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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. palauttaa mieliin monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista 
varoista 30. toukokuuta 2018 antamansa 
päätöslauselman1 a; painottaa niiden 
monialaisten periaatteiden merkitystä, 
joiden on oltava monivuotisen 
rahoituskehyksen ja kaiken siihen 
liittyvän unionin toimintapolitiikan 
perustana; pyytää tämän vuoksi, että 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
valtavirtaistetaan kaikkiin unionin 
toimintapolitiikkoihin ja seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
aloitteisiin; korostaa lisäksi, että 
syrjinnän poistaminen on olennaisen 
tärkeää, jos halutaan täyttää unionin 
sitoumukset osallistavan unionin 
luomisesta, ja pitää valitettavana, ettei 
sukupuolinäkökulmaa ole valtavirtaistettu 
eikä sukupuolten tasa-arvoa koskevia 
sitoumuksia täytetty unionin 
toimintapolitiikassa, kuten monivuotista 
rahoituskehystä koskevista ehdotuksista 
käy ilmi; 

_______________

1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0226.

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)
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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. palauttaa mieliin 14. maaliskuuta 
2018 antamansa päätöslauselman 
”Seuraava monivuotinen rahoituskehys: 
vuoden 2020 jälkeistä monivuotista 
rahoituskehystä koskevan parlamentin 
kannan valmistelu”1 a; ilmaisee uudelleen 
tukensa kulttuurin, koulutuksen, 
tiedotusvälineiden, nuorison, urheilun, 
demokratian, kansalaisuuden ja 
kansalaisyhteiskunnan alojen ohjelmille, 
jotka ovat selvästi osoittaneet unionin 
tason lisäarvonsa ja ovat pysyvästi
edunsaajien suosiossa; palauttaa mieliin 
suosituksensa, että olisi perustettava 
sisäinen eurooppalainen 
demokratiarahasto, jota komissio 
hallinnoi ja jolla vahvistetaan 
kansalaisyhteiskunnalle ja demokratian ja 
ihmisoikeuksien alalla toimiville 
kansalaisjärjestöille annettavaa tukea; 

_______________

1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0075.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

perusoikeuksien ja arvojen ohjelman 
perustamisesta

perusoikeuksien, arvojen ja
kansalaisuuden ohjelman perustamisesta



AD\1170174FI.docx 5/20 PE625.488v03-00

FI

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan parlamentti ilmaisi 
aiheesta ”Seuraava monivuotinen 
rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä 
monivuotista rahoituskehystä koskevan 
parlamentin kannan valmistelu” 
14. maaliskuuta 2018 antamassaan 
päätöslauselmassa tukensa kulttuurin, 
koulutuksen, tiedotusvälineiden, 
nuorison, urheilun, demokratian, 
kansalaisuuden ja kansalaisyhteiskunnan 
alojen ohjelmille, jotka ovat selvästi 
osoittaneet unionin tason lisäarvonsa ja 
ovat pysyvästi edunsaajien suosiossa, ja 
korosti, että unionista voi tulla vahvempi 
ja kunnianhimoisempi vain, jos sen 
rahoitusta lisätään. Nykyisiä 
toimintapolitiikkoja olisi tuettava 
jatkuvasti, unionin lippulaivaohjelmien 
resursseja olisi lisättävä ja uusiin 
tehtäviin olisi myönnettävä vastaavasti 
lisärahoitusta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kansalaisten olisi tunnettava 
paremmin unionin kansalaisuudesta 
johtuvat oikeutensa, heidän olisi voitava 
asua, matkustaa, opiskella, työskennellä ja 
tehdä vapaaehtoistyötä toisessa 
jäsenvaltiossa vaivattomasti, ja heidän olisi 
voitava käyttää kaikkia kansalaisuuteen 
liittyviä oikeuksiaan, luottaa siihen, että he 
voivat nauttia samoista oikeuksista 
täysimääräisesti ja että heidän oikeuksiaan 

(7) Kansalaisten olisi tunnettava 
paremmin unionin kansalaisuudesta 
johtuvat oikeutensa, heidän olisi voitava 
asua, matkustaa, opiskella, työskennellä ja 
tehdä vapaaehtoistyötä toisessa 
jäsenvaltiossa vaivattomasti, ja heidän olisi 
voitava käyttää kaikkia kansalaisuuteen 
liittyviä oikeuksiaan, luottaa siihen, että he 
voivat nauttia samoista oikeuksista 
täysimääräisesti ja että heidän oikeuksiaan 
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suojataan ilman syrjintää riippumatta siitä, 
missä he oleskelevat unionin alueella. 
Kansalaisyhteiskuntaa olisi tuettava 
toiminnassa, jolla se edistää ja suojaa SEU-
sopimuksen 2 artiklan mukaisia EU:n 
yhteisiä arvoja ja lisää niitä koskevaa tietoa 
sekä myötävaikuttaa unionin lainsäädännön 
mukaisten oikeuksien tosiasialliseen 
toteutumiseen.

