen seikka on sekin, että Balkanin maat, jotka 

allekirjoittivat kansainvälisen sopimuksen sisäasioiden pääosaston kanssa, saivat osallistua 

rajoitettuun menettelyyn vuonna 2015. Kaksi organisaatiota, joista toinen oli serbialainen ja 

toinen makedonialainen, sai toiminta-avustuksia kaudella 2015–2017.  

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa koskeva rakenteellinen uudelleenjärjestely komissiossa eli 

vastuun siirtäminen viestinnän pääosastolta sisäasioiden pääosastolle on sujunut hyvin.  

Vakavimmat huolenaiheet 

 

Vakavin huolenaihe on epäilemättä ohjelman vuosien 2014–2020 budjetti, joka on 

14 prosenttia pienempi kuin edellisen ohjelmasukupolven. Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 

2014–2020 rahoituspuitteet ovat 185,47 miljoonaa euroa (215 miljoonaa euroa vuosina 2007–

2013), mikä on 0,0171 prosenttia EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä eli kaukana siitä 

symbolisesta yhdestä eurosta kansalaista kohti, mitä muun muassa Euroopan kuntien ja 

alueiden neuvosto (CEMR) vaati vuonna 2011. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vain 

yksi niistä 4 281 eurosta, jotka on suunniteltu käytettäväksi EU:n tasolla, on budjetoitu 

ainoaan ohjelmaan, jonka keskiössä ovat nimenomaan Euroopan kansalaiset. Tämä on 

esittelijälle suuri huolenaihe.  

Rahoituspuitteiden pienentämisellä on väistämättä vakavia seurauksia Kansalaisten Eurooppa 

-ohjelman toiminnalle kokonaisuudessaan. Budjetti on aiempaa pienempi mutta se on 

kohdennettava yhtä suurelle määrälle hankkeita kuin ennenkin. Kansalaisten Eurooppa 

-ohjelman työntekijöiden määrää vähennettiin EACEA:ssa ja komissiossa, minkä seurauksena 

jäljellä olevalla henkilöstöllä on entistä enemmän töitä ja paineita. Kansalaisten Eurooppa 

-ohjelmasta tuettujen hankkeiden suurin haaste on edelleen se, miten saada mahdollisimman 

suuri vaikutus vaatimattomalla budjetilla. Ohjelman kunnianhimoisten tavoitteiden ja niiden 

saavuttamiseen käytettävissä olevan rahoituksen välillä näyttääkin olevan epäsuhta. 

Esimerkkinä tästä on valittujen hankkeiden pieni määrä: vuonna 2015 

muistiperintöhankkeiden 538 hakemuksesta voitiin valita vain 33 eli kuusi prosenttia. 

Kansalaisyhteiskuntahankkeiden prosenttiosuus oli sama (440 hankkeesta valittiin 27 

vuonna 2015). Ystävyyskuntatoiminnassa prosenttiosuus on 18. Vuonna 2015 jätetyistä 

2 791 hakemuksesta rahoitettavaksi valittiin yhteensä 408 hanketta, mikä vastaa noin 

15 prosentin keskimääräistä onnistumisastetta. Yleisesti ottaen on syytä huomata, että 

hakemusten pieni onnistumisaste liittyy pikemminkin rahoituksen puutteeseen kuin 

hankkeiden laatuun, mikä on turhauttavaa niiden hakijoiden kannalta, joiden hakemus on 

evätty. 

Kuten jo aiemmin mainittiin, kertakorvausjärjestelmä näyttäisi olevan merkittävä parannus 

edelliseen ohjelmakauteen verrattuna. Järjestelmä toimii hyvin, ja hakijat ymmärtävät sen 

helposti. Kansallisten yhteyspisteiden mukaan uuden ohjelmakauden rahoituksessa on 

kuitenkin myös puutteita. Tämä koskee erityisesti pieniä organisaatioita, joilla ei useinkaan 

ole riittäviä varoja menojen kattamiseen ennen loppumaksun saamista. Ennakkomaksujen 

määrän pienentyminen (tällä hetkellä enintään 50 prosenttia) rasittaa näitä pieniä 

organisaatioita huomattavasti. Ennakkomaksujen määrän kasvattaminen voisi johtaa siihen, 
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että Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa luotaisiin aiempaa enemmän hankekumppanuuksia, 

koska se tukisi useampien pienten organisaatioiden osallistumista. Ennakkomaksuja ei 

periaatteessa sovelleta ystävyyskuntahankkeisiin. 

Lisäksi useat kansalliset yhteyspisteet kertoivat, että avustuksen laskeminen aiheuttaa myös 

ongelmia mahdollisille hakijoille joissakin jäsenvaltioissa. Avustus lasketaan vahvistettuihin 

osallistujaluokkiin perustuvan kertakorvausten laskentajärjestelmän pohjalta niin, että 

enimmäismäärää voidaan soveltaa hankkeen eri kustannuksiin.  

Ystävyyskuntatoiminnassa kertakorvauksen suuruus perustuu ainoastaan kutsuttujen 

osallistujien määrään, ja muissa lohkoissa ja toimenpiteissä kertakorvaus perustuu kolmeen 

parametriin, jotka ovat kaikkien kansalaisuustoimien keskeiset osatekijät: osallistujamäärä, 

osallistuvien maiden määrä ja kehitettyjen tapahtumien määrä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta myönnettävässä rahoituksessa ei tällä hetkellä oteta 

huomioon osallistuvien maiden maantieteellisiä eroja ja elinkustannuksia. Kansallisten 

yhteyspisteiden mukaan tämä on ongelma maissa, joiden elinkustannukset ovat korkeat 

(Ruotsi ja Irlanti), sekä maantieteellisesti syrjäisissä maissa (Irlanti, Portugali ja Suomi).  

Yleisesti ottaen kansalliset yhteyspisteet katsoivat, että niiden potentiaalia Kansalaisten 

Eurooppa -ohjelman toimijoina ei hyödynnetä riittävästi. Tätä mieltä olivat erityisesti 

kansalliset yhteyspisteet, jotka ovat kansalaisjärjestöjä tai joilla on laajaa kokemusta 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta. Yksi kolmesta haastatellusta kansallisesta yhteyspisteestä 

katsoo, että Euroopan komissio ja EACEA eivät ymmärrä, että yhteyspisteillä on hyvät 

yhteydet hakijoihin ja mahdollisuudet toimia ohjelman vaikuttajina erityisesti 

ruohonjuuritason kansalaisjärjestöjen keskuudessa. Nämä kansalliset yhteyspisteet ovat sitä 

mieltä, että niitä pidetään lähinnä tukipalveluna, joka antaa vain teknistä ja hallinnollista 

tukea. Kansallisten yhteyspisteiden mukaan näin menetetään mahdollisuus valmiuksien 

luomiseen kansallisella tasolla. 

Kansallisten yhteyspisteiden haastattelut paljastivat myös, että tarvitaan myös muodollinen 

menettely, jolla luodaan edunsaajan ja kansallisen yhteyspisteen välille yhteys hakemuksen 

hyväksymisen jälkeen. Joidenkin kansallisten yhteyspisteiden mielestä pitäisi olla käytössä 

myös muodollinen menettely hakemusten arviointia koskevan tiedon jakamiseen, koska se 

voisi helpottaa huomattavasti osaamisen kehittämistä ja parhaiden käytäntöjen levittämistä. 

