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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija tukee uuden ”Perusoikeudet ja arvot” -rahoitusohjelman tavoitetta suojella ja 
edistää EU:n perussopimuksiin ja EU:n perusoikeuskirjaan sisältyviä perusoikeuksia ja 
arvoja, myös tukemalla kansalaisyhteiskunnan organisaatioita avoimen, demokraattisen ja 
osallisuutta edistävän yhteiskunnan säilyttämiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
komissio ehdottaa, että kaksi nykyistä ohjelmaa, eli perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelma sekä ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelma, yhdistetään ja korvataan 
uudella ohjelmalla ja että tämä uusi ohjelma yhdessä oikeusalan ohjelman kanssa muodostaa 
osan EU:n talousarvioon kuuluvaa oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahastoa. 
Valmistelija on kuitenkin sitä mieltä, että komission ehdotuksen olisi oltava 
kunnianhimoisempi. Konkreettisesti hän ehdottaa, että ohjelmaan lisätään neljäs lohko, joka 
keskittyy demokratian, perusoikeuksien ja oikeusvaltion edistämiseen (unionin arvojen 
lohko). Lisäksi hän ehdottaa ehdollisuusmekanismia, jonka mukaisesti komissio voi siinä 
tapauksessa, että varoja hallinnoidaan välillisesti ja jos edunsaaja on valtion yksikkö, 
turvautua suoraan hallinnointiin, jos komissiolla on syytä uskoa, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa vahvistettuja arvoja koskeva yleinen puute kyseisessä 
jäsenvaltiossa vahingoittaa tai uhkaa vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Lisäksi hän 
ehdottaa, että työohjelmat, joilla uusi perusoikeuksia ja arvoja koskeva ohjelma toteutetaan 
varainhoitoasetuksen 110 artiklan mukaisesti, hyväksytään delegoiduilla säädöksillä, jotta 
voidaan parantaa parlamentin valvontaa. Valmistelija pohtii myös, miksi jotkut nykyisten 
ohjelmien erottavat osatekijät, kuten muukalaisvastaisuuden torjunta ja vapaaehtoistyön 
edistäminen EU:n tasolla, on jätetty ehdotuksen ulkopuolelle. Hän ehdottaakin tarkistuksia 
näiden osatekijöiden palauttamiseksi ja yleisesti ehdotuksen parantamiseksi siten, että se loisi 
tehokkaammin aidon eurooppalaisen oikeuksien ja arvojen kulttuurin.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettu oikeusvaltion periaate on 
eurooppalaisen demokratian selkäranka 
ja yksi Euroopan unionin perusarvoista, 
jotka perustuvat kaikkien jäsenvaltioiden 
yhteisiin perustuslaillisiin perinteisiin.
Oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian 
täysimääräinen noudattaminen ja 
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edistäminen on keskeinen ehto 
rakennettaessa kansalaisten luottamusta 
unioniin. Oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen on edellytys 
perusoikeuksien suojelulle sekä kaikkien 
perussopimuksista johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien täyttämiselle.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Tapa, jolla oikeusvaltioperiaatetta 
toteutetaan jäsenvaltioissa, on keskeisessä 
asemassa jäsenvaltioiden keskinäisen 
luottamuksen sekä niiden 
oikeusjärjestelmiä kohtaan tunnetun 
luottamuksen varmistamiseksi.
Valitettavasti joissakin jäsenvaltioissa 
paitsi loukataan perustamissopimuksissa 
vahvistettuja arvoja ja periaatteita myös 
rikotaan unionin toimielinten hyväksymiä 
sopimuksia ja aiheutetaan esteitä unionin 
lainsäädännön täysimääräiselle 
täytäntöönpanolle. Tämän vuoksi unionin 
olisi tuettava toimia, joilla edistetään 
perusoikeuksia, demokratiaa ja 
oikeusvaltioperiaatetta paikallisella, 
alueellisella, kansallisella ja valtioiden 
rajat ylittävällä tasolla.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Näitä oikeuksia ja arvoja on 
edelleen edistettävä ja vahvistettava, ja
niiden olisi oltava unionin kansalaisten ja 
kansojen yhteisiä ja muodostettava EU-
hankkeen perusta. Tätä varten EU:n 
talousarvioon perustetaan uusi oikeusalan, 

(2) Näitä oikeuksia ja arvoja on 
edelleen vaalittava, suojeltava ja
edistettävä unionin kansalaisten ja 
kansojen joukossa ja niiden on 
muodostettava EU-hankkeen perusta. Tätä 
varten EU:n talousarvioon perustetaan uusi 
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perusoikeuksien ja arvojen rahasto, josta 
rahoitetaan perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmaa ja oikeusalan ohjelmaa. Euroopan 
yhteiskunnissa esiintyy yhä enemmän 
ääriliikkeitä, radikalismia ja jakolinjoja, 
joten on entistä tärkeämpää edistää, 
voimistaa ja puolustaa oikeutta, 
perusoikeuksia ja unionin arvoja: 
ihmisoikeuksia, ihmisarvon 
kunnioittamista, vapautta, demokratiaa, 
tasa-arvoa ja oikeusvaltioperiaatetta. Tällä 
on syvä ja suora vaikutus poliittiseen, 
sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen 
elämään Euroopassa. Oikeusalan ohjelma 
on osa uutta rahastoa, ja siitä tuetaan 
edelleen unionin oikeusalueen ja rajat 
ylittävän yhteistyön kehittämistä. 
Perusoikeuksien ja arvojen ohjelmassa 
yhdistyvät vuosina 2014–2020 toteutettavat 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelma, joka on perustettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1381/20138, ja 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, joka on 
perustettu neuvoston asetuksella (EU) N:o 
390/20149, jäljempänä ’edeltävät 
ohjelmat’.

oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen 
rahasto, josta rahoitetaan perusoikeuksien 
ja arvojen ohjelmaa ja oikeusalan 
ohjelmaa. Euroopan yhteiskunnissa 
esiintyy yhä enemmän ääriliikkeitä, 
radikalismia, ylenpalttista populismia ja 
jakolinjoja, joten on entistä tärkeämpää 
edistää, voimistaa ja puolustaa oikeutta, 
perusoikeuksia ja unionin arvoja: 
ihmisoikeuksia, ihmisarvon 
kunnioittamista, vapautta, demokratiaa, 
tasa-arvoa ja oikeusvaltioperiaatetta. On 
myös olennaisen tärkeää luoda ympäristö, 
joka mahdollistaa eri näkemysten 
edustajien välisen rauhanomaisen 
demokraattisen vuoropuhelun. Tällä on 
syvä ja suora vaikutus poliittiseen, 
sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen 
elämään Euroopassa. Oikeusalan ohjelma 
on osa uutta rahastoa, ja siitä tuetaan 
edelleen unionin oikeusalueen ja rajat 
ylittävän yhteistyön kehittämistä. 
Perusoikeuksien ja arvojen ohjelmassa 
yhdistyvät vuosina 2014–2020 toteutettavat 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelma, joka on perustettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1381/20138, ja 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, joka on 
perustettu neuvoston asetuksella (EU) N:o 
390/20149, jäljempänä ’edeltävät 
ohjelmat’, ja sitä mukautetaan 
eurooppalaisiin arvoihin kohdistuviin 
uusiin haasteisiin vastaamiseksi.

_________________ _________________

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1381/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, perusoikeus-, 
tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman 
perustamisesta kaudelle 2014–2020 
(EUVL L 354, 28.12.2013, s. 62).

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1381/2013, annettu 
17 päivänä joulukuuta 2013, perusoikeus-, 
tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman 
perustamisesta kaudelle 2014–2020 
(EUVL L 354, 28.12.2013, s. 62).