suojataan ilman syrjintää riippumatta siitä, 
missä he oleskelevat unionin alueella. 
Kansalaisyhteiskuntaa sekä paikallis- ja 
alueviranomaisia ja niitä edustavia 
järjestöjä kansallisella ja Euroopan 
tasolla olisi tuettava toiminnassa, jolla se 
edistää ja suojaa SEU-sopimuksen 
2 artiklan mukaisia EU:n yhteisiä arvoja ja 
lisää niitä koskevaa tietoa sekä 
myötävaikuttaa unionin lainsäädännön 
mukaisten oikeuksien tosiasialliseen 
toteutumiseen. Ohjelmalla varmistetaan 
tuen jatkaminen näiden tavoitteiden 
saavuttamista edistävien olemassa olevien 
paikallisten ja alueellisten aloitteiden, 
kuten tasa-arvoa paikallistasolla koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan,
täytäntöönpanolle ja jatkokehittämiselle.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja 
tavoitteista. Naisten syrjintä ja eriarvoinen 
kohtelu loukkaa heidän perusoikeuksiaan 
ja estää heidän täysimittaisen poliittisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen osallistumisensa 
yhteiskunnan toimintaan. Rakenteellisten 
ja kulttuuristen esteiden esiintyminen 
vaikeuttaa todellisen sukupuolten tasa-
arvon saavuttamista. Sukupuolten tasa-
arvon edistäminen unionin kaikessa 
toiminnassa on unionin ydintoimintaa ja 
vauhdittaa talouskasvua, minkä vuoksi sitä 
olisi tuettava ohjelmasta.

(8) Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja 
tavoitteista. Naisten syrjintä ja eriarvoinen 
kohtelu loukkaa heidän perusoikeuksiaan 
ja estää heidän täysimittaisen poliittisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen osallistumisensa 
yhteiskunnan toimintaan. Rakenteellisten 
ja kulttuuristen esteiden esiintyminen 
vaikeuttaa todellisen sukupuolten tasa-
arvon saavuttamista. Sukupuolten tasa-
arvon edistäminen unionin kaikessa 
toiminnassa on unionin ydintoimintaa ja 
vauhdittaa talouskasvua, minkä vuoksi sitä 
olisi tuettava ohjelmasta ja luotava 
mahdollisimman paljon synergiaa 
Euroopan sosiaalirahasto plus -rahaston 
kanssa.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) SEUT-sopimuksen 8 artiklassa 
määrätään sukupuolten välisen tasa-
arvon valtavirtaistamisesta kaikissa 
unionin toimissa. Sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttää riittävien 
määrärahojen myöntämistä sekä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen tarkoitettujen budjettikohtien 
avoimuutta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) On tärkeää varmistaa, että 
ohjelman varainhoito on moitteetonta ja 
että ohjelma toteutetaan mahdollisimman 
tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti, 
samalla kun taataan oikeusvarmuus ja se, 
että ohjelma on kaikkien osallistujien 
ulottuvilla.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Täytäntöönpanon ja varainkäytön 
laadun parantamisen olisi oltava 
ohjaavana periaatteena pyrittäessä 
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saavuttamaan ohjelmalle asetetut 
tavoitteet, samalla kun varmistetaan 
varojen optimaalinen käyttö.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Ehdotuksella Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
unionin talousarvion suojelusta siinä 
tapauksessa, että jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
liittyviä yleisiä puutteita, pyritään 
antamaan unionille välineet suojella 
paremmin talousarviotaan, jos 
oikeusvaltioperiaatteen heikkoudet 
haittaavat tai uhkaavat haitata 
moitteetonta varainhoitoa tai unionin 
taloudellisia etuja. Sen olisi täydennettävä 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaa, 
jonka tehtävä on erilainen, nimittäin 
rahoittaa perusoikeuksien ja 
eurooppalaisten arvojen mukaisia 
toimintapolitiikkoja, joiden keskiössä on 
ihmisten elämä ja osallistuminen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tässä ohjelmassa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä 
edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 

(28) Tässä ohjelmassa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvien 
unionin sitoumusten mukaisesti, ja sillä 
edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja sen yleisen tavoitteen 
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saavuttamista, että EU:n 
talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita. Ohjelman valmistelun ja 
toteuttamisen aikana yksilöidään 
asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan 
uudelleen väliarvioinnin yhteydessä.

saavuttamista, että EU:n 
talousarviomenoista 25 prosentilla tuetaan 
ilmastotavoitteita vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana, ja 
sitä, että vuotuinen 30 prosentin tavoite 
saavutetaan mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuonna 2027. Ohjelman 
valmistelun ja toteuttamisen aikana 
yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja niitä 
arvioidaan uudelleen väliarvioinnin 
yhteydessä.