Esittelijän suositukset 

 

Esittelijän mielestä budjetin suurentaminen on ohjelman herättämän suuren kiinnostuksen 

ja hankkeiden alhaisen onnistumisasteen vuoksi äärimmäisen tärkeää. Euroopan parlamentin 

yritykset estää nykyisen ohjelman rahoituksen leikkaaminen, mikä on nähtävissä parlamentin 

23. lokakuuta 2012 antamassa päätöslauselmassa monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014–

20201 sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 12. joulukuuta 2012 hyväksymässä mietinnössä 

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten 

Eurooppa -ohjelmasta (esittelijä: Hannu Takkula)2, eivät tuottaneet tulosta. Esittelijä 

                                                 
1 Ks. Euroopan parlamentin 23. lokakuuta 2012 antama päätöslauselma myönteisen tuloksen saavuttamisesta 

vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa hyväksyntämenettelyssä, P7_TA(2012)0360. 
2 Euroopan parlamentin 12. joulukuuta 2012 hyväksymä mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 

2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (esittelijä: Hannu Takkula), A7-0424/2012. 
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suosittelee silti, että seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa 

palataan vähintään edellisen ohjelman rahoitustasolle tai kaksinkertaistetaan budjetti. 

Ohjelman herättämän kiinnostuksen lisääntymisen syitä olivat muun muassa kohderyhmän 

laajempi tietoisuus siitä, mikä oli edellisen ohjelmakauden (2007–2013) aikaisen tiedotuksen 

ansiosta. Jotta tämä suuntaus jatkuisi, esittelijä suosittelee, että kansalliset yhteyspisteet, 

jotka ovat onnistuneet erityisen hyvin ohjelmasta tiedottamisessa maassaan, jakavat parhaita 

viestintäkäytäntöjään, kuten hyödyllisiä välineitä ja tekniikoita, niiden kansallisten 

yhteyspisteiden kanssa, joiden on ollut vaikeampia tehdä ohjelmaa tunnetuksi. Esittelijä 

suosittelee, että tämän tavoitteen saavuttamiseksi tehostetaan kansallisten yhteyspisteiden 

verkostoitumista. 

Esittelijä ehdottaa, että edellä kuvattujen nykyisen rahoitusjärjestelmän haitallisten 

vaikutusten lieventämiseksi otettaisiin huomioon osallistujamaiden maantieteelliset erot ja 

elinkustannukset ja harkittaisiin siksi matkakustannuksia koskevan uuden parametrin 

lisäämistä kertakorvauksen laskemiseen. Tämä vaihtoehto voisi tukea laajemmalla 

maantieteellisellä alueella toteutettavia yhteistyöhankkeita, koska nykyiset hankkeet ovat 

usein alueellisia ja hakijoilla on taipumusta luoda kumppanuussuhteita naapurimaiden kanssa 

voimavarojen säästämiseksi. Tämä voisi lisätä sellaisten organisaatioiden, joilla on rajalliset 

rahoitusvalmiudet, tai vaikeasti tavoitettavien ryhmien osallistumista. 

Monissa jäsenvaltioissa mahdollisilla hakijoilla on vaikeuksia johdonmukaisten hanke-

ehdotusten laatimisessa, koska niiden valmiudet eivät riitä kansainvälisiin kumppanuuksiin tai 

hankkeen eurooppalainen ulottuvuus on puutteellinen. Tämän vuoksi voitaisiin harkita 

ratkaisuja, joilla parannettaisiin niiden sidosryhmien valmiuksia, joiden on vaikea luoda 

kansainvälisiä kumppanuuksia. Yksi esimerkki olisivat kansallisten yhteyspisteiden 

järjestämät aihetta koskevat koulutukset ja työpajat, joihin voitaisiin kohdentaa 

lisärahoitusta. 

Suoritettu tutkimus osoittaa, että nykyisen ohjelman menetelmää palautteen antamiseksi 

hylätyille hakijoille voitaisiin parantaa. Yksi mahdollinen ratkaisu olisi kansallisten 

yhteyspisteiden aiempaa aktiivisempi osallistuminen palauteprosessiin. Palautevirta 

voitaisiin virallistaa, jos EACEA ilmoittaisi tuloksista kansallisille yhteyspisteille ennen 

niiden julkaisemista ja antaisi yhteyspisteiden käyttöön niiden hakijoiden tiedot, joiden 

hakemukset evättiin. Näin yhteyspisteet pystyisivät kertomaan, mitä voitaisiin parantaa, ja 

parantaa palautteen laatua, jonka katsotaan tällä hetkellä olevan heikkoa. 

Muutama kansallinen yhteyspiste mainitsi osallistuvansa kansallisten edustustojen 

tiedotustilaisuuksiin Brysselissä, minkä ansiosta ne pystyivät koordinoimaan asioita 

paremmin jäsenvaltion ohjelmakomiteaedustajan kanssa. Esittelijän mielestä tämä on 

varmasti hyödyllinen aloite, joka lisää ohjelman toimijoiden yhtenäisyyttä. 

Esittelijän mukaan Euroopan komission ja EACEA:n tarjoamissa keskitetyissä 

tiedotuskanavissa on vielä parantamisen varaa. Vaikka EACEA:n hankeportaali on merkittävä 

askel oikeaan suuntaan, tiedotusta on edelleen kehitettävä. Kanavien ja välineiden on oltava 

entistä houkuttelevampia, osallistavampia ja vuorovaikutteisia (niissä voisi muun muassa olla 

enemmän esimerkkejä, tarinoita, kuvia ja tarkkoja hankekuvauksia). Sisältöä olisi päivitettävä 

nykyistä säännöllisemmin.  
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Oikeusperusta 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 2014–2020 perustettiin 1. tammikuuta 2014, mutta sitä 

koskeva neuvoston asetus (EU) N:o 390/2014 hyväksyttiin vasta 14. huhtikuuta 2014. 

Asetuksen myöhäisen hyväksymisen syynä oli lainsäädäntöehdotuksesta käytyjen 

neuvottelujen pitkittyminen, mikä johtui siitä, että Euroopan parlamentti oli neuvoston ja 

komission kanssa eri mieltä asetuksen oikeusperustasta. Komission ehdotus Kansalaisten 

Eurooppa -ohjelmaksi 2014–2020 perustui pelkästään SEUT-sopimuksen 352 artiklaan, mitä 

asiasta vastaava koulutus- ja kulttuurivaliokunta vastusti kiivaasti. Tämä 

hyväksyntämenettelyä koskeva SEUT-sopimuksen artikla antoi neuvostolle päälainsäätäjän 

roolin, kun taas parlamentti sai vain hyväksyä tai hylätä ehdotuksen, mikä oli täysin ohjelman 

demokraattisen luonteen vastaista.  

Asiasta kysyttiin neuvoa Euroopan parlamentin oikeudelliselta yksiköltä ja oikeudellisten 

asioiden valiokunnalta. Niiden kummankin johtopäätöksen mukaan Kansalaisten Eurooppa 

-ohjelmaa 2014–2020 koskevan ehdotuksen oikeusperustana olisi oltava SEUT-sopimuksen 

352 artikla olisi yhdessä SEUT-sopimuksen 167 artiklan kanssa, koska ne olivat edellisenkin 

ohjelman oikeusperusta.  

Komissio ja neuvosto olivat eri mieltä parlamentin oikeusperustaa koskevasta kannasta ja 

esittivät, että kaksi tavoitelohkoa eivät ole yhtä tärkeitä eikä SEUT-sopimuksen 352 artiklaa 

myöskään voisi käyttää yhdessä SEUT-sopimuksen 167 artiklan kanssa, koska ne koskevat eri 

menettelyjä. Loppujen lopuksi parlamentin oli hyväksyttävä SEUT-sopimuksen 352 artikla 

ainoaksi oikeusperustaksi. 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta 2014–2020 annetun asetuksen oikeusperustan valinnan 

vuoksi Euroopan parlamentin virallinen asema ja osallistuminen nykyisen ohjelman 

lainsäädäntömenettelyyn ovat rajallisia.  

