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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komissio ehdotti 2 päivänä 
toukokuuta 2018 hyväksytyssä 
tiedonannossaan ”Nykyaikainen 
talousarvio unionille, joka suojelee, 
puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia –
monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 
2021–2027”26, että seuraavassa 
rahoituskehyksessä painotetaan nuorten 
asemaa entistä voimakkaammin, etenkin 
kasvattamalla Erasmus+ -ohjelman (2014–
2020), joka on yksi unionin näkyvimmistä 
menestystarinoista, määrärahat yli 
kaksinkertaisiksi. Uuden ohjelman 
painopisteenä olisi oltava osallistavuus, ja 
sen piiriin pyritään saamaan enemmän 
nuoria, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia. Näin yhä useammat 
nuoret voisivat muuttaa toiseen maahan 
opiskelemaan tai tekemään töitä.

(8) Komissio ehdotti 2 päivänä 
toukokuuta 2018 hyväksytyssä 
tiedonannossaan ”Nykyaikainen 
talousarvio unionille, joka suojelee, 
puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia –
monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 
2021–2027”26, että seuraavassa 
rahoituskehyksessä painotetaan nuorten 
asemaa entistä voimakkaammin, etenkin 
kasvattamalla Erasmus+ -ohjelman (2014–
2020), joka on yksi unionin näkyvimmistä 
menestystarinoista, määrärahat yli 
kaksinkertaisiksi. Seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
14 päivänä maaliskuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa 
Euroopan parlamentti puolestaan kehotti 
kolminkertaistamaan ohjelman 
määrärahat. Uuden ohjelman 
painopisteenä olisi oltava osallistavuus, ja 
sen piiriin pyritään saamaan enemmän 
nuoria, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia. Näin yhä useammat 
nuoret voisivat muuttaa toiseen maahan 
opiskelemaan tai tekemään töitä.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321 final. 26 COM(2018) 321 final.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Komissio korosti eurooppalaisen 
identiteetin vahvistamisesta koulutuksen ja 
kulttuurin avulla antamassaan 
tiedonannossa koulutuksen, kulttuurin ja 
urheilun keskeistä merkitystä aktiivisen 
kansalaisuuden ja yhteisten arvojen 
edistämisessä nuorimpien sukupolvien 
keskuudessa. Euroopan ja demokraattisten 
yhteiskuntien tulevaisuudelle on 
ratkaisevan tärkeää vahvistaa 
eurooppalaista identiteettiä ja tehostaa 
ihmisten aktiivista osallistumista 
demokraattisiin prosesseihin. Lähteminen 
ulkomaille opiskelemaan, oppimaan, 
harjoittelemaan ja työskentelemään tai 
osallistumaan nuoriso- ja urheilutoimintaan 
edistää osaltaan tällaisen eurooppalaisen 
identiteetin vahvistumista kaikessa 
monimuotoisuudessaan sekä lujittaa 
yhteiseen kulttuuriyhteisöön kuulumisen 
tunnetta samalla kun se tehostaa aktiivista 
kansalaisuutta kaikenikäisten keskuudessa. 
Liikkuvuustoimiin osallistuvien 
henkilöiden olisi osallistuttava sekä oman 
paikallisyhteisönsä että isäntämaansa 
paikallisyhteisön toimintaan ja jaettava 
kokemuksiaan. Toimintaa, joka liittyy 
luovuuden lisäämiseen yleissivistävässä ja 
ammatillisessa koulutuksessa sekä 
nuorisotoiminnassa ja henkilökohtaisten 
avaintaitojen parantamiseen, olisi tuettava.