Perustelu

Euroopan parlamentti kehotti 14. maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa 
”Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 
koskevan parlamentin kannan valmistelu” (2017/2052(INI)), että mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuoteen 2027 mennessä 30 prosenttia EU:n talousarvion menoista olisi 
käytettävä ilmastotavoitteiden tukemiseen.

Tarkistus 12

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, 
muun muassa tukemalla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja 
paikallis- ja alueviranomaisia sekä niitä 
edustavia järjestöjä avoimen, 
demokraattisen ja osallisuutta edistävän 
yhteiskunnan säilyttämiseksi.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) edistetään kansalaisten sitoutumista 
ja osallistumista demokraattiseen 
toimintaan unionissa (kansalaisten 
sitoutumista ja osallistumista koskeva 
lohko),

b) edistetään kansalaisten Eurooppaa 
vahvistamalla kansalaisten sitoutumista ja 
osallistumista demokraattiseen toimintaan 
unionissa (kansalaisten sitoutumista ja 
osallistumista koskeva lohko),

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio käy säännöllistä 
vuoropuhelua ohjelman edunsaajien,
erityisesti kansalaisyhteiskunnan sekä 
paikallis- ja alueviranomaisten ja niitä 
edustavien järjestöjen kanssa, 
määriteltäessä monivuotisia ja vuotuisia 
painopisteitä ohjelmakauden aikana. Tätä 
tarkoitusta varten perustetaan keskeiseksi 
foorumiksi kansalaiskeskustelu, joka 
jäsennellään ohjelman eri 
erityistavoitteiden perusteella.

Tarkistus 15

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 
häirintää ja väkivaltaa, joka kohdistuu 
lapsiin, nuoriin ja naisiin, sekä väkivaltaa, 
joka kohdistuu muihin riskiryhmiin, 
verkossa ja/tai sen ulkopuolella, työpaikat 
ja julkiset tilat mukaan lukien;
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
1 627 000 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (1 834 000 000 euroa käypinä 
hintoina).

Perustelu

Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisesti 
kompromissitarkistuksessa otetaan huomioon monivuotisen rahoituskehyksen määrärahojen 
viimeisin jako ohjelmien välillä, sellaisena kuin monivuotista rahoituskehystä käsittelevät 
esittelijät ovat sen esittäneet väliaikaisesta mietinnöstä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen 
saavuttamiseksi toimitettavaa äänestystä silmällä pitäen.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimi, joka on saanut rahoitusta 
ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös 
muusta unionin ohjelmasta, yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa hallinnoidut rahastot 
mukaan lukien, edellyttäen, että 
rahoitusosuudet eivät kata samoja kuluja. 
[Kumulatiivisen rahoituksen määrä ei saa 
olla suurempi kuin toimen tukikelpoisten 
kustannusten kokonaismäärä, ja unionin eri 
ohjelmista myönnetty tuki voidaan laskea 
määräsuhteessa].

1. Toimi, joka on saanut rahoitusta 
ohjelmasta, voi saada rahoitusta myös 
muusta unionin ohjelmasta, yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa hallinnoidut rahastot 
mukaan lukien, edellyttäen, että 
rahoitusosuudet eivät kata samoja kuluja ja 
että päällekkäinen rahoitus vältetään 
osoittamalla selvästi kunkin menoluokan 
rahoituslähteet moitteettoman 
varainhoidon periaatteen mukaisesti. 
[Kumulatiivisen rahoituksen määrä ei saa 
olla suurempi kuin toimen tukikelpoisten 
kustannusten kokonaismäärä, ja unionin eri 
ohjelmista myönnetty tuki voidaan laskea 
määräsuhteessa].
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio hyväksyy työohjelman 
delegoidulla säädöksellä. Siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 16 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Indikaattorit, joiden avulla 
raportoidaan ohjelman edistymisestä 
2 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden 
saavuttamisessa, esitetään liitteessä II.

1. Indikaattorit, joiden avulla 
raportoidaan ohjelman edistymisestä 
2 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden 
saavuttamisessa, kerätään soveltuvin osin 
sukupuolen mukaan eriteltyinä. Luettelo 
indikaattoreista esitetään liitteessä II.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvioinnit on suoritettava oikea-
aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää 
päätöksenteossa.

1. Arvioinneissa on 
valtavirtaistettava sukupuolten tasa-arvo, 
niissä on oltava erillinen kappale kullekin 
lohkolle, ja ne on suoritettava oikea-
aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää 
päätöksenteossa.
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Tarkistus 21

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.