Parlamentti hyväksyi rajallisen roolinsa menettelyllisen umpikujan välttämiseksi mutta teki 

päätöslauselmassaan selväksi, että seuraavaa ohjelmaa varten olisi löydettävä ratkaisu, jossa 

otetaan asianmukaisesti huomioon ohjelman demokraattinen ulottuvuus1 ja parlamentin rooli 

lainsäädäntövallan käyttäjänä. Euroopan parlamentti totesi lainsäädäntöpäätöslauselmassaan 

”olevansa vakuuttunut siitä, että tällä asetuksella [Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta 2014–

2020 annetulla] pyritään myös SEUT-sopimuksen 167 artiklassa vahvistettuihin, kulttuuriin 

ja historiaan liittyviin tavoitteisiin. Sen vuoksi tässä asiassa olisi pitänyt soveltaa kahta 

oikeusperustaa ja noudattaa tavallista lainsäätämisjärjestystä. Euroopan parlamentti luopui 

kahta oikeusperustaa koskevasta kannastaan ja samalla mahdollisuudestaan osallistua 

yhteispäätösmenettelyyn ja suostui hyväksyntämenettelyyn – SEUT-sopimuksen 352 artiklan 

perusteella esitetyn komission ehdotuksen mukaisesti – ainoastaan siksi, että se halusi välttää 

menettelyn ajautumisen täyteen umpikujaan ja tästä johtuvan viivästymisen ohjelman 

voimaantulossa. Euroopan parlamentti korostaa pyrkivänsä määrätietoisesti siihen, etteivät 

vastaavanlaiset tilanteet enää toistu.” 

Esittelijä haluaa korostaa, että koska Euroopan parlamentti on ainoa suoraan valittu EU:n 

toimielin, joka tällä hetkellä edustaa noin 508:aa miljoonaa asukasta, sen on hoidettava 

                                                 
1 Euroopan parlamentin 12. joulukuuta 2012 hyväksymä mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 

2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (esittelijä: Hannu Takkula), A7-0424/2012. 
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tehtävänsä EU:n lainsäädäntövallan käyttäjänä, kun on kyse sellaisen ohjelman 

hyväksymisestä, jonka tavoitteena on nimenomaisesti kannustaa kansalaisten osallistumista ja 

lisätä heidän tietojaan EU:n historiasta ja monimuotoisuudesta ja sitä kautta kiinnostustaan 

EU:ta kohtaan. Esittelijä uskoo vahvasti, että EU, jonka tavoitteena on alun perin luoda yhteys 

kansalaisiinsa tällaisella ainutkertaisella rahoitusohjelmalla mutta joka ei ota parlamenttia 

mukaan lainsäädäntömenettelyyn, saattaa vaikuttaa suuren yleisön silmissä vähemmän 

uskottavalta1. Siksi esittelijä kehottaa Euroopan komissiota etsimään seuraavan sukupolven 

ohjelmalle sopivan oikeusperustan, joka mahdollistaa Euroopan parlamentin täysivaltaisen 

osallistumisen menettelyn hyväksymiseen ja täytäntöönpanoon. 

                                                 
1 Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun Euroopan tason täytäntöönpanon arviointi. 
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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2014–2020 14. huhtikuuta 2014 annetun 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 täytäntöönpanosta 

(2015/2329(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 10 ja 11 artiklan, joissa 

määrätään, että ”kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen 

unionissa”, että ”toimielimet antavat kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuuden 

esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla asianmukaisten 

kanavien kautta” ja että ”toimielimet käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua 

etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa”, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) liitetyn 

pöytäkirjan N:o 1 kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) liitetyn 

pöytäkirjan N:o 2 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, 

– ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2014–20201, 

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman kulttuurienvälisen 

vuoropuhelun, kulttuurisen monimuotoisuuden ja koulutuksen merkityksestä EU:n 

perusarvojen edistämisessä2, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelman 

(2007–2013) toteutuksesta, tuloksista ja yleisestä arvioinnista (COM(2015)0652), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan sekä työjärjestyksen liitteessä XVII olevan 

1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteessä XVII olevan liitteen 3, 

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä perussopimus-, 

työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot 

(A8-0017/2017), 

A.  katsoo, että Kansalaisten Eurooppa -ohjelma on ainutkertainen ja erittäin symbolinen 

ohjelma, koska siinä on tarkoitus kuunnella kansalaisyhteiskunnan keskustelua, 

kannustaa kriittiseen ajatteluun Eurooppa-hankkeesta, sen historiasta ja sitä edistäneiden 

kansanliikkeiden ja ajatusten historiasta sekä vaikuttaa osaltaan Euroopan 

päätöksentekoprosessin parempaan ymmärtämiseen ja parantaa kansalaisosallistumisen 

ja demokraattisen osallistumisen edellytyksiä unionin tasolla; 

                                                 
1 EUVL L 115, 17.4.2014, s. 3. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0005. 
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B.  katsoo, että Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tavoitteena on vahvistaa tunnetta 

Euroopan unionin kansalaisuudesta ja johonkin kuulumisesta, lisätä solidaarisuutta, 

keskinäistä suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta, parantaa tietämystä EU:sta, sen 

alkuperästä ja kehityksestä, sen arvoista, toimielimistä ja valtuuksista, ja edistää 

aktiivista vuoropuhelua EU:n kansalaisten välillä; toteaa, että ohjelman sisältämät 

toimenpiteet voidaan katsoa osaksi kansalaiskasvatuksen elinikäistä oppimista; 

C. toteaa, että Kansalaisten Eurooppa -hankkeen ”yksi euro kansalaista kohti” -

kampanjalla pyritään antamaan vahva symbolinen viesti, että kansalaisten ääniä 

kuunnellaan Euroopassa; 

D.  katsoo, että nykyinen ”euroskeptisyyden” nousu – jota heijastelevat unionin vastaiset 

voimat, jotka kyseenalaistavat koko Eurooppa-hankkeen olemassaolon ja joka kärjistyi 

hiljattain Brexitiä kannattavan puolen voittoon äänestyksessä – vahvistaa tällaisten 

ohjelmien tärkeyttä sekä tarvetta kehittää tunnetta yhteisestä eurooppalaisesta 

identiteetistä, pohtia Euroopan unionin uskottavuuden heikkenemisen syitä, kannustaa 

kansalaisvaikuttamiseen ja käynnistää Euroopan unionin arvoja koskeva perusteellinen 

keskustelu, johon olisi otettava mukaan koko kansalaisyhteiskunta ja itse toimielimet – 

sekä tiedotuskampanja unionin toimielinten toiminnasta – korostaen samalla EU:hun 

kuulumisen tarjoamia mahdollisuuksia; 

E. katsoo, että ennen kuin jokin maa liittyy Euroopan unioniin, tarvitaan perusteellista ja 

kokonaisvaltaista valmistelua, joka liittyy muistiperintöön ja menneisyyden tuntemiseen 

sekä sen varmistamiseen, että kansalaiset osallistuvat aktiivisesti asianomaisen maan 

yhteiskuntaelämään; 

F. katsoo, että EU:n toimielimet ovat SEU-sopimuksen 11 artiklan mukaan velvollisia 

antamaan kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja vaihtaa julkisesti 

mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla; katsoo, että tämä määräys velvoittaa EU:n 

toimielimiä myös käymään avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja 

kansalaisyhteiskunnan kanssa ja komissiota kuulemaan laajasti kaikkia sidosryhmiä; 