(17) Komissio korosti eurooppalaisen
identiteetin vahvistamisesta koulutuksen ja 
kulttuurin avulla antamassaan 
tiedonannossa koulutuksen, kulttuurin ja 
urheilun keskeistä merkitystä aktiivisen 
kansalaisuuden ja yhteisten arvojen 
edistämisessä nuorimpien sukupolvien 
keskuudessa. Euroopan ja demokraattisten 
yhteiskuntien tulevaisuudelle on 
ratkaisevan tärkeää vahvistaa 
eurooppalaista identiteettiä ja tehostaa 
ihmisten aktiivista osallistumista 
demokraattisiin prosesseihin. Lähteminen 
ulkomaille opiskelemaan, oppimaan, 
harjoittelemaan ja työskentelemään tai 
osallistumaan nuoriso- ja urheilutoimintaan 
edistää osaltaan tällaisen eurooppalaisen 
identiteetin vahvistumista kaikessa 
monimuotoisuudessaan sekä lujittaa 
yhteiseen kulttuuriyhteisöön kuulumisen 
tunnetta samalla kun se tehostaa aktiivista 
kansalaisuutta kaikenikäisten keskuudessa. 
Ohjelman tavoitteena on näin ollen 
ilmentää etniseen taustaan, sukupuoleen, 
taitoihin, sosiaaliseen taustaan ja unionin 
maantieteeseen liittyvää eurooppalaisen 
yhteiskunnan moninaisuutta.
Liikkuvuustoimiin osallistuvien 
henkilöiden olisi osallistuttava sekä oman 
paikallisyhteisönsä että isäntämaansa 
paikallisyhteisön toimintaan ja jaettava 
kokemuksiaan. Toimintaa, joka liittyy 
luovuuden lisäämiseen yleissivistävässä ja 
ammatillisessa koulutuksessa sekä 
nuorisotoiminnassa ja henkilökohtaisten 
avaintaitojen parantamiseen, olisi tuettava.

Perustelu

EU:n ohjelmilla, joilla tavoitetaan eurooppalaisen yhteiskunnan kaikki osat, saadaan 
parempaa vastinetta rahoille etenkin toimissa, joilla pyritään edistämään EU:n arvoja ja 
huolehtimaan yhtäläisistä mahdollisuuksista, ja sen vuoksi ohjelmien hyödyntämisestä olisi 
raportoitava.

Tarkistus 3
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Ohjelman olisi osaltaan lisättävä 
taitojen ja tutkintojen avoimuutta ja 
helpotettava niiden tunnustamista sekä 
opintosuoritusten ja oppimistulosten 
siirtoa, tehostettava laadunvarmistusta ja 
tuettava epävirallisen ja arkioppimisen 
validointia, taitojen hallintaa ja neuvontaa. 
Ohjelman olisi tältä osin tarjottava tukea 
myös kansallisen ja unionin tason 
asiointipisteille ja verkostoille, jotka 
helpottavat euroopanlaajuisia vaihtoja ja 
joustavien oppimisväylien kehittämistä eri 
koulutus- ja nuorisoalojen välillä sekä 
virallisen ja arkioppimisen ympäristöissä.

(28) Ohjelman olisi osaltaan lisättävä 
taitojen ja tutkintojen avoimuutta ja 
helpotettava niiden tunnustamista sekä 
opintosuoritusten ja oppimistulosten 
siirtoa, tehostettava laadunvarmistusta ja 
tuettava epävirallisen ja arkioppimisen 
validointia, taitojen hallintaa ja neuvontaa.
Jos etenkin ammattikoulutuksen alalla 
päästään eroon kansallisten järjestelmien 
kirjavuudesta, tämän pitäisi taata 
tutkintotodistusten myöntämistä ajatellen 
sen, että EU:n sisäisen liikkuvuuden 
puitteissa ja osana Erasmus-ohjelmaan 
assosioituneet kolmannet maat kattavaa 
liikkuvuutta hankitut taidot ja osaaminen 
validoidaan ja tunnustetaan. Ohjelman 
olisi tältä osin tarjottava tukea myös
kansallisen ja unionin tason asiointipisteille 
ja verkostoille, jotka helpottavat 
euroopanlaajuisia vaihtoja ja joustavien 
oppimisväylien kehittämistä eri koulutus-
ja nuorisoalojen välillä sekä virallisen ja 
arkioppimisen ympäristöissä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) On tärkeää kannustaa Euroopan 
yhdentymiseen liittyvää opetusta, 
oppimista ja tutkimusta sekä edistää näistä 
asioista käytävää keskustelua Jean Monnet 
-toimista saatavan tuen avulla sekä korkea-
asteen että muun yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen aloilla. 
Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen 
ja siihen sitoutuminen on erityisen tärkeää 
aikana, jona yhteisiä arvoja, joihin unioni 
perustuu ja jotka ovat erottamaton osa 
eurooppalaista identiteettiä, koetellaan ja 