9 Neuvoston asetus (EU) N:o 390/2014, 
annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta 
vuosina 2014–2020 (EUVL L 115, 
17.4.2014, s. 3).

9 Neuvoston asetus (EU) N:o 390/2014, 
annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta 
vuosina 2014–2020 (EUVL L 115, 
17.4.2014, s. 3).
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Oikeusalan, perusoikeuksien ja 
arvojen rahaston ja kahden siihen liittyvän 
rahoitusohjelman toiminnassa keskeisellä 
sijalla ovat ihmiset ja yhteisöt, jotka 
edistävät unionin yhteisten arvojen, 
oikeuksien ja rikkaan monimuotoisuuden 
elinvoimaisuutta. Viime kädessä 
tavoitteena on edistää ja pitää yllä 
oikeuksiin perustuvaa, tasa-arvoista, 
osallisuutta edistävää ja demokraattista 
yhteiskuntaa. Tähän sisältyy 
elinvoimainen kansalaisyhteiskunta, joka 
kannustaa kansalaisia mukaan 
demokraattiseen toimintaan ja 
kansalaisvaikuttamiseen sekä sosiaaliseen 
osallistumiseen ja edistää eurooppalaisen 
yhteiskunnan monimuotoisuutta myös 
yhteisen historian ja muistiperinnön 
pohjalta. Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklassa täsmennetään
myös, että toimielimet antavat kansalaisille 
ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja 
vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla 
unionin toiminta-aloilla asianmukaisten 
kanavien kautta.

(3) Oikeusalan, perusoikeuksien ja 
arvojen rahaston ja kahden siihen liittyvän 
rahoitusohjelman toiminta keskittyy 
ihmisiin ja yhteisöihin, jotka edistävät 
unionin yhteisten arvojen, oikeuksien ja 
rikkaan monimuotoisuuden 
elinvoimaisuutta. Viime kädessä 
tavoitteena on edistää ja pitää yllä 
oikeuksiin perustuvaa, tasa-arvoista, 
avointa, osallisuutta edistävää ja 
demokraattista yhteiskuntaa rahoittamalla 
toimia, joilla edistetään elinvoimaista, 
pitkälle kehittynyttä, omavaraista ja 
vaikutusmahdollisuuksia tarjoavaa 
kansalaisyhteiskuntaa, mukaan lukien 
yhteisten arvojen edistäminen ja suojelu, 
ja joilla tuetaan rauhaa, kansalaisten 
osallistumista demokraattiseen toimintaan 
ja kansalaisvaikuttamiseen sekä 
sosiaaliseen osallistumiseen ja joilla 
edistetään eurooppalaisen yhteiskunnan 
monimuotoisuutta myös yhteisten arvojen,
historian ja muistiperinnön pohjalta. 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
11 artiklassa vaaditaan myös, että 
toimielimet pitävät yllä avointa, 
läpinäkyvää ja säännöllistä vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan kanssa ja antavat 
kansalaisille ja etujärjestöille 
mahdollisuuden esittää ja vaihtaa julkisesti 
mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-
aloilla asianmukaisten kanavien kautta. 
Komission olisi pidettävä yllä säännöllistä 
vuoropuhelua perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelman avustuksensaajien sekä muiden 
sidosryhmien kanssa perustamalla 
kansalaisvuoropuhelun ryhmän.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmassa, jäljempänä ’ohjelma’, olisi 
mahdollistettava yhteisvaikutusten 
kehittäminen, jotta voidaan puuttua 
arvojen edistämiseen ja suojeluun 
liittyviin yhteisiin haasteisiin ja saavuttaa 
kriittinen massa konkreettisten tulosten 
aikaan saamiseksi. Tässä olisi käytettävä 
perustana edeltävistä ohjelmista saatuja 
positiivisia kokemuksia. Näin voidaan 
hyödyntää täysimääräisesti mahdolliset 
yhteisvaikutukset, tukea tehokkaammin 
kohteena olevia toiminta-aloja ja lisätä 
ohjelmien potentiaalia saavuttaa 
kohderyhmänsä. Jotta ohjelma olisi 
vaikuttava, siinä olisi otettava huomioon 
eri politiikanalojen erityispiirteet, niiden 
erilaiset kohderyhmät ja niiden 
erityistarpeet soveltamalla räätälöityjä 
toimintamalleja.

(4) Perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmassa, jäljempänä ’ohjelma’, olisi 
tarkasteltava arvojen edistämiseen ja 
suojeluun liittyviä suurimpia haasteita 
ottaen huomioon, että haasteet voivat 
vaihdella eri puolella unionia.
Konkreettisten vaikutusten 
varmistamiseksi ohjelman olisi 
perustuttava edeltävistä ohjelmista 
saatuihin kokemuksiin. Siinä olisi myös 
hyödynnettävä yhteisvaikutukset muiden 
unionin politiikanalojen ja ohjelmien 
kanssa ja muiden toimijoiden kanssa.
Tämän on määrä lisätä niiden 
vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja lisätä 
ohjelmien potentiaalia saavuttaa 
kohderyhmänsä. Jotta ohjelma olisi 
vaikuttava, siinä olisi otettava huomioon 
eri politiikanalojen erityispiirteet, niiden 
erilaiset kohderyhmät ja niiden 
erityistarpeet soveltamalla räätälöityjä 
toimintamalleja.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettu oikeusvaltioperiaate on 
eurooppalaisen demokratian selkäranka 
ja yksi Euroopan unionin perusarvoista, 
jotka perustuvat kaikkien jäsenvaltioiden 
yhteisiin perustuslaillisiin perinteisiin. 
Oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian 
täysimääräinen noudattaminen ja 
edistäminen on keskeinen ehto 
rakennettaessa kansalaisten luottamusta 
unioniin. Oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen on edellytys 
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perusoikeuksien suojelulle sekä kaikkien 
perussopimuksista johtuvien oikeuksien ja 
velvollisuuksien täyttämiselle. Tapa, jolla 
oikeusvaltioperiaatetta toteutetaan 
jäsenvaltioissa, on keskeisessä asemassa 
jäsenvaltioiden keskinäisen luottamuksen 
sekä niiden oikeusjärjestelmiä kohtaan 
tunnetun luottamuksen varmistamiseksi.
Tämän vuoksi unionin olisi tuettava 
toimia, joilla edistetään perusoikeuksia, 
demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta 
paikallisella, alueellisella, kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU-
asiat kuuluvat heille, tarvitaan erilaisia 
toimia ja koordinoituja ponnisteluja. Kun 
tuodaan ihmisiä yhteen 
ystävyyskaupunkihankkeiden tai 
kaupunkiverkostojen kautta ja tuetaan 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
ohjelman soveltamisaloilla, edistetään 
kansalaisten sitoutumista yhteiskunnan 
toimintaan ja näin heidän osallistumistaan 
demokraattiseen toimintaan unionissa. 
Samoin keskinäistä ymmärtämystä, 
monimuotoisuutta, vuoropuhelua ja 
muiden ihmisten kunnioittamista edistävien 
toimien tukemisella voidaan kehittää 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
eurooppalaista identiteettiä, joka perustuu 
yhteiseen käsitykseen eurooppalaisista 
arvoista, kulttuurista, historiasta ja 
perinnöstä. Unioniin kuulumisen tunteen ja 
unionin arvojen edistäminen on erityisen 
tärkeää EU:n syrjäisimmillä alueilla, koska 
ne ovat etäällä manner-Euroopasta.