G. toteaa, että SEUT-sopimuksen 20 artiklassa vahvistetaan unionin kansalaisuuden 

perustavanlaatuinen asema ja esitetään yksityiskohtaisesti kansalaisuuteen liittyvät 

oikeudet, ja katsoo, että parempi tietämys EU:sta ja sen arvoista ovat tärkeitä 

edellytyksiä sille, että kansalaiset voimaannutetaan käyttämään näitä oikeuksiaan; 

H. katsoo, että aktiivinen kansalaisuus, kansalaisten koulutus ja kulttuurien välinen 

vuoropuhelu ovat ratkaisevassa asemassa, kun rakennetaan avoimia, osallistavia ja 

kestäviä yhteiskuntia; 

I. katsoo, että nykyinen ohjelma perustuu SEUT-sopimuksen 352 artiklaan, jonka mukaan 

parlamentilla on oikeus vain kantansa ilmaisemiseen hyväksyntämenettelyssä, mitä 

parlamentti vastusti kiivaasti silloin, kun komissio esitteli ehdotuksen, koska se on 

vahvasti ristiriidassa ohjelman demokraattisen luonteen kanssa; 

J. toteaa, että komission tekemässä jälkiarvioinnissa vahvistetaan ohjelman tavoitteiden 

merkityksellisyys sekä se, että koska se eroaa muista ohjelmista laajuutensa, 

tavoitteidensa, toimiensa ja kohderyhmiensä suhteen, se antoi mahdollisuuden tehdä 

aloitteita, joita ei olisi voitu rahoittaa muualla; 
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K. toteaa, että monivuotista rahoituskehystä vuosiksi 2014–2020 koskevista neuvotteluista 

johtuvien budjettileikkausten jälkeen Kansalaisten Eurooppa -ohjelman rahoituspuitteita 

pienennettiin noin 29,5 miljoonalla eurolla, ja toteaa, että ohjelman rajalliset 

185,47 miljoonan euron rahoituspuitteet vastaavat vain 0,0171:ä prosenttia 

monivuotisesta rahoituskehyksestä; 

L. toteaa, että jäsenvaltioilla on tapana vetäytyä näiden hankkeiden rahoittamisesta ja että 

paikallisviranomaiset ovat vaikeuksissa sellaisten EU:n hankkeiden tapauksessa, joiden 

osarahoitusosuudet ovat suuria; 

M. toteaa, että rahoituspuitteiden pienentämisen seurauksena vuonna 2014 rahoitettavien 

hankkeiden määrä pieneni lähes 25 prosenttia edelliseen ohjelmaan verrattuna; 

N. toteaa, että epävirallinen ja virallinen oppiminen sekä vapaaehtoistyö, urheilu, taide ja 

kulttuuri tarjoavat kansalaisuuskasvatukselle ja aktiiviselle kansalaisuudelle 

monenlaisia mahdollisuuksia; 

O. katsoo, että tarvitaan lisää synergioita muiden ohjelmien kanssa ja parempaa viestintää 

muiden pääosastojen kanssa, jotta voidaan vähentää päällekkäisyyksiä ja tehostaa 

ohjelman vaikutuksia; 

P. pitää olemassa olevaa ystävyyskaupunki- ja kuntaverkostotoimintaa (Town twinning – 

Network of Towns) onnistuneena, koska sen avulla syvennetään kansalaisten 

tutustumista toistensa elämään sekä solmitaan ystävyys- ja yhteistyösuhteita; 

Tärkeimmät päätelmät 

1. korostaa, että ainoan kokonaisuudessaan Euroopan unionin kansalaisuudelle omistetun 

ohjelman eli Kansalaisten Eurooppa -ohjelman käytettävissä oleva kokonaisrahoitus 

(185,47 miljoonaa euroa) on mitätön verrattuna muihin koulutus- ja kulttuuriohjelmiin, 

kuten Luova Eurooppa (1,46 miljardia euroa) ja Erasmus+ (14,7 miljardia euroa), ja 

pettää siten hakijoiden suuret odotukset;  

2. panee tyytyväisenä merkille, että Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, jonka tarkoituksena 

on kuroa kiinni EU:n toimielinten ja unionin kansalaisten välistä kuilua, vaikuttaa 

toimineen hyvin uuden rahoitussyklin ensimmäisten kahden vuoden aikana, sillä 

hakijoiden määrä on noussut, hankkeet ovat olleet korkealaatuisia ja hankkeiden 

täytäntöönpano on ollut asianmukaista; 

3. toteaa, että ohjelman onnistuneen täytäntöönpanon suurin este ovat riittämättömät 

määrärahat, ja pitää erittäin valitettavana, että niitä leikattiin 13,7 prosenttia 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020, mikä on vähentänyt rahoitettavien 

hankkeiden määrää huomattavasti ja tarkoittaa sitä, että suurta tarvetta ei voida täyttää, 

ja se on arvokkaita hankkeita edustavien hakijoiden kannalta turhauttavaa; 

4. panee merkille, että rahoitettujen hankkeiden kokonaismäärä on budjettirajoitusten 

vuoksi liian pieni ohjelman kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja että 

vuonna 2015 pystyttiin rahoittamaan vain noin kuusi prosenttia Euroopan muistiperintö- 

ja Kansalaisyhteyskunta-hankkeista, mikä on hyvin vähän verrattuna Luova Eurooppa 

-ohjelman tuloksiin samana vuonna (Kulttuuri-ohjelma 19,64 prosenttia ja MEDIA-
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ohjelma 45,6 prosenttia); katsoo, että näiden Kansalaisten Eurooppa -ohjelman kahden 

lohkon rahoitusta olisi lisättävä huomattavasti ohjelman tavoitteiden mukaisesti; 

5. panee merkille ystävyyskuntahankkeita koskevan ohjelman menestyksen kaikkialla 

unionissa; kehottaa jäsenvaltioita edistämään tätä ohjelmaa kunnissaan ja helpottamaan 

kuntien välistä yhteistyötä; 

6. on tyytyväinen komission perustamiin Kansalaisten Eurooppa -tiedotuslehteen ja 

rahoitettujen hankkeiden tietokantaan; 

7. korostaa, että Kansalaisten Eurooppa -ohjelman kansalliset yhteyspisteet ovat tärkeässä 

asemassa tietoisuuden lisäämisessä sekä tuen ja ohjeiden tarjoamisessa mahdollisille 

hakijoille (erityisesti kohdemaiden ensikertalaisille hakijoille) sekä EU:n ja 

jäsenvaltioiden paikallis- ja aluehallinnoille ja kansalaisjärjestöille; 

8. on tyytyväinen ohjelman monialaiseen lähestymistapaan, sen selkeään ja 

yksinkertaiseen hakulomakkeeseen ja raportointivaatimuksiin sekä sen kohdistamiseen 

erityistoimiin; 

9. on tyytyväinen siihen, että ohjelman kummallekin lohkolle, ”Euroopan muistiperintö” ja 

”Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen”, määritellyt 

painopisteet, joita aiemmin muutettiin vuosittain, ovat vastedes monivuotisia ja niitä 

sovelletaan koko jäljellä olevalla ohjelmakaudella (2016–2020); 

10. panee merkille sen tosiseikan, että ohjelman vaikutus on edelleen suhteellisen suuri, 

minkä osoittaa se, että valituissa 408 hankkeessa oli vuonna 2015 arviolta 

1 100 000 osallistujaa; katsoo myös, että hakemusten suuri määrä – 2 087 vuonna 2014 

ja 2 791 vuonna 2015 – ja hankkeiden laatu osoittavat kiinnostuksen ohjelmaa kohtaan 

olevan suurta ja todistavat tarpeesta osoittaa ohjelmalle enemmän inhimillisiä ja 

taloudellisia resursseja, jotta lisätään tukea saavien hankkeiden määrää; 