(31) On tärkeää kannustaa Euroopan 
yhdentymiseen, historiaan ja 
kansalaisuuteen liittyvää opetusta, 
oppimista ja tutkimusta sekä edistää näistä 
asioista käytävää keskustelua Jean Monnet 
-toimista saatavan tuen avulla sekä korkea-
asteen että muun yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen aloilla. 
Eurooppalaisen identiteetin ja Euroopan 
kansalaisuutta koskevan 
tietoisuudenvahvistaminen ja siihen 
sitoutuminen on erityisen tärkeää aikana, 
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jona kansalaisten osallistumisaktiivisuus on 
alhainen. Ohjelmalla olisi edelleen osaltaan 
edistettävä huippuosaamista Euroopan 
yhdentymiseen liittyvissä opinnoissa.

jona yhteisiä arvoja, joihin unioni perustuu 
ja jotka ovat erottamaton osa 
eurooppalaista identiteettiä, koetellaan ja 
jona kansalaisten osallistumisaktiivisuus on 
alhainen. Ohjelmalla olisi edelleen osaltaan 
edistettävä huippuosaamista Euroopan 
yhdentymiseen, historiaan ja 
kansalaisuuteen liittyvissä opinnoissa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Tässä ohjelmassa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteutumiseen 
liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, 
ja sillä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista unionin politiikoissa 
sekä sen yleisen tavoitteen saavuttamista, 
että unionin talousarviomenoista 
25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita. 
Ohjelman valmistelun ja toteutuksen 
aikana yksilöidään asiaankuuluvia toimia, 
ja niitä arvioidaan uudelleen asiaan 
liittyvien arviointien ja 
uudelleentarkastelujen yhteydessä.

(32) Tässä ohjelmassa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteutumiseen 
liittyvien unionin sitoumusten mukaisesti, 
ja sillä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista unionin politiikoissa 
sekä sen yleisen tavoitteen saavuttamista, 
että unionin talousarviomenoista vähintään 
25 prosentilla tuetaan ilmastotavoitteita
vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana ja 30 prosentin 
vuositavoitteen saavuttamista 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
vuonna 2027. Ohjelman valmistelun ja 
toteutuksen aikana yksilöidään
asiaankuuluvia toimia, ja niitä arvioidaan 
uudelleen asiaan liittyvien arviointien ja 
uudelleentarkastelujen yhteydessä.

Perustelu

Muutos vastaa parlamentin asettamaa tavoitetta ilmastoon liittyville menoille.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(33) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
ohjelman rahoituspuitteet, joita Euroopan 
parlamentti ja neuvosto pitävät 
ensisijaisena rahoitusohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, 
talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen34

17 kohdan mukaisesti [viite saatetaan ajan 
tasalle tarvittaessa].

33. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
ohjelman rahoituspuitteet, joita Euroopan 
parlamentti ja neuvosto pitävät 
ensisijaisena rahoitusohjeenaan 
vuosittaisessa talousarviomenettelyssä 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, 
talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen34

17 kohdan mukaisesti [viite saatetaan ajan 
tasalle tarvittaessa]. On syytä varmistaa, 
että ohjelman vuotuiset määrärahat 
kasvavat vuodesta 2021 alkaen 
merkittävästi monivuotiseen 
rahoituskehykseen 2014–2020 verrattuna 
ja että vuotuisia määrärahoja lisätään sen 
jälkeen jatkuvasti asteittain. Näin olisi 
mahdollista taata mahdollisimman 
monelle osallistujalle pääsy ohjelman 
piiriin heti monivuotisen 
rahoituskehyksen 2021–2027 alusta 
alkaen.

__________________ __________________

34 EUVL L […], […], s. […]. 34 EUVL L […], […], s. […].

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’oppimiseen liittyvällä 
liikkuvuudella’ johonkin maahan oman 
asuinmaan ulkopuolelle siirtymistä, jonka 
tarkoituksena on suorittaa opintoja, 
harjoitteluja tai epävirallista tai 
arkioppimista; siihen voi liittyä 
toimenpiteitä, kuten kielitukea ja 
kielenopetusta, ja/tai sitä voidaan täydentää 
verkko-oppimisella ja virtuaalisella 
yhteistyöllä. Joissakin erityistapauksissa se 
voi olla muodoltaan tietoteknisten ja 