(5) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU-
asiat kuuluvat heille, tarvitaan erilaisia 
toimia ja koordinoituja ponnisteluja. Kun 
tuodaan ihmisiä yhteen 
ystävyyskaupunkihankkeiden tai 
kaupunkiverkostojen kautta ja tuetaan 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
ohjelman soveltamisaloilla, edistetään 
kansalaisten sitoutumista yhteiskunnan 
toimintaan ja näin heidän osallistumistaan 
demokraattiseen toimintaan unionissa. 
Samoin keskinäistä ymmärtämystä, 
monimuotoisuutta, vuoropuhelua, 
sosiaalista osallisuutta ja muiden ihmisten 
kunnioittamista edistävien toimien 
tukemisella voidaan kehittää 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
eurooppalaista identiteettiä, joka perustuu 
yhteiseen käsitykseen eurooppalaisista 
arvoista, kulttuurista, historiasta ja 
perinnöstä. Unioniin kuulumisen tunteen ja 
unionin arvojen edistäminen on erityisen 
tärkeää EU:n syrjäisimmillä alueilla, koska 
ne ovat etäällä manner-Euroopasta.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Muistiperintöön ja Euroopan 
historian kriittiseen tarkasteluun liittyvä 
toiminta on tarpeen, jotta kansalaiset 
saisivat tietoa yhteisestä historiasta 
yhteisen tulevaisuuden, moraalisen 
tarkoituksen ja jaettujen arvojen perustana. 
Huomioon olisi otettava myös 
historiallisten, kulttuurillisten ja 
kulttuurienvälisten seikkojen merkitys sekä 
muistiperinnön ja eurooppalaisen 
identiteetin ja yhteenkuuluvuuden tunteen
luomisen väliset yhteydet.

(6) Muistiperintöön ja Euroopan 
historian kriittiseen tarkasteluun liittyvä 
toiminta on tärkeää, jotta kansalaiset 
saisivat tietoa yhteisestä historiasta ja 
perusarvoista yhteisen tulevaisuuden, 
moraalisen tarkoituksen ja jaettujen 
arvojen perustana. Huomioon olisi otettava 
myös historiallisten, kulttuurillisten ja 
kulttuurienvälisten seikkojen merkitys sekä 
muistiperinnön ja monimuotoisuuteen, 
solidaarisuuteen ja yhteenkuuluvuuden 
tunteeseen perustuvan eurooppalaisen 
identiteetin luomisen väliset yhteydet.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Sananvapaus ja tiedonvälityksen 
vapaus vahvistetaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa. Tiedon vapaa saanti, 
tiedotusvälineiden toimintapuitteiden
arviointi sekä tieto- ja viestintäverkostojen 
vastuullinen ja turvallinen käyttö liittyvät 
suoraan mielipiteenvapauteen ja ovat 
keskeisen tärkeitä toimivan demokratian 
takaamiseksi. Kansalaisten on hankittava 
medialukutaitoja, joita tarvitaan 
kriittiseen ajatteluun, harkinnan 
käyttämiseen, monimutkaisten 
tosiasioiden analysoimiseen, mielipiteiden 
ja tosiasioiden välisen eron 
tunnistamiseen ja vihaan yllyttämisen 
kaikkien muotojen vastustamiseen. Tätä 
varten unionin olisi edistettävä 
kaikenikäisten kansalaisten 
medialukutaidon kehittymistä 
koulutuksen, tietoisuuden lisäämisen, 
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tutkimusten ja muiden merkityksellisten 
toimien kautta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Riippumattomilla 
ihmisoikeuselimillä ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on 
keskeinen rooli toiminnassa, jolla 
edistetään ja suojataan SEU-sopimuksen 2 
artiklan mukaisia unionin yhteisiä arvoja ja 
lisätään niitä koskevaa tietoa sekä 
myötävaikutetaan unionin lainsäädännön, 
myös perusoikeuskirjan, mukaisten 
oikeuksien tosiasialliseen toteutumiseen. 
Kuten 18 päivänä huhtikuuta 2018 
annetussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa tuodaan esiin, riittävä 
taloudellinen tuki on keskeistä, jotta 
voidaan kehittää suotuisa ja kestävä 
toimintaympäristö, jossa 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat 
vahvistaa rooliaan ja hoitaa tehtävänsä 
riippumattomasti ja tehokkaasti. EU:n 
rahoituksella täydennetään kansallisen 
tason rahoitusta, joten sillä olisi tuettava ja 
vahvistettava valmiuksia ihmisoikeuksien
edistämisen alalla toimivissa 
riippumattomissa kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioissa, joiden toiminta edistää 
EU:n lainsäädännön ja EU:n 
perusoikeuskirjan mukaisten oikeuksien 
strategista täytäntöönpanoa, myös 
edunvalvonta- ja valvontatoimilla, sekä 
edistettävä ja suojattava unionin yhteisiä 
arvoja ja lisättävä niitä koskevaa tietoa 
kansallisella tasolla.

(18) Riippumattomilla 
ihmisoikeuselimillä ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on 
keskeinen rooli toiminnassa, jolla 
edistetään ja suojataan SEU-sopimuksen 2 
artiklan mukaisia unionin yhteisiä arvoja ja 
lisätään niitä koskevaa tietoa sekä 
myötävaikutetaan unionin lainsäädännön, 
myös perusoikeuskirjan, mukaisten 
oikeuksien tosiasialliseen toteutumiseen. 
Kuten 19 päivänä huhtikuuta 2018 
annetussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa tuodaan esiin, riittävä 
taloudellinen tuki on keskeistä, jotta 
voidaan kehittää suotuisa ja kestävä 
toimintaympäristö, jossa 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat 
vahvistaa rooliaan ja hoitaa tehtävänsä 
riippumattomasti ja tehokkaasti. EU:n 
rahoituksella täydennetään kansallisen 
tason rahoitusta, joten sillä olisi tuettava ja 
vahvistettava valmiuksia demokratian, 
oikeusvaltion ja perusoikeuksien 
kaltaisten unionin arvojen edistämisen 
alalla toimivissa riippumattomissa 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioissa, 
joiden toiminta edistää EU:n lainsäädännön 
ja EU:n perusoikeuskirjan mukaisten 
oikeuksien strategista täytäntöönpanoa, 
myös edunvalvonta- ja valvontatoimilla, 
sekä edistettävä ja suojattava unionin 
yhteisiä arvoja ja lisättävä niitä koskevaa 
tietoa kansallisella tasolla.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Euroopan vapaakauppaliiton 
(EFTA) jäsenten, jotka ovat Euroopan 
talousalueen (ETA) jäseniä, ja sellaisten 
EFTAn jäsenten, jotka eivät ole ETAn 
jäseniä, sekä muiden Euroopan maiden 
olisi voitava osallistua ohjelmaan tietyin 
edellytyksin. Myös liittyvien maiden, 
ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden, joita varten on laadittu 
liittymistä valmisteleva strategia, olisi 
voitava osallistua ohjelmaan.