Suositukset 

Täytäntöönpanon oikeudelliset näkökohdat 

11.  suosittelee, että Kansalaisten Eurooppa -ohjelman seuraava sukupolvi hyväksyttäisiin 

niin, että sen oikeusperusta mahdollistaisi parlamentin osallistumisen ohjelman 

hyväksymiseen lainsäädäntövallan käyttäjänä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 

mukaisesti yhdenvertaiselta pohjalta neuvoston kanssa; kannustaa komissiota 

selvittämään mahdollisia ratkaisuja tämän tavoitteen saavuttamiseksi; 

Täytäntöönpanon rahoitukselliset näkökohdat 

12. katsoo, että laadukkaita hankkeita on hylätty sen vuoksi, ettei Kansalaisten Eurooppa 

-ohjelman rahoitus ole ollut riittävää, esimerkiksi Euroopan muistiperintö- ja 

Kansalaisyhteiskunta-hankkeet (onnistumisaste on kuusi prosenttia, kun Luova 

Eurooppa -ohjelman Kulttuuri-hankkeiden onnistumisaste on 19,64 prosenttia ja 

MEDIA-hankkeiden 45,6 prosenttia); katsoo, että tämä ohjelma on tärkeässä asemassa, 

sillä se on ennakkoedellytys kansalaisten osallistumiselle unionin demokraattiseen 

elämään, ja huomattava lisäys nykyiseen budjettiin olisi välttämätön, jotta voitaisiin 
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saavuttaa korkeampi tavoiteaste; kehottaa siksi komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita 

harkitsemaan Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalle noin 500 miljoonan euron 

kokonaisrahoituspuitteita seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja toteaa, että 

se vastaa vain yhtä euroa kansalaista kohti; 

13. toteaa, että eurooppalaisen kansalaisaloitteen ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 

yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa kansalaisten suora osallistuminen EU:n politiikan 

kehittämiseen, mikä mahdollistaa synergian saavuttamisen; kehottaa komissiota 

kuitenkin varmistamaan, että kansalaisaloitetta ei rahoiteta Kansalaisten Eurooppa 

-ohjelman rajallisesta talousarviosta, kuten nyt tapahtuu, ja kehottaa jäsenvaltioita 

osallistumaan enemmän molempien toimien taloudelliseen tukemiseen; 

14. toteaa, että kertakorvaus- tai kokonaishintajärjestelmässä olisi otettava huomioon EU:n 

jäsenvaltioiden elinkustannuksista johtuvat hintaerot; suosittelee harkitsemaan tätä 

järjestelyä ja ennakkomaksujen vähentämistä uudelleen, jotta voidaan varmistaa 

rahoitettavien hankkeiden kestävyys ja tukea paikallisten hallintoelinten tai 

organisaatioiden yhteistyötä paremmin pidemmällä aikavälillä ja erityisesti tarjota 

paremmat osallistumismahdollisuudet pienille organisaatioille, joilla on rajalliset 

rahoitusvalmiudet, tai osallistujille, joilla on erityistarpeita; 

15. pyytää komissiota ja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoa 

(EACEA) arvioimaan tiettyjen budjettijärjestelyjen vaikutusta hakijoihin ja 

mahdollisesti tukikelpoisiin hakijoihin; pyytää erityisesti arvioimaan, saattoivatko 

vuonna 2015 maksumäärärahojen akuutista puutteesta johtunut ennakkomaksutason 

alentaminen (50 prosentista 40 prosenttiin hankkeille ja 80 prosentista 50 prosenttiin 

toiminta-avustuksille ja kansallisille yhteyspisteille), yhteisrahoituksen tarve ja samojen 

parametrien soveltaminen todellisista elinkustannuksista ja maantieteellisestä 

etäisyydestä riippumatta asettaa tietynlaiset järjestöt ja tietyt jäsenvaltiot epäedulliseen 

asemaan ja tapahtuuko näin edelleen; pyytää lisäksi kehittämään uusia strategioita, jotta 

unionin toimielimiä voidaan tuoda lähemmäs kansalaisia ja jotta kansalaisille voidaan 

tiedottaa paremmin erilaisista EU:n toimintalinjoista; 

16. toteaa, että kertakorvaus- tai kokonaishintajärjestelmään olisi lisättävä uusi parametri, 

jotta voidaan ottaa tehokkaammin mukaan henkilöt, joilla on erityistarpeita, sillä 

vammaisten henkilöiden osallistuminen edellyttää paljon enemmän henkilöstöä ja usein 

lisätoimia, jotka puolestaan aiheuttavat lisäkustannuksia; 

17. korostaa, että toiminta-avustukset takaavat edunsaajien (eli ajatushautomoiden) 

riippumattomuuden ja tarjoavat mahdollisuuden pitkän aikavälin suunnitteluun 

näkemyslähtöisten toimien toteuttamiseksi ja asiantuntemuksen kehittämiseksi; kehottaa 

käyttämään erityiskriteerejä, indikaattoreita ja vuotuista raportointia, joilla seurataan 

edistymistä kohti tavoitteita ja varmistetaan, että nämä rahoitusjärjestelyt eivät johda 

edunsaajan riippuvuuteen komissiosta; 

18. kehottaa komissiota ja EACEA:ta rahoittamaan julkisesti kolmannesta lohkosta 

”Horisontaalinen toimi – Tulosten hyödyntäminen: hankkeen tulosten analysoiminen, 

levittäminen ja käyttäminen” aiheutuvat kustannukset; 

19.  kehottaa komissiota ja EACEA:ta sisällyttämään 31. joulukuuta 2017 mennessä 

annettavaan väliarviointikertomukseen kattavan arvion ohjelman varainhallinnosta ja 
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talousarvion toteutuksesta ja ottamaan opikseen tästä arviosta, jotta voitaisiin määritellä 

tulevaisuuden tavoitteet uudestaan ja mukauttaa ohjelman talousarviovaatimuksia 

seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä;  

Koordinointi- ja viestintänäkökohtia 

20. kehottaa komissiota keräämään kaikki hyödylliset tiedot Kansalaisten Eurooppa -

ohjelmasta (ohjelmaopas, painopisteet, ehdotuspyynnöt, käynnissä olevat ja aiemmat 

hankkeet, tulokset ja saadut kokemukset sekä tiedotuslehti) sekä kaikista muista 

ohjelmista, toimista, avustuksista ja rakennerahastoista, jotka kuuluvat Euroopan 

kansalaisuuden kehykseen (kuten Kansalaisten Eurooppa -aloite ja eurooppalainen 

vapaaehtoispalvelu) yhteen ainutkertaiseen, käyttäjäystävälliseen viestintäportaaliin 

(keskitetty palvelupiste verkkofoorumina), jota myös vammaisten on helppo käyttää; 

suosittelee, että tätä foorumia käytettäisiin edunsaajien yhteystiedot sisältävänä 

julkisena rekisterinä ja välineenä, jonka avulla saa nähtäväksi hankkeiden kuvaukset ja 

voi etsiä kumppaneita muista maista; 

21. painottaa, että hylättyihin hakemuksiin olisi vastattava asianmukaisesti ja ilmoitettava 

hylkäämisen syyt, erityisesti silloin kun hakemuksen esittänyt yhteisö pyytää selitystä; 

ehdottaa, että mahdollisuuksien mukaan pohdittaisiin, mitkä ovat samankaltaisten 

hylättyjen hakemusten keskeiset ongelmat; 