2) ’oppimiseen liittyvällä 
liikkuvuudella’ johonkin maahan oman 
asuinmaan ulkopuolelle siirtymistä, jonka 
tarkoituksena on suorittaa opintoja, 
harjoitteluja tai epävirallista tai 
arkioppimista, mukaan lukien harjoittelu-
ja opiskelujaksoja yhdistelevä koulutus; 
siihen voi liittyä toimenpiteitä, kuten 
kielitukea ja kielenopetusta, ja/tai sitä 
voidaan täydentää verkko-oppimisella ja 
virtuaalisella yhteistyöllä. Joissakin 
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viestintävälineiden käytön avulla 
tapahtuvaa oppimista;

erityistapauksissa se voi olla muodoltaan 
tietoteknisten ja viestintävälineiden käytön 
avulla tapahtuvaa oppimista;

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9) ’ammattiopiskelijalla’ henkilöä, 
joka suorittaa toisen asteen ammatillisen 
perus- tai jatkokoulutuksen opinto-
ohjelmaa tai toisen asteen jälkeistä opinto-
ohjelmaa. Tällä tarkoitetaan myös 
henkilöitä, jotka ovat hiljattain suorittaneet 
kyseisten ohjelmien loppututkinnon;

(9) ’ammattiopiskelijalla’ henkilöä, 
joka suorittaa toisen asteen ammatillisen 
perus- tai jatkokoulutuksen opinto-
ohjelmaa tai toisen asteen jälkeistä opinto-
ohjelmaa tai harjoittelu- ja 
opiskelujaksoja yhdistelevää koulutusta. 
Tällä tarkoitetaan myös henkilöitä, jotka 
ovat hiljattain suorittaneet kyseisten 
ohjelmien loppututkinnon;

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistetään oppimiseen liittyvää 
henkilöiden liikkuvuutta samoin kuin 
yhteistyötä, osallisuutta, huippuosaamista, 
luovuutta ja innovointia koulutusalan
organisaatioiden ja koulutuspolitiikan 
tasolla;

a) edistetään oppimiseen liittyvää 
henkilöiden liikkuvuutta samoin kuin 
yhteistyötä, osallisuutta, huippuosaamista, 
luovuutta ja innovointia koulutusalaan 
sekä Euroopan kansalaisuuteen ja 
historiaan keskittyvään koulutukseen 
liittyvien organisaatioiden ja 
koulutuspolitiikan tasolla;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 

1. Ohjelman toteuttamiseen varatut 
rahoituspuitteet vuosiksi 2021–2027 ovat 
41 097 000 000 euroa vuoden 2018 
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30 000 000 000 euroa käypinä hintoina. hintoina (46 758 000 000 euroa käypinä 
hintoina).

Perustelu

Rahoituspuitteita ehdotetaan muutettavaksi seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 
14. maaliskuuta ja 30. toukokuuta annettujen Euroopan parlamentin päätöslauselmien 
mukaisesti ja ohjelmakohtaisen teknisen jaottelun perusteella, johon saatetaan vielä tehdä 
mukautuksia, noudattaen tässä yhteydessä kyseisissä päätöslauselmissa esitettyä Euroopan 
parlamentin yleistä kantaa sekä 1,3 prosentin kokonaisosuutta 27 jäsenvaltion EU:n 
BKTL:stä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) koulutusalan toimiin 
24 940 000 000 euroa, josta

a) koulutusalan toimiin 
83,14 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta 
määrästä, josta

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) vähintään 8 640 000 000 euroa
olisi kohdennettava 4 artiklan a 
alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettuihin korkea-asteen koulutusta 
koskeviin toimiin;

1) vähintään 28,8 prosenttia 
1 kohdassa tarkoitetusta määrästä olisi 
kohdennettava 4 artiklan a alakohdassa ja 5 
artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin 
korkea-asteen koulutusta koskeviin 
toimiin;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) vähintään 5 230 000 000 euroa 2) vähintään 17,43 prosenttia 



PE626.923v02-00 10/15 AD\1169161FI.docx

FI

olisi kohdennettava 4 artiklan 
b alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettuihin ammatillista koulutusta 
koskeviin toimiin;

1 kohdassa tarkoitetusta määrästä olisi 
kohdennettava 4 artiklan b alakohdassa ja 
5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin 
ammatillista koulutusta koskeviin toimiin;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) vähintään 3 790 000 000 euroa
olisi kohdennettava 4 artiklan 
c alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettuihin yleissivistävää koulutusta 
koskeviin toimiin;