(20) Euroopan vapaakauppaliiton 
(EFTA) jäsenten, jotka ovat Euroopan 
talousalueen (ETA) jäseniä, ja sellaisten 
EFTAn jäsenten, jotka eivät ole ETAn 
jäseniä, sekä muiden Euroopan maiden 
olisi voitava osallistua ohjelmaan tietyin 
edellytyksin tiettyjen erityistavoitteiden 
toteuttamisen osalta; näitä 
erityistavoitteita ovat tasa-arvon ja 
oikeuksien sekä kansalaisten unionin 
demokraattiseen toimintaan 
osallistumisen edistäminen sekä 
riskiryhmiin kohdistuvan väkivallan 
torjunta. Myös liittyvien maiden, 
ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden, joita varten on laadittu 
liittymistä valmisteleva strategia, olisi 
voitava osallistua ohjelmaan.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata varojen tehokas 
jakaminen unionin yleisestä talousarviosta, 
on tarpeen varmistaa, että kaikki toteutetut 
toimet saavat aikaan Euroopan tason 
lisäarvoa ja täydentävät jäsenvaltioiden 
toimia, ja olisi pyrittävä 
johdonmukaisuuteen, täydentävyyteen ja 
yhteisvaikutukseen sellaisten asiaan 
liittyvien toiminta-alojen rahoitusohjelmien 
kanssa, joilla on tiiviit yhteydet toisiinsa, 
erityisesti oikeusalan, perusoikeuksien ja 
arvojen rahaston puitteissa, eli oikeusalan 
ohjelman sekä Luova Eurooppa -ohjelman 
ja Erasmus+ -ohjelman kanssa, jotta 
voidaan hyödyntää kulttuurialan 

(21) Jotta voidaan taata varojen tehokas 
jakaminen unionin yleisestä talousarviosta, 
on tarpeen varmistaa, että kaikki toteutetut 
toimet saavat aikaan Euroopan tason 
lisäarvoa, myös paikallisella, alueellisella
ja kansallisella tasolla, ja että niillä 
pyritään edistämään Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2 artiklassa esitettyjä 
arvoja ja suojaamaan niitä. Komission 
olisi pyrittävä takaamaan 
johdonmukaisuus, yhteisvaikutukset ja 
täydentävyys jäsenvaltioiden toimien 
kanssa ja muiden sellaisten asiaan 
liittyvien toiminta-alojen rahoitusohjelmien 
kanssa, joilla on tiiviit yhteydet oikeusalan, 
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ristikkäisvaikutusten potentiaalia 
kulttuurin, median, taiteiden, koulutuksen 
ja luovan toiminnan aloilla. On saatava 
aikaan yhteisvaikutuksia muiden EU:n 
rahoitusohjelmien kanssa etenkin aloilla, 
jotka liittyvät työllisyyteen, 
sisämarkkinoihin, yrityksiin, nuorisoon, 
terveyteen, kansalaisuuteen, oikeusalaan, 
maahanmuuttoon, turvallisuuteen, 
tutkimukseen, innovointiin, teknologiaan, 
teollisuuteen, koheesioon, matkailuun, 
ulkosuhteisiin, kauppaan ja 
kehitysyhteistyöhön.

perusoikeuksien ja arvojen rahastoon, 
myös Luova Eurooppa -ohjelman ja 
Erasmus+ -ohjelman kanssa sekä muiden 
asiaan liittyvien unionin politiikkojen
kanssa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tähän ohjelmaan sovelletaan 
asetusta (EU, Euratom) N:o [the new FR], 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’. Siinä 
vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 
unionin talousarvion toteuttamista, mukaan 
lukien avustuksia, palkintoja, hankintoja, 
välillistä toteutusta, , rahoitusvälineitä ja 
talousarviotakuita koskevat säännöt.

(23) Tähän ohjelmaan sovelletaan 
asetusta (EU, Euratom) N:o [the new FR], 
jäljempänä ’varainhoitoasetus’. Siinä 
vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 
unionin talousarvion toteuttamista, mukaan 
lukien avustuksia, palkintoja, hankintoja, 
välillistä toteutusta, rahoitusvälineitä ja 
talousarviotakuita koskevat säännöt. On 
tarpeen varmistaa, että ohjelman 
avustusmenettelyt ja vaatimukset ovat 
käyttäjäystävällisiä mahdollisille 
avustuksensaajille, myös paikallisen 
ruohonjuuritason kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioille, ja että niissä 
varmistetaan varojen käytön täysi 
avoimuus, moitteeton varainhoito ja 
resurssien harkittu käyttö. Säännöt, jotka 
koskevat paikallisten, alueellisten, 
kansallisten ja valtioiden rajat ylittävien 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
mahdollisuutta saada rahoitusta 
monivuotisten toiminta-avustusten, 
porrastettujen avustusten sekä nopean ja 
joustavan avustusmenettelyn varmistavien 
säännösten, kuten kaksivaiheisen 
hakemusmenettelyn ja 
käyttäjäystävällisten sovellusten ja 
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ilmoitusmenettelyjen kautta, olisi 
saatettava käyttövalmiiksi, ja niitä olisi 
vahvistettava edelleen osana ohjelman 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tämän asetuksen mukaisen 
rahoituksen muodot ja 
toteuttamismenetelmät olisi valittava sen 
perusteella, miten hyvin niillä saavutetaan 
toimien erityistavoitteet ja saavutetaan 
tuloksia, kun otetaan huomioon erityisesti 
tarkastusten kustannukset, hallinnollinen 
rasitus ja oletettu noudattamatta jättämisen 
riski. Tässä olisi harkittava 
kertakorvausten, kiinteiden määrien ja 
yksikkökustannusten käyttämistä sekä 
varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei 
perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä. 
Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201320, neuvoston 
asetuksen (Euratom, EU) N:o 2988/9521, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EU) N:o 
2185/9622 ja neuvoston asetuksen (EU) 
2017/193923 mukaan unionin taloudellisia 
etuja on suojattava oikeasuhteisin 
toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen 
ja tutkiminen sekä hukattujen, 
aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintä ja 
soveltuvin osin hallinnollisten 
seuraamusten määrääminen. Euroopan 
petostentorjuntavirasto (OLAF) voi 
erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 
883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/96 nojalla tehdä tutkimuksia, joihin 
sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat 
todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, 

(24) Tämän asetuksen mukaisen 
rahoituksen muodot ja 
toteuttamismenetelmät olisi valittava sen 
perusteella, miten hyvin niillä saavutetaan 
toimien erityistavoitteet ja saavutetaan 
tuloksia, kun otetaan huomioon erityisesti 
tarkastusten kustannukset, komission ja 
avustuksensaajan hallinnollinen rasitus, 
mahdollisen avustuksensaajan valmiudet
ja oletettu noudattamatta jättämisen riski. 
Tässä olisi harkittava kertakorvausten, 
kiinteiden määrien, yksikkökustannusten
ja kolmansille osapuolille myönnettävän 
rahoitustuen käyttämistä sekä 
varainhoitoasetuksen 125 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei 
perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä.
Yhteisrahoitusvaatimukset olisi 
hyväksyttävä luontoismuotoisina, myös 
vapaaehtoistyön muodossa, ja niistä 
voidaan luopua, jos lisärahoitus on 
rajoitettua. Varainhoitoasetuksen, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201320, 
neuvoston asetuksen (Euratom, EU) N:o 
2988/9521, neuvoston asetuksen (Euratom, 
EU) N:o 2185/9622 ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2017/193923 mukaan unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen 
ja tutkiminen sekä hukattujen, 
aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintä ja 
soveltuvin osin hallinnollisten 
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onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai 
muusta laittomasta toiminnasta, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. 
Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla 
Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi 
tutkia petoksia ja muita rikoksia, jotka 
vahingoittavat unionin taloudellisia etuja, 
sekä nostaa niistä syytteen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/137124 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 
tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että 
unionin varojen hoitamiseen osallistuvat 
kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat 
oikeudet.

seuraamusten määrääminen. Euroopan 
petostentorjuntavirasto (OLAF) voi 
erityisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 
883/2013 ja asetuksen (Euratom, EY) N:o 
2185/96 nojalla tehdä tutkimuksia, joihin 
sisältyvät myös paikan päällä suoritettavat 
todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, 
onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai 
muusta laittomasta toiminnasta, joka 
vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. 
Asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla 
Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi 
tutkia petoksia ja muita rikoksia, jotka 
vahingoittavat unionin taloudellisia etuja, 
sekä nostaa niistä syytteen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2017/137124 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, Euroopan syyttäjänvirastolle ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 
tarvittavat valtuudet ja varmistettava, että 
unionin varojen hoitamiseen osallistuvat 
kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat 
oikeudet.