22. painottaa, että tietyt Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tavoitteet ovat samankaltaisia 

kuin eurooppalaisen kansalaisaloitteen tavoitteet tai täydentävät niitä; toteaa, että 

samankaltaista on erityisesti pyrkimys saada kansalaiset mukaan unionin työhön; 

katsoo, että tästä syystä olisi toteutettava toimia, joiden avulla päästään 

yhteisymmärrykseen lähestymistavasta, jota noudatetaan suunniteltaessa kansalaisten 

osallistumista ja osallistavaa demokratiaa koskevia unionin politiikkatoimia, joita 

johdonmukainen viestintästrategia tukee, jotta kaikki Euroopan kansalaisuuteen liittyvät 

komission ohjelmat voidaan koota yhdeksi kokonaisuudeksi mahdollisesti arvostamalla 

enemmän ja tuomalla esiin välittömiä kokemuksia ja ruohonjuuritason osallistumista; 

23. painottaa, että on luotava julkinen luettelo mahdollisista kumppaneista kaikissa 

jäsenvaltioissa, jotta voidaan helpottaa kumppanuutta niiden tahojen välillä, jotka 

haluavat osallistua Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan; 

24. suosittelee myös, että perustetaan verkkofoorumi kansalaisuuden alalla toimiville ja 

ohjelman tukea saaville tärkeimmille organisaatioille, jotta voidaan koota hyviä 

käytäntöjä, kehittää valmiuksia ja lisätä näkyvyyttä hankkeiden päätyttyä; 

25.  kehottaa komissiota nostamaan ohjelman profiilia ja lisäämään yleisön tietoisuutta sen 

tavoitteista ja panemaan täytäntöön Kansalaisten Eurooppaa koskevan osallistavan 

viestintästrategian, jossa käytetään sosiaalisia verkostoja, radiota, tv-mainontaa ja 

ilmoitustauluja, vahvistamaan paikallista osallistumista ja kansallisten yhteyspisteiden 

aktiivista toimintaa sekä päivittämään sisältöä jatkuvasti ja luomaan yhteyksiä uusiin 

yleisöihin osallistujamaissa ja erityisesti niissä, joissa osallistumistaso on alhainen, 

varsinkin nuorten, vammaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden 

keskuudessa; 
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26. katsoo, että ohjelmaa olisi myös käytettävä tuomaan esiin Euroopan unionissa jo 

olemassa olevia suoran osallistumisen väyliä, kuten eurooppalainen kansalaisaloite, 

kansalaisfoorumit ja julkiset kuulemiset, jotta voidaan herättää tietoisuutta suoran 

vaikuttamisen mahdollisuuksista unionin institutionaalisessa rakenteessa; 

27. kehottaa osallistujamaita nimeämään kansallisen yhteyspisteen, jos ne eivät vielä ole 

sitä tehneet; suosittelee, että koordinointia ja synergiaa tehostetaan näiden maiden, 

jäsenvaltioiden ja komission välillä; 

28.  toteaa, että suurin haaste on saavuttaa nykyiset kunnianhimoiset päämäärät käytettävissä 

olevan rajallisen rahoituksen avulla; painottaa jäsenvaltioiden, alueiden ja 

paikallishallintojen merkitystä ohjelman vaikuttavuuden ja suosion lisäämisessä myös 

siten, että jäsenvaltiot maksimoivat kansallisten yhteyspisteiden potentiaalin siten, että 

yhteyspisteille annetaan mahdollisuus työskennellä ja vaihtaa kokemuksia muiden 

vastaavien hankkeiden, kuten Erasmus+ ja Luova Eurooppa, kanssa; kehottaa 

EACEA:ta pyrkimään mahdollisuuksien mukaan luomaan synergiaa erilaisten EU-

ohjelmien (kuten Luova Eurooppa, Erasmus+, sekä Euroopan sosiaalirahasto) kanssa, 

jotta voidaan tuottaa mittakaavaetuja ja maksimoida vaikutus;  

29. kehottaa komissiota tehostamaan edelleen toimiaan hallinnon yksinkertaistamiseksi, 

kun otetaan huomioon, että muodollisten vaatimusten täyttäminen on joskus vaikeaa 

erityisesti pienille organisaatioille, joita ei saisi syrjiä byrokratiaan liittyvistä syistä; 

30. suosittelee, että viestintään kohdennettuja varoja ei käytettäisi kattamaan toimielinten 

välistä viestintää unionin painopisteistä, kuten tällä hetkellä on vahvistettu nykyistä 

ohjelmaa koskevan asetuksen 12 artiklassa, vaan että niitä käytettäisiin ohjelman itsensä 

tunnetuksi tekemiseen osallistujamaissa ja erityisesti niissä, joissa osallistumistaso on 

alhainen; 

Ohjelman painopiste ja tavoitteet 

31. kehottaa virallistamaan seuraavan sukupolven ohjelmassa monivuotisen 

lähestymistavan painopisteiden määrittelyssä ja lisäämään lohkojen ja ohjelman osien 

välisiä synergioita; painottaa, että ohjelman rakenteen mahdollinen muutos olisi 

toteutettava siten, että vältetään sekaannuksen mahdollisuus sen loppukäyttäjien 

keskuudessa ja näin ollen sen vaikutuksen heikkeneminen; 

32. on tyytyväinen EU:n kansalaisten ja yhteiskunnallisten näkökohtien painottamiseen, 

koska sen ansiosta EU:n toimielimet voivat osallistua kansalaisyhteiskuntaan suoraan 

kentällä; korostaa, että ohjelman painopisteissä on tärkeää keskittää hankkeet Euroopan 

nykyisiin haasteisiin eli monimuotoisuuden, muuttoliikkeen, pakolaisten, 

radikalisoitumisen estämisen, sosiaalisen osallisuuden edistämisen, kulttuurien välisen 

vuoropuhelun, rahoitusongelmien ratkaisemisen ja yhteisen eurooppalaisen 

kulttuuriperinnön tunnistamisen kaltaisiin kysymyksiin; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita vahvistamaan yhteyksiä ohjelman prioriteettien ja Euroopan 

kansalaisuuteen liittyvien toimintalinjojen sekä Euroopan kansalaisten päivittäisen 

elämän välillä; 

33. toteaa, että ohjelmalla olisi saavutettava enemmän erilaisia osallistujia, taattava 

sellaisten henkilöiden osallistuminen, joilla on erityistarpeita, ja edistettävä 
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syrjäytyneiden ja äänioikeudettomien henkilöiden, kuten muuttajien, pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden, osallistumista; 

34. katsoo, että ohjelmassa olisi tarvittaessa hyödynnettävä ruohonjuuritasolla olemassa 

olevia menestyneitä aloitteita, kuten kuntien välistä yhteistyötä; 

35. painottaa tarvetta kehittää – Euroopan muistiperintö -lohkon alaisuudessa – 

eurooppalaista identiteettiä, joka olisi suunnattava kohti tulevaisuutta eikä pelkästään 

menneisyyteen ja jonka olisi oltava moniarvoinen, kulttuurien rajat ylittävä ja avoin 

muuttovirroille ja muualta maailmasta tuleville vaikutteille, jotta voidaan saavuttaa 

yleinen eurooppalaisille arvoille sekä eurooppalaiselle maalliselle ja henkiselle 

perinnölle pohjautuva integraatio; pitää tärkeänä varmistaa, että historiaa ei käytetä 

erottavana välineenä vaan tilaisuutena ratkaista ajankohtaisia haasteita hienovaraisen 

tulkinnan sekä osaavien ja kohdennettujen koulutusohjelmien avulla; korostaa, että on 

tärkeää tukea sukupolvien välisiä hankkeita, jotka mahdollistavat kokemusten 

vaihtamisen vanhempien ja nuorempien sukupolvien välillä; 

36. korostaa tarvetta kannustaa hankkeita, joissa esitetään uusia tapoja käydä vuoropuhelua 

kansalaisten kanssa houkuttelevassa muodossa ja houkuttelevalla tyylillä ja 

moniulotteista lähestymistapaa soveltaen; 