Tarkistus 22

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 mukaan lukien, jotta voidaan 
osoittaa unionin tason lisäarvo ja tukea 
komission tiedonkeruuta talousarvion 
avoimuuden lisäämiseksi.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin erityistavoitteisiin pyritään 
erityisesti tukemalla seuraavia toimia:

Ohjelman 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin erityistavoitteisiin pyritään 
erityisesti tukemalla seuraavia toimia
valtiotasoa alemmilla tasoilla, 
kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla:
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

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;

_______________ _______________
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.

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

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) tuodaan yhteen eri kansalaisuuksia 
ja kulttuureja edustavia eurooppalaisia 
antamalla heille mahdollisuus osallistua 
ystävyyskaupunkitoimintaan, pienet 
kahdenväliset twinning-hankkeet ja 
kaupunkien verkostoituminen mukaan 
lukien;
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

h) kannustetaan ja helpotetaan 
aktiivista osallistumista 
demokraattisemman unionin rakentamiseen 
ja lisätään tietoisuutta oikeuksista ja 
arvoista tukemalla kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita ja paikallis- ja 
alueviranomaisia sekä niitä edustavia 
järjestöjä;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

j) kehitetään monivuotisten toiminta-
avustusten välityksellä eurooppalaisten 
verkostojen valmiuksia edistää ja kehittää 
edelleen unionin lainsäädäntöä, 
tehostetaan alhaalta ylöspäin 
suuntautuvia kriittisiä keskusteluja 
poliittisista tavoitteista ja strategioista sekä 
tuetaan ohjelman soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla toimivia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja 
paikallis- ja alueviranomaisia sekä niitä 
edustavia järjestöjä;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) lujitetaan kansallisia yhteyspisteitä 
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(NCP) ja parannetaan synergioita 
kansalaisuuteen liittyvän politiikan 
kehityksen, ohjelman tavoitteiden sekä 
kansallisten yhteyspisteiden ja 
edunsaajien työn välillä;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – k b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k b) lujitetaan edunsaajien kehittämiä 
hankkeita esittelevää verkkoalustaa sekä 
annetaan ohjeita mahdollisille 
edunsaajille, levitetään tietoa hankkeiden 
tuloksista ja parannetaan näkyvyyttä ja 
seurantaa;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – k c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k c) tuetaan kriittisiä mutta rakentavia 
keskusteluja, joissa käsitellään 
eurooppalaisten päivittäin kohtaamia 
haasteita, kuten työllisyyttä, muuttajien 
kotoutumista, asuntotilannetta, 
liikkuvuutta tai koulutusta.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmaa seurataan sellaisten 
indikaattoreiden perusteella, joiden 

Ohjelmaa seurataan sellaisten 
indikaattoreiden perusteella, joiden 
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tarkoituksena on mitata, missä määrin 
ohjelman yleis- ja erityistavoitteet on 
saavutettu, ja pyrkimyksenä on minimoida 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset. Tätä 
varten kerätään tietoja seuraavista 
avainindikaattoreista:

tarkoituksena on mitata, missä määrin 
ohjelman yleis- ja erityistavoitteet on 
saavutettu, ja pyrkimyksenä on minimoida 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset. Tätä 
varten kerätään tietoja seuraavista 
avainindikaattoreista, jotka olisi 
tarvittaessa eriteltävä sukupuolen, iän ja 
vammaisuuden perusteella:

Perustelu

Edellä mainittujen ryhmien eritteleminen ohjelmaan osallistuvien joukosta tukisi sukupuolten 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden valtavirtaistamista konkreettisesti.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – taulukko

Komission teksti Tarkistus

Niiden henkilöiden määrä, jotka on 
saavutettu 

Niiden henkilöiden määrä sukupuolen ja 
iän mukaan eriteltynä, jotka on saavutettu 

i) koulutustoimilla; i) koulutustoimilla;

ii) vastavuoroista oppimista ja hyvien 
toimintatapojen vaihtoa koskevilla toimilla;

ii) vastavuoroista oppimista ja hyvien 
toimintatapojen vaihtoa koskevilla toimilla;

iii) tietoisuuden lisäämistä koskevilla 
toimilla ja tiedotus- ja levitystoimilla.

iii) tietoisuuden lisäämistä koskevilla 
toimilla ja tiedotus- ja levitystoimilla.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1 a rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkistaa vuosittain myös 
seuraavat tulosindikaattorit:

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
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Liite II – 1 kohta – 1 b rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hakemusten ja rahoitettavien hankkeiden 
lukumäärä 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun luettelon ja lohkojen mukaan 
jaoteltuna.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1 c rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hakijoiden 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun luettelon ja lohkojen osalta 
pyytämän rahoituksen määrä.
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