_________________ _________________

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 
annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

21 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 
2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 
1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 
23.12.1995, s. 1).

21 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 
2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 
1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 
etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 
23.12.1995, s. 1).

22 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 
2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 
1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 

22 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 
2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 
1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
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todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EUVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EUVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

23 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

23 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 
annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, 
tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta 
Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, 
s. 1).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 
päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 5 
päivänä heinäkuuta 2017, unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin 
(EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29).

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Saatavuuden parantamiseksi ja 
ohjelmaan liittyvän neuvonnan ja 
käytännön tietojen tarjoamiseksi kussakin 
jäsenvaltiossa olisi perustettava 
kansallinen yhteyspiste, jonka tehtävänä 
on avustaa sekä avustuksensaajia että 
hakijoita.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kolmannet maat, jotka ovat 
Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, 
voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-
sopimukseen perustuvan yhteistyön 
puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään 
ohjelmien toteuttamisesta kyseisen 
sopimuksen mukaisesti tehtävällä 

(25) Kolmannet maat, jotka ovat 
Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, 
voivat osallistua unionin ohjelmiin tiettyjen 
erityistavoitteiden, elitasa-arvon ja 
oikeuksien edistämisen, kansalaisten 
unionin demokraattiseen toimintaan 
sitoutumisen ja osallistumisen sekä 



PE628.563v03-00 16/39 AD\1169763FI.docx

FI

päätöksellä. Myös kolmannet maat voivat 
osallistua muiden säädösten nojalla. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä tarvittavien 
valtuuksien myöntämisestä toimivaltaiselle 
tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, 
jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa 
kattavasti.

riskiryhmiin kohdistuvan väkivallan 
torjunnan, toteuttamisen osalta ETA-
sopimukseen perustuvan yhteistyön 
puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään 
ohjelmien toteuttamisesta kyseisen
sopimuksen mukaisesti tehtävällä 
päätöksellä. Myös kolmannet maat voivat 
osallistua muiden säädösten nojalla. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä tarvittavien 
valtuuksien myöntämisestä toimivaltaiselle 
tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, 
jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa 
kattavasti.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka 
koskeva 14 ja 16 artiklassa ja liitteessä II 
tarkoitettuja indikaattoreita. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 

(30) Jotta ohjelma voidaan toteuttaa ja 
jotta voidaan varmistaa sen tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen 
tehokas arviointi, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka 
koskevat 13 artiklassa tarkoitettuja 
työohjelmia sekä 14 ja 16 artiklassa ja 
liitteessä II tarkoitettuja indikaattoreita. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
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delegoituja säädöksiä. osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

(Ks. johdanto-osan 31 kappaleeseen sekä 13, 16 ja 19 artiklaan tehdyt tarkistukset.)

Perustelu

Työohjelmat olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä, ja tätä johdanto-osan kappaletta on 
tarpeen mukauttaa vastaavasti. Se olisi myös yhdenmukaistettava 16 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron sanamuotoon.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä 
valtaa olisi käytettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 182/2011 mukaisesti,

Poistetaan.

(Ks. johdanto-osan 30 kappaleeseen sekä 13, 16 ja 19 artiklaan tehdyt tarkistukset.)

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale on poistettava, sillä ehdotuksessa ei saisi olla mitään viittauksia 
täytäntöönpanosäädöksiin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, 
talousarvio vuosiksi 2021–2027, unionin 
rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat 
säännöt.

Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet ja 
soveltamisala, talousarvio vuosiksi 2021–
2027, unionin rahoituksen muodot ja 
rahoitusta koskevat ehdot.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman tavoitteena on suojella ja 
edistää EU:n perussopimuksissa 
vahvistettuja perusoikeuksia ja arvoja, 
muun muassa tukemalla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
avoimen, demokraattisen ja osallisuutta 
edistävän yhteiskunnan säilyttämiseksi.

1. Ohjelman tavoitteena on suojella ja 
edistää EU:n perussopimuksissa 
vahvistettuja perusoikeuksia ja arvoja, 
erityisesti tukemalla paikallisella, 
kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä 
tasolla toimivia kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita avoimen, oikeuksiin 
perustuvan, demokraattisen, tasa-arvoisen
ja osallisuutta edistävän yhteiskunnan 
säilyttämiseksi.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. edistetään ja suojellaan 
perusoikeuksia ja arvoja, demokratiaa ja 
oikeusvaltioperiaatetta paikallisella, 
alueellisella, kansallisella ja valtioiden 
rajat ylittävällä tasolla (unionin arvoja 
koskeva lohko),

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla

Unionin arvojen lohko

Edellä 2 artiklan 2 kohdan -a 
alakohdassa esitettyjen erityistavoitteiden 
mukaisesti ohjelmassa keskitytään 
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seuraaviin:

a) suojellaan ja edistetään

i) demokratiaa ja 
oikeusvaltioperiaatetta, joka sisältää myös 
oikeuslaitoksen riippumattomuuden 
varmistamisen;

ii) puolueettomien tuomioistuinten 
takaamaa tehokasta oikeussuojaa, joka 
sisältää myös perusoikeuksien suojelun, 
tuomioiden oikea-aikaisen ja 
asianmukaisen täytäntöönpanon, 
oikeusvaltioperiaatteen rikkomisten 
tutkimisen ja niistä syytteeseen 
asettamisen ja seuraamusten 
määräämisen tehokkuuden;

ii) viranomaisten, myös 
lainvalvontaviranomaisten, tekemien 
päätösten avoimuutta ja sitä, että ne eivät 
ole mielivaltaisia;

b) tarjotaan tukea riippumattomille 
ihmisoikeuksien puolustajille ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioille, 
jotka valvovat oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamista;

c) tarjotaan tukea väärinkäytösten 
paljastajien puolustamiselle sekä 
aloitteille, joilla edistetään viranomaisten 
avoimuutta, vastuuvelvollisuutta, 
lahjomattomuutta sekä korruption ja 
eturistiriitojen puuttumista;

d) suojellaan ja edistetään 
perusoikeuksia, mihin sisältyy myös se, 
että lujitetaan sananvapautta, oikeutta 
rauhanomaiseen kokoontumiseen ja 
yhdistymisvapautta, tiedotusvälineiden 
vapautta ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta, mihin kuuluu myös 
tutkiva journalismi, akateeminen vapaus, 
uskonnon tai vakaumuksen vapaus sekä 
oikeus yksityisyyteen ja perhe-elämään;

e) tuetaan tämän artiklan a–d 
alakohdassa tarkoitetuilla aloilla toimivia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, 
lisätään niiden vaikutusmahdollisuuksia 
ja kehitetään niiden valmiuksia.
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(Ks. johdanto-osan 4 a kappaleeseen (uusi), 2 artiklan 2 kohdan -a alakohtaan (uusi), 
6 artiklaan ja liitteeseen I tehdyt tarkistukset.)

Perustelu

Uuteen ohjelmaan olisi sisällytettävä erityinen tavoite, joka liittyy demokratian, 
perusoikeuksien ja oikeusvaltion edistämiseen (unionin arvojen lohko).