37. ehdottaa, että komissio julkaisee vuosittain tiivistelmäkertomuksen, joka sisältää 

tärkeimmät Eurooppa-hankkeen parantamista koskevat ehdotukset, joita Kansalaisten 

Eurooppa -ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden osallistujat ovat esittäneet; 

38. painottaa tarvetta parantaa ohjelmaa ehdotuksilla, jotka koskevat kansalaisten 

osallistumista demokratiaprosessiin ja EU:n päätöksentekoon siten, että niillä lisätään 

kansalaisten mahdollisuuksia käyttää oikeuksiaan esimerkiksi toteuttamalla 

verkkovaikuttamista; korostaa, että tätä varten unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi 

kehitettävä toimia ja politiikkaa, joilla parannetaan erityisesti lasten ja nuorten 

monialaisen, luovan ja kriittisen ajattelun taitoja ja heidän digitaalista lukutaitoaan ja 

medialukutaitoaan sekä lisätään heidän osallisuuttaan ja tiedonhaluaan, jotta he pystyvät 

tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja antamaan myönteisen panoksen 

demokraattisiin prosesseihin; 

39. painottaa, että unionin jäsenyyttä tavoittelevien maiden osallistuminen ohjelmaan johtaa 

parempaan keskinäiseen ymmärrykseen ja tiiviiseen yhteistyöhön; kehottaa lisäämään 

ohjelman kansainvälisyyttä kutsumalla kaikki Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) ja 

Euroopan talousalueen (ETA) maat, liittyvät maat ja ehdokasmaat yhdistämään 

voimansa unionin jäsenvaltioiden kanssa hankkeisiin hakemisessa, ja kehottaa 

tehostamaan yhteistyötä unionissa toimivien kansalaisjärjestöjen, itäisen ja eteläisen 

kumppanuuden valtioiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kanssa, jotta unioni tuotaisiin 

lähemmäksi kansalaisia; ehdottaa EU:n ja naapurimaiden organisaatioiden yhteistyön 

edistämistä eurooppalaisten arvojen alalla; 

40. painottaa tarvetta kehittää ystävyyskuntatoimintaa siten, että keskitytään ohjelman 

hyödyntämiseen, sen edistämiseen ja tuloksiin, mukaan luettuna varojen asianmukainen 

kohdentaminen; 
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41. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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9.12.2016 

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2014–2020 14. huhtikuuta 2014 annetun 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 täytäntöönpanosta 

(2015/2329(INI)) 

Valmistelija: Lefteris Christoforou 

 

 

EHDOTUKSET 

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään 

seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. panee tyytyväisenä merkille, että Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, jonka tarkoituksena on 

kuroa kiinni EU:n toimielinten ja unionin kansalaisten välistä kuilua, vaikuttaa toimineen 

hyvin uuden rahoitussyklin ensimmäisten kahden vuoden aikana, sillä hakijoiden määrä 

on noussut, hankkeet ovat olleet korkealaatuisia ja hankkeiden täytäntöönpano on ollut 

asianmukaista; 

2. korostaa, että tällaiset ohjelmat ovat tärkeitä aikoina, jolloin jatkuvat kriisit ja unionin 

vastaiset voimat jatkuvasti kyseenalaistavat koko Euroopan yhdentymishankkeen 

olemassaolon; 

3.  pitää myönteisenä, että ohjelmarakennetta on yksinkertaistettu muun muassa asettamalla 

monivuotiset prioriteetit, mikä on yleisesti ottaen yksinkertaistanut hakumenettelyä 

kiinnostuneiden kansalaisten ja järjestöjen kannalta, sekä ottamalla käyttöön uusia 

rahoitusjärjestelyjä, kuten kertakorvaukset, jotka ovat vähentäneet edunsaajien 

hallinnollista rasitetta; 

4. pyytää komissiota ja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoa 

(EACEA) arvioimaan säännöllisesti tiettyjen budjettijärjestelyjen vaikutusta hakijoihin ja 

mahdollisesti tukikelpoisiin hakijoihin; pyytää erityisesti arvioimaan, saattoivatko vuonna 

2015 maksumäärärahojen akuutista puutteesta johtunut ennakkomaksutason alentaminen 

(50 prosentista 40 prosenttiin hankkeille ja 80 prosentista 50 prosenttiin toiminta-

avustuksille ja kansallisille yhteyspisteille), yhteisrahoituksen tarve ja samojen 

parametrien soveltaminen todellisista elinkustannuksista ja maantieteellisestä etäisyydestä 

riippumatta asettaa tietynlaiset järjestöt ja tietyt jäsenvaltiot epäedulliseen asemaan ja 
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tapahtuuko näin edelleen; pyytää lisäksi kehittämään uusia strategioita, jotta unionin 

toimielimiä voidaan tuoda lähemmäs kansalaisia ja tiedottaa heille paremmin erilaisista 

EU:n toimintalinjoista; 

5. toteaa, että suurin haaste on saavuttaa nykyiset kunnianhimoiset päämäärät käytettävissä 

olevan rajallisen rahoituksen avulla; kannustaa tästä syystä kansallisia yhteyspisteitä 

yhdessä niiden kanssa yhteistyötä tekevien paikallis- ja alueviranomaisten kanssa ja 

EACEAa helpottamaan ja kannustamaan mahdollisuuksien mukaan synergian luomista 

erilaisten EU-ohjelmien, kuten Luova Eurooppa, Erasmus+, sekä Euroopan 

sosiaalirahaston kanssa, jotta voidaan tuottaa mittakaavaetuja ja maksimoida vaikutus; 

6.  kehottaa komissiota ja EACEA:ta sisällyttämään 31. joulukuuta 2017 mennessä 

annettavaan väliarviointikertomukseen kattavan arvion ohjelman varainhallinnosta ja 

talousarvion toteutuksesta ja ottamaan opikseen tästä arviosta, jotta voitaisiin määritellä 

tulevaisuuden tavoitteet uudestaan ja mukauttaa ohjelman talousarviovaatimuksia 

seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

7. korostaa, että on tärkeää säilyttää toiminta-avustukset keinona ylläpitää järjestöjen ja 

edunsaajien rakennetukea ja mahdollistaa niiden pitkän aikavälin suunnittelu; 

8. kehottaa komissiota, EACEAa, kansallisia yhteyspisteitä ja niiden paikallisia ja alueellisia 

kumppaniviranomaisia sekä ohjelman edunsaajia toimimaan vieläkin enemmän 

näkyvyyden ja viestinnän kohentamiseksi käyttämällä saatavissa olevat taloudelliset 

resurssit mahdollisimman tehokkaasti, jotta lisätään tietoisuutta ohjelmasta ja saavutetaan 

osallistuvien maiden kansalaiset vieläkin tehokkaammin esimerkiksi parantamalla 

viestintää, edistämällä sosiaalisen median käyttöä ja käsittelemällä aiheita, jotka ovat tällä 

hetkellä tärkeällä sijalla kansalaisten mielissä, kuten työpaikat, kasvu ja muuttoliike. 
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PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2014–2020 14. huhtikuuta 2014 annetun 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 täytäntöönpanosta 

(2015/2329(INI)) 