3) vähintään 12,63 prosenttia 
1 kohdassa tarkoitetusta määrästä olisi 
kohdennettava 4 artiklan c alakohdassa ja 
5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin 
yleissivistävää koulutusta koskeviin 
toimiin;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) vähintään 1 190 000 000 euroa
olisi kohdennettava 4 artiklan 
d alakohdassa ja 5 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettuihin aikuiskoulutusta koskeviin 
toimiin;

4) vähintään 3,97 prosenttia 
1 kohdassa tarkoitetusta määrästä olisi 
kohdennettava 4 artiklan d alakohdassa ja 
5 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin 
aikuiskoulutusta koskeviin toimiin;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) 450 000 000 euroa olisi 
kohdennettava 7 artiklassa tarkoitettuihin 
Jean Monnet -toimiin;

5) 1,5 prosenttia 1 kohdassa 
tarkoitetusta määrästä olisi kohdennettava 
7 artiklassa tarkoitettuihin Jean Monnet 
-toimiin;
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä 8–10 artiklassa 
tarkoitettuihin nuorisoalan toimiin 
3 100 000 000 euroa;

b) edellä 8–10 artiklassa 
tarkoitettuihin nuorisoalan toimiin 
10,33 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta 
määrästä;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellä 11–13 artiklassa 
tarkoitettuihin urheilualan toimiin 
550 000 000 euroa; ja

c) edellä 11–13 artiklassa 
tarkoitettuihin urheilualan toimiin 
1,83 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta 
määrästä; ja

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vähintään 960 000 000 euroa
kansallisten toimistojen 
toimintakustannusten osittaiseksi 
kattamiseksi.

d) vähintään 3,2 prosenttia 
1 kohdassa tarkoitetusta määrästä
kansallisten toimistojen 
toimintakustannusten osittaiseksi 
kattamiseksi.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kolmansilta mailta ja/tai muista 
unionin välineistä saatavista ohjelman 
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rahoitusosuuksista raportoidaan 
vuosittain unionin budjettivallan 
käyttäjille eli neuvostolle ja parlamentille.

Perustelu

Kolmansilta mailta ja muista EU:n talousarvion ulkopuolisista välineistä saatavat 
rahoitusosuudet. Budjettivallan käyttäjän ja asian käsittelyä johtavien valiokuntien olisi 
saatava tietoonsa, missä määrin tällaisia rahoitusosuuksia saadaan, jotta olisi mahdollista 
arvioida tarkemmin ohjelmien laajuutta ja vaikutusta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Ohjelman arviointiin sisällytetään 
sukupuoleen, etniseen taustaan, taitoihin, 
sosiaaliseen taustaan ja unionin 
maantieteeseen perustuva analyysi 
ohjelmaan osallistumisesta, jotta voidaan 
määrittää paremmin, kuinka paljon 
ohjelmasta saadaan vastinetta rahalle, 
kuinka hyvin se tavoittaa kansalaiset, 
kuinka hyvin sitä hyödynnetään ja miten 
se ilmentää eurooppalaisen yhteiskunnan 
moninaisuutta.

Perustelu

EU:n ohjelmilla, joilla tavoitetaan eurooppalaisen yhteiskunnan kaikki osat, saadaan 
parempaa vastinetta rahoille etenkin toimissa, joilla pyritään edistämään EU:n arvoja ja 
huolehtimaan yhtäläisistä mahdollisuuksista, ja sen vuoksi ohjelmien hyödyntämisestä olisi 
raportoitava.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vastaa kansallisen 
toimiston hallinnoimiin ohjelman toimiin 
ja toimintoihin kohdistuvasta 
valvontatoiminnasta. Se vahvistaa 

2. Komissio vastaa kansallisen 
toimiston hallinnoimiin ohjelman toimiin 
ja toimintoihin kohdistuvasta 
valvontatoiminnasta. Se vahvistaa 
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vähimmäisvaatimukset kansallisen 
toimiston ja riippumattoman 
tarkastuselimen suorittamalle valvonnalle.

vähimmäisvaatimukset kansallisen 
toimiston ja riippumattoman 
tarkastuselimen suorittamalle valvonnalle
ja ottaa huomioon jäsenvaltioiden 
julkisen talouden sisäiset 
valvontajärjestelmät