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
esitetyn erityistavoitteen mukaisesti 
ohjelmassa keskitytään seuraaviin:

Edellä 2 artiklan 1 kohdan yleistavoitteen 
ja 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
esitetyn erityistavoitteen mukaisesti 
ohjelmassa keskitytään seuraaviin:

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ehkäistään ja torjutaan 
eriarvoisuutta ja syrjintää, joka perustuu 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen, ja tuetaan laaja-alaista 
politiikkaa, jolla edistetään sukupuolten 
tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä ja niiden 
valtavirtaistamista, sekä politiikkaa, jolla 
torjutaan rasismia ja kaikenlaista 
suvaitsemattomuutta;

a) ehkäistään ja torjutaan 
eriarvoisuutta ja syrjintää, joka perustuu 
sukupuoleen, sosiaaliseen sukupuoleen, 
rotuun, sosiaaliseen, kulttuuriseen tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen, ja tuetaan 
laaja-alaista politiikkaa, jolla edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä 
ja niiden valtavirtaistamista, sekä 
politiikkaa, jolla torjutaan rasismia, 
muukalaisvastaisuutta, homofobiaa ja 
kaikenlaista muuta suvaitsemattomuutta;

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman osatekijät.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) edistetään tasa-arvoa 
yleismaailmallisena perusoikeutena ja 
unionin keskeisenä arvona;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suojellaan ja edistetään lapsen 
oikeuksia, vammaisten oikeuksia, unionin 
kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia sekä 
henkilötietojen suojaan liittyviä oikeuksia.

b) suojellaan ja edistetään lapsen 
oikeuksia, vammaisten oikeuksia, unionin 
kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia sekä 
yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan 
liittyviä oikeuksia, lisätään tietoa 
kyseisistä oikeuksista.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman osatekijät.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
esitetyn erityistavoitteen mukaisesti 
ohjelmassa keskitytään seuraaviin:

Edellä 2 artiklan 1 kohdassa esitetyn 
yleistavoitteen ja 2 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa esitetyn erityistavoitteen 
mukaisesti ohjelmassa keskitytään 
seuraaviin:

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) lisätään kansalaisten ymmärtämystä 
unionista, sen historiasta, 
kulttuuriperinnöstä ja 
monimuotoisuudesta; 

a) lisätään kansalaisten ymmärtämystä 
unionista ja sen yhdentymisestä, 
historiasta, toimielimistä, arvoista ja 
kulttuuriperinnöstä, joista 
eurooppalainen identiteetti kaikessa 
monimuotoisuudessaan muodostuu; 

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelman osatekijät.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistetään eri maista tulevien 
kansalaisten välistä vuorovaikutusta ja 
yhteistyötä; edistetään kansalaisten 
kansalaisvaikuttamista ja demokraattista 
osallistumista, minkä ansiosta kansalaiset 
ja heitä edustavat järjestöt saavat 
näkemyksensä esiin ja voivat vaihtaa 
näkemyksiään julkisesti kaikilla unionin 
toiminta-aloilla.

b) edistetään eri maista tulevien 
kansalaisten välistä vuorovaikutusta ja 
yhteistyötä; edistetään kansalaisten 
kansalaisvaikuttamista ja demokraattista 
osallistumista, minkä ansiosta kansalaiset 
ja heitä edustavat järjestöt saavat 
näkemyksensä esiin ja voivat vaihtaa 
näkemyksiään julkisesti kaikilla unionin 
toiminta-aloilla, jotta heillä olisi parempi 
ymmärrys moniarvoisesta ja osallistuvasta 
demokratiasta, oikeusvaltiosta ja 
perusoikeuksista sekä arvoista;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistetään kansalaisten 
kansalaisvaikuttamista ja demokraattista 
osallistumista unionin tasolla, minkä 
ansiosta kansalaiset ja heitä edustavat 
järjestöt saavat näkemyksensä esiin ja 
voivat vaihtaa näkemyksiään julkisesti 
kaikilla unionin toiminta-aloilla ja 
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keskustella Euroopan yhdentymisen 
tulevaisuudesta;

(Ks. 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan tehty tarkistus.)

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) lisätään mahdollisuuksia osallistua 
yhteiskuntaan, kulttuurien väliseen ja 
uskontokuntien väliseen toimintaan sekä 
vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla;

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelman osatekijät.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista 
väkivaltaa, joka kohdistuu lapsiin, nuoriin 
ja naisiin, sekä väkivaltaa, joka kohdistuu 
muihin riskiryhmiin;

a) ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista 
väkivaltaa, erityisesti väkivaltaa, joka 
kohdistuu lapsiin, nuoriin ja naisiin, sekä 
väkivaltaa, joka kohdistuu kaikkiin muihin 
riskiryhmiin;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla 6 artikla

Talousarvio Talousarvio

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
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[641 705 000] euroa käypinä hintoina. [1 834 000 000] euroa käypinä hintoina.

2. Edellä 1 kohdassa esitetystä 
määrästä kohdennetaan seuraavat 
ohjeelliset määrät seuraaviin tavoitteisiin:

2. Edellä 1 kohdassa esitetystä 
määrästä kohdennetaan seuraavat 
ohjeelliset määrät seuraaviin tavoitteisiin:

-a) [850 000 000] euroa 2 artiklan 2 
kohdan -a alakohdassa tarkoitettuihin 
erityistavoitteisiin;

a) [408 705 000] euroa 2 artiklan 2 
kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuihin 
erityistavoitteisiin;

a) [484 000 000] euroa 2 artiklan 2 
kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuihin 
erityistavoitteisiin;

b) [233 000 000] euroa 2 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitettuun 
erityistavoitteeseen.

b) [500 000 000] euroa 2 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitettuun 
erityistavoitteeseen.

2 a. Vähintään 65 prosenttia 6 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista 
varoista on osoitettava 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
toimikohtaisiin avustuksiin, toiminta-
avustuksiin ja perusrahoitukseen.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan käyttää ohjelman 
toteuttamista koskevaan tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, mukaan lukien 
tietotekniikkajärjestelmät, selvitykset, 
asiantuntijakokoukset sekä ohjelman 
yleistavoitteisiin liittyviä painopisteitä ja 
aiheita koskeva viestintä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan käyttää ohjelman 
toteuttamista koskevaan tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, mukaan lukien 
tietotekniikkajärjestelmät, selvitykset, 
asiantuntijakokoukset sekä ohjelman 
yleistavoitteisiin liittyviä painopisteitä ja 
aiheita koskeva viestintä.

4. Menot, jotka aiheutuvat 
ensimmäiseen työohjelmaan sisältyvien 
hankkeiden toimista, voivat olla 
avustuskelpoisia 1 päivästä tammikuuta 
2021, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
varainhoitoasetuksen soveltamista.

4. Menot, jotka aiheutuvat 
ensimmäiseen työohjelmaan sisältyvien 
hankkeiden toimista, voivat olla 
avustuskelpoisia 1 päivästä tammikuuta 
2021, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
varainhoitoasetuksen soveltamista.

5. Jäsenvaltioille yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa 
myönnettyjä varoja voidaan niiden 
pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön. 
Komissio käyttää kyseisiä varoja joko 
suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai 
välillisesti 62 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on 
mahdollisuuksien mukaan käytettävä 

5. Jäsenvaltioille yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin puitteissa 
myönnettyjä varoja voidaan niiden 
pyynnöstä siirtää ohjelman käyttöön. 
Komissio käyttää kyseisiä varoja joko 
suoraan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai 
välillisesti 62 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti. Kyseisiä varoja on 
mahdollisuuksien mukaan käytettävä 
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asianomaisen jäsenvaltion hyväksi. asianomaisen jäsenvaltion hyväksi.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmasta voidaan myöntää 
rahoitusta missä tahansa 
varainhoitoasetuksessa vahvistetussa 
muodossa.