Valmistelija: Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

EHDOTUKSET 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. pitää ilahduttavina Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa vuonna 2015 esitettyjä hakemuksia 

ja hankkeiden laatua; toteaa, että vuonna 2015 pystyttiin rahoittamaan vain noin kuusi 

prosenttia Euroopan muistiperintö- ja Kansalaisyhteiskunta-hankkeista; katsoo näin ollen, 

että näiden kahden ohjelmalohkon rahoitusta olisi lisättävä tuntuvasti; ehdottaa, että 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan mukaisesti otetaan huomioon 

osallistavan demokratian tärkeä ulottuvuus, että tulevina vuosina osallistumista lisätään 

järjestämällä tiedotuskampanjoita ja ottamalla käyttöön sekä unionin että kansalliset 

tiedotusvälineet kattava sisällökäs ja helppokäyttöinen viestintäportaali, jonka tehtävänä 

on välittää selkeitä tietoja ohjelman painopisteistä ja siihen osallistumisen 

mahdollisuuksista ja tiedottaa unionin kansalaisille Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 

olemassaolosta ja rohkaista heitä pohtimaan ohjelmasta saatavaa hyötyä ja tuntemaan 

itsensä osallisiksi; ehdottaa, että hakijoille annetaan mahdollisuus käyttää sähköisen 

osallistumisen välineitä; 

2. toteaa jälleen toivovansa vahvempaa roolia ohjelman painopisteiden ja tavoitteiden 

asettamisessa; suosittelee, että seuraavan sukupolven Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla 

olisi oltava oikeusperusta, joka mahdollistaa Euroopan parlamentin täysimääräisen 

osallistumisen lainsäädäntöprosessiin tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti ja 

osallistumisen ohjelman painopisteiden määrittelyyn lainsäädäntövallan käyttäjänä 

tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti samanarvoisena neuvoston kanssa; 

suosittelee ohjelman kielen yksinkertaistamista entisestään, jotta mahdollisuudet osallistua 

ohjelmaan olisivat laajat; 



 

PE585.532v02-00 26/29 RR\1116071FI.docx 

FI 

3. painottaa, että Kansalaisten Eurooppa -ohjelman avulla olisi autettava kansalaisia 

ymmärtämään unionia, sen historiaa ja monimuotoisuutta sekä tuettava unionin 

kansalaisuutta ja parannettava kansalaisten demokraattista osallistumista unionin tasolla; 

katsoo, että ohjelman avulla oli myös lisättävä tietämystä Euroopan muistiperinnöstä, 

yhteisestä historiasta ja yhteisistä arvoista sekä rauhan edistämistä koskevasta unionin 

päämäärästä ja varmistettava, että kansalaiset ymmärtävät paremmin Euroopan unionin 

historian ja sen syntyvaiheet kahden maailmansodan jälkimainingeissa; korostaa, että 

ohjelman avulla olisi myös edistettävä kansalaisten demokraattista osallistumista ja 

vaikuttamista unionin tasolla parantamalla kansalaisten ymmärrystä unionin politiikan 

laadintaprosessista ja lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan osallistua 

kansalaisyhteiskuntaan, kulttuurien väliseen ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla; 

katsoo, että tämä tavoite voitaisiin saavuttaa esimerkiksi järjestämällä 

tiedotuskampanjoita, joilla edistetään keskustelua, pohdintaa ja verkostojen kehittämistä; 

4. painottaa jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallishallintojen merkitystä ohjelman 

vaikuttavuuden ja suosion lisäämisessä myös siten, että jäsenvaltiot ottavat suuremman 

roolin ohjelman painopisteiden määrittelemisessä ja maksimoivat kansallisten 

yhteyspisteiden potentiaalin siten, että yhteyspisteille annetaan mahdollisuus työskennellä 

ja vaihtaa kokemuksia muiden vastaavien hankkeiden, kuten Erasmus ja Luova Eurooppa 

-ohjelman, kanssa; kehottaa myös ottamaan Euroopan parlamentin entistä enemmän 

mukaan esimerkiksi siten, että ohjelman seurantaa arvioidaan vuosittain parlamentin 

kulttuurivaliokunnassa; 

5. panee merkille ystävyyskuntahankkeita koskevan ohjelman menestyksen kaikkialla 

unionissa; kehottaa jäsenvaltioita edistämään tätä ohjelmaa kunnissaan ja helpottamaan 

kuntien välistä yhteistyötä; 

6. painottaa, että hylättyihin hakemuksiin olisi vastattava asianmukaisesti ja ilmoitettava 

hylkäämisen syyt, erityisesti silloin kun hakemuksen esittänyt yhteisö pyytää selitystä; 

ehdottaa, että mahdollisuuksien mukaan pohdittaisiin, mitkä ovat samankaltaisten 

hylättyjen hakemusten keskeiset ongelmat; 

7. painottaa, että tietyt Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tavoitteet ovat samankaltaisia kuin 

eurooppalaisen kansalaisaloitteen tavoitteet tai täydentävät niitä; toteaa, että 

samankaltaista on erityisesti pyrkimys saada kansalaiset mukaan unionin työhön; katsoo, 

että tästä syystä olisi toteutettava toimia, joiden avulla päästään yhteisymmärrykseen 

lähestymistavasta, jota noudatetaan suunniteltaessa kansalaisten osallistumista ja 

osallistavaa demokratiaa koskevia unionin politiikkatoimia, joita johdonmukainen 

viestintästrategia tukee, jotta kaikki Euroopan kansalaisuuteen liittyvät komission 

ohjelmat voidaan koota yhdeksi kokonaisuudeksi mahdollisesti arvostamalla enemmän ja 

tuomalla esiin välittömiä kokemuksia ja ruohonjuuritason osallistumista; 

8. painottaa, että on luotava julkinen luettelo mahdollisista kumppaneista kaikissa 

jäsenvaltioissa, jotta voidaan helpottaa kumppanuutta niiden tahojen välillä, jotka haluavat 

osallistua Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan; 

9. kehottaa poistamaan kieliesteet ohjelmaan hakemista koskevasta menettelystä ja korostaa, 

että huolimatta unionin pyrkimyksistä tuottaa tietoa kaikilla unionin virallisilla kielillä, 

valtaosa tiedosta on julkaistu englannin, ranskan ja saksan kielillä; 
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10. painottaa, että unionin jäsenyyttä tavoittelevien maiden osallistuminen ohjelmaan johtaa 

parempaan keskinäiseen ymmärrykseen ja tiiviiseen yhteistyöhön; suosittaa lisäämään 

kansainvälisyyttä kutsumalla kaikki EFTA- ja ETA-maat, liittyvät maat ja ehdokasmaat 

yhteistyötoimintaan hankkeisiin hakemisessa, ja kehottaa tehostamaan yhteistyötä 

unionissa toimivien kansalaisjärjestöjen, itäisen kumppanuuden valtioiden ja mahdollisten 

ehdokasmaiden kanssa, jotta unioni tuotaisiin lähemmäksi kansalaisia; 

11. katsoo, että ohjelmaa olisi myös käytettävä sellaisten Euroopan unionissa jo olemassa 

olevien suoran osallistumisen väylien esiin tuomiseen, kuin eurooppalainen 

kansalaisaloite, kansalaisfoorumit ja julkiset kuulemiset, jotta voidaan herättää tietoisuutta 

suoran vaikuttamisen mahdollisuuksista unionin institutionaalisessa rakenteessa; 

12. painottaa, että ennen kuin jokin maa liittyy Euroopan unioniin, tarvitaan perusteellista ja 

kokonaisvaltaista valmistelua, joka liittyy muistiperintöön ja menneisyyden tuntemiseen 

sekä sen varmistamiseen, että kansalaiset osallistuvat aktiivisesti asianomaisen maan 

yhteiskuntaelämään; 

13. kehottaa nykyistä ”euroskeptisyyden” nousua ajatellen yksinkertaistamaan ohjelmaan 

liittymistä koskevaa menettelyä ja lisäämään sen rahoitusta parempien tulosten 

saavuttamiseksi;  

14. korostaa sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisen median suurta potentiaalia ja kehottaa 

tehostamaan niiden käyttöä unionin arvojen edistämisen ja historian vaalimisen välineinä 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa. 
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