2. Ohjelmasta voidaan myöntää 
rahoitusta missä tahansa 
varainhoitoasetuksessa vahvistetussa 
muodossa. Siinä on varmistettava 
moitteeton varainhoito, julkisten varojen 
harkittu käyttö, ohjelman toimijoihin ja 
avustuksensaajiin kohdistuva vähäinen 
hallinnollinen rasite sekä ohjelman 
varojen saatavuus mahdollisille 
avustuksensaajille. Ohjelmasta tarjotaan 
rahoitusta pääasiassa toimikohtaisina 
avustuksina, vuotuisina ja monivuotisina 
toiminta-avustuksina ja 
perusrahoituksena. Siinä voidaan käyttää 
kertakorvauksia, yksikkökustannuksia, 
kiinteämääräisiä osuuksia ja kolmansille 
osapuolille myönnettävää rahoitustukea.
Yhteisrahoitusvaatimukset hyväksytään 
luontoismuotoisina, ja niistä voidaan 
luopua, jos lisärahoitus on rajoitettua.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla

Avustuskelpoinen toiminta

Ohjelman yleis- ja erityistavoitteisiin 
pyritään erityisesti tukemalla esimerkiksi 
seuraavia yhden tai useamman 
osallistumiskelpoisen yhteisön toteuttamia 
toimia:

a) lisätään tietoisuutta, valistetaan ja 
jaetaan tietoa, jotta parannetaan 
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ohjelman ja sen tavoitteiden kattamilla 
aloilla sovellettavaa toimintapolitiikkaa, 
periaatteita ja oikeuksia koskevaa 
tietämystä;

b) toteutetaan analyyttisia seuranta-, 
raportointi- ja edunvalvontatoimia, joilla 
parannetaan ymmärtämystä ohjelmaan 
kuuluvien alojen tilanteesta 
jäsenvaltioissa ja unionin tasolla ja 
parannetaan unionin lainsäädännön, 
politiikan ja unionin yhteisten arvojen 
saattamista asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;

c) koulutetaan sidosryhmiä, jotta 
parannetaan niiden tietämystä alalla 
sovellettavasta toimintapolitiikasta ja 
oikeuksista, ja parannetaan sidosryhmien 
valmiuksia edistää alalla sovellettavia 
toimintapolitiikkoja ja oikeuksia;

d) lisätään kansalaisten tietoisuutta 
ja ymmärtämystä henkilötietojen 
suojeluun, yksityisyyteen ja digitaaliseen 
turvallisuuteen liittyvistä riskeistä, 
säännöistä, takeista ja oikeuksista sekä 
puututaan valeuutisiin ja kohdennettuihin 
valheellisiin tietoihin tietoisuuden 
lisäämisen, koulutuksen, tutkimusten ja 
seurannan avulla;

e) lisätään kansalaisten tietoisuutta 
Euroopan yhdentymisestä, kulttuurista, 
historiasta, perusarvoista ja 
muistiperinnöstä ja vahvistetaan 
yhteisvastuun ja unioniin kuuluvuuden 
tunnetta;

f) tuodaan yhteen eri 
kansalaisuuksia ja kulttuureja edustavia 
eurooppalaisia antamalla heille 
mahdollisuus osallistua 
ystävyyskaupunkitoimintaan, hankkeisiin 
ja vapaaehtoistoimintaan unionin 
tasolla;

g) kannustetaan ja helpotetaan 
aktiivista osallistumista ja osallisuutta 
demokraattisemman unionin 
rakentamiseen sekä lisätään tietoisuutta 



AD\1169763FI.docx 27/39 PE628.563v03-00

FI

oikeuksista ja arvoista ja edistetään ja 
suojellaan niitä tukemalla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita;

h) rahoitetaan asetuksen [(EU) N:o 
211/2011] täytäntöönpanoon tarvittavaa 
teknistä ja organisatorista tukea ja 
tuetaan näin kansalaisten oikeutta panna 
vireille ja tukea eurooppalaisia 
kansalaisaloitteita;

i) tuetaan ohjelman soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla toimivia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
kaikilla tasoilla sekä kehitetään 
eurooppalaisten verkostojen ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
valmiuksia edistää ja kehittää edelleen 
unionin lainsäädäntöä, politiikan 
tavoitteita, arvoja ja strategioita ja edistää 
niitä koskevan tietoisuuden lisäämistä ja 
täytäntöönpanon seurantaa;

j) lujitetaan sellaisten 
ihmisoikeusaktivistien ja
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
valmiuksia ja riippumattomuutta, jotka 
valvovat oikeusvaltion tilaa ja tukevat 
toimia paikallisella, alueellisella, 
kansallisella tasolla;

k) tuetaan aloitteita ja toimenpiteitä, 
joilla edistetään ja suojellaan 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta ja rakennetaan 
valmiuksia uusmedian ja vihapuheen 
kaltaisten uusien haasteiden kohtaamista 
varten;

l) tuetaan julkishallinnon 
lahjomattomuutta, avoimuutta ja 
vastuullisuutta edistäviä ja seuraavia ja 
korruptiota torjuvia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja 
kehitetään niiden valmiuksia;

m) tuetaan perusoikeuksia suojelevia 
ja edistäviä kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, myös tukemalla 
perusoikeuksia koskevan tietoisuuden 
lisäämiseen ja sosiaaliturva- ja 
ihmisoikeuskoulutuksen edistämiseen 
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pyrkiviä toimia;

n) tuetaan aloitteita ja toimenpiteitä, 
joilla edistetään ja suojellaan 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta ja rakennetaan 
valmiuksia uusmedian ja vihapuheen 
kaltaisten uusien haasteiden kohtaamista 
varten;

(o) tuetaan erilaisia poliittisia 
näkemyksiä omaavien henkilöiden välisen 
rauhanomaisen demokraattisen 
vuoropuhelun edistämiseen tähtääviä 
toimia;

(p) tuetaan tieto- ja viestintäteknisten 
välineiden kehittämistä ja ylläpitoa sekä 
toimia kansalaisten medialukutaidon 
parantamiseksi.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltio tai siihen sidoksissa 
oleva merentakainen maa tai alue;

– jäsenvaltio tai jäsenvaltioon
sidoksissa oleva merentakainen maa tai 
alue;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ohjelmaan assosioitunut kolmas 
maa;

– ohjelmaan tämän asetuksen 
7 artiklan mukaisesti assosioitunut kolmas 
maa;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelma toteutetaan
varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 
tarkoitetuilla työohjelmilla.

1. Ohjelma pannaan täytäntöön
varainhoitoasetuksen 110 artiklassa 
tarkoitetuilla työohjelmilla.

(Ks. johdanto-osan 30 ja 31 kappaleeseen sekä 13 artiklan 2 kohtaan, 16 artiklaan ja 
19 artiklaan tehdyt tarkistukset.)

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio soveltaa 
kumppanuusperiaatetta määrittäessään 
ohjelman prioriteetteja ja tarjoaa 
sidosryhmille mahdollisuuden osallistua 
kattavasti ohjelman ja sen työohjelmien 
suunnitteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin 15 a artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy työohjelman 
täytäntöönpanosäädöksellä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
19 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
16 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta perustamalla asiaankuuluva 
työohjelma.

(Ks. johdanto-osan 30 ja 31 kappaleeseen sekä 13 artiklan 1 kohtaan, 16 artiklaan ja 
19 artiklaan tehdyt tarkistukset.)

Perustelu

Työohjelmat olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä. Tarkistuksessa ehdotetaan sopivaa 
sanamuotoa.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että ohjelman toteuttamisen 
ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot 
kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja 
oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin 
varojen saajille ja jäsenvaltioille on 
asetettava oikeasuhteiset 
raportointivaatimukset.

3. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että ohjelman toteuttamisen 
ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot 
kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja 
oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin 
varojen saajille ja jäsenvaltioille on 
asetettava oikeasuhteiset ja vähiten 
rasitetta aiheuttavat 
raportointivaatimukset. 
Raportointivaatimusten täyttämisen 
helpottamiseksi komissio tarjoaa käyttöön 
käyttäjäystävälliset raportointimuodot ja 
tarjoaa ohjaus- ja tukiohjelmia, jotka on 
suunnattu erityisesti 
työmarkkinaosapuolille ja 
organisaatioille, joilla ei välttämättä ole 
tarvittavaa tietotaitoa, resursseja tai 
henkilökuntaa raportointivaatimusten 
täyttämiseksi.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 
kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen 
on käynnistynyt. Väliarvioinnissa on 
otettava huomioon edeltävien ohjelmien 
(perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman ja Kansalaisten 
Eurooppa -ohjelman) pitkän aikavälin 
vaikutuksia koskevien arviointien tulokset.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle.

4. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle. Komissio julkaisee 
arvioinnit ja asettaa ne helposti saataville 
verkkosivustollaan.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2027 saakka 14 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2027 saakka 13 ja 14 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

(Ks. johdanto-osan 30 ja 31 kappaleeseen sekä 13 artiklaan, 16 artiklan 3 kohtaan, 
6 artiklaan ja 19 artiklaan tehdyt tarkistukset.)

Perustelu

Työohjelmat olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä. Tarkistuksessa ehdotetaan sopivaa 
sanamuotoa.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 13 ja 
14artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä 
päivää seuraavana päivänä, jona sitä 
koskeva päätös julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

(Ks. johdanto-osan 30 ja 31 kappaleeseen sekä 13 artiklaan, 16 artiklan 2 ja 6 kohtaan sekä 
19 artiklaan tehdyt tarkistukset.)

Perustelu

Työohjelmat olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä. Tarkistuksessa ehdotetaan sopivaa 
sanamuotoa.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Valmistellessaan 
ja laatiessaan delegoituja säädöksiä 
komissio varmistaa, että kaikki asiakirjat, 
säädösluonnokset mukaan lukien, jaetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
oikea-aikaisesti ja samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille. Jos 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
katsovat sen tarpeelliseksi, ne voivat 
kumpikin lähettää asiantuntijoita 
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komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä ja joihin 
jäsenvaltioiden asiantuntijat on kutsuttu.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen mukaisesti kansalaisilla ja 
muilla sidosryhmillä on neljä viikkoa 
aikaa ilmaista näkemyksensä delegoidun 
säädöksen luonnostekstistä. Euroopan 
talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden 
komiteaa on kuultava luonnostekstiin 
liittyen ohjelman toteutuksen osalta.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 14 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 13 artiklan ja 
14 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
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jatketaan kahdella kuukaudella.

(Ks. johdanto-osan 30 ja 31 kappaleeseen sekä 13 artiklaan, 16 artiklan 2 ja 3 kohtaan sekä 
19 artiklaan tehdyt tarkistukset.)

Perustelu

Työohjelmat olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä. Tarkistuksessa ehdotetaan sopivaa 
sanamuotoa.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö sekä tarvittaessa tällä tavalla 
rahoitettujen toimien avustuksensaajat ja 
niiden osallistujat mukaan lukien.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla

Ohjelman yhteyspisteet

Komissio perustaa jäsenvaltioihin 
yhteyspisteet yhteistyössä paikallisten 
kumppanien ja/tai jäsenvaltioiden kanssa.
Yhteyspisteet tarjoavat ohjelman 
sidosryhmille ja avustuksensaajille 
puolueetonta neuvontaa ja käytännön 
tietoja ja tukea kaikissa ohjelmaan 
liittyvissä asioissa, mukaan lukien 
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hakemusmenettely, hankkeiden 
täytäntöönpanomenettelyt, raportointi ja 
muut muodollisuudet. Yhteyspisteitä 
hallinnoivat jäsenvaltiot tai 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tai 
niiden yhteenliittymät.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.

1. Komissiota avustaa komitea. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklaa.

3. Komitea voi kokoontua 
erityiskokoonpanoissa käsitelläkseen 
ohjelman yksittäisiä lohkoja.

(Ks. johdanto-osan 30 ja 31 kappaleeseen sekä 13 ja 16 artiklaan tehdyt tarkistukset.)

Perustelu

Tämä artikla on poistettava, sillä ehdotuksessa ei saisi olla mitään viittauksia 
täytäntöönpanosäädöksiin.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

Liite I Poistetaan.

Ohjelmasta tuettavat toimet

Ohjelman 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin erityistavoitteisiin pyritään 
erityisesti tukemalla seuraavia toimia:
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a) lisätään tietoisuutta ja jaetaan 
tietoa, jotta parannetaan ohjelman 
kattamilla aloilla sovellettavaa 
toimintapolitiikkaa ja oikeuksia koskevaa 
tietämystä;

b) edistetään vastavuoroista 
oppimista vaihtamalla hyviä 
toimintatapoja sidosryhmien parissa, jotta 
parannetaan tietämystä ja vastavuoroista 
ymmärtämystä sekä lisätään 
kansalaisvaikuttamista ja osallistumista 
demokraattiseen toimintaan;

c) toteutetaan analyysi- ja 
seurantatoimia1, joilla parannetaan 
ymmärtämystä ohjelmaan kuuluvien 
alojen tilanteesta jäsenvaltioissa ja EU:n 
tasolla ja parannetaan EU:n 
lainsäädännön ja politiikan 
täytäntöönpanoa;

d) koulutetaan asianomaisia 
sidosryhmiä, jotta parannetaan heidän 
tietämystään alalla sovellettavasta 
toimintapolitiikasta ja oikeuksista;

e) kehitetään ja ylläpidetään tieto- ja 
viestintäteknisiä välineitä;

f) lisätään kansalaisten tietämystä 
Euroopan kulttuurista, historiasta ja 
muistiperinnöstä sekä vahvistetaan 
unioniin kuuluvuuden tunnetta;

g) tuodaan yhteen eri 
kansalaisuuksia ja kulttuureja edustavia 
eurooppalaisia antamalla heille 
mahdollisuus osallistua 
ystävyyskaupunkitoimintaan;

h) kannustetaan ja helpotetaan 
aktiivista osallistumista 
demokraattisemman unionin 
rakentamiseen ja lisätään tietoisuutta 
oikeuksista ja arvoista tukemalla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita;

i) rahoitetaan asetuksen [(EU) N:o 
211/2011] täytäntöönpanoon tarvittavaa 
teknistä ja organisatorista tukea ja 
tuetaan näin kansalaisten oikeutta panna 
vireille ja tukea eurooppalaisia 
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kansalaisaloitteita; 

j) kehitetään eurooppalaisten 
verkostojen valmiuksia edistää ja kehittää 
edelleen unionin lainsäädäntöä, poliittisia 
tavoitteita ja strategioita sekä tuetaan 
ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla 
aloilla toimivia kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita;

k) lisätään tietoa ohjelmasta ja 
levitetään ja siirretään sen tuloksia ja 
pyritään saavuttamaan useampia 
kansalaisia, mukaan luettuna 
perustamalla ja tukemalla ohjelman 
yhteyspisteitä/kansallisten yhteyspisteiden 
verkostoa.

_________________

1 Näihin sisältyvät muun muassa tiedon 
keruu ja tilastojen laatiminen, yhteisten 
menetelmien ja tarvittaessa 
indikaattoreiden tai vertailuarvojen 
kehittäminen, tutkimukset, selvitykset, 
analyysit ja mielipidemittaukset, 
arvioinnit, vaikutustenarviointi sekä 
oppaiden, raporttien ja 
koulutusmateriaalin laatiminen ja 
julkaiseminen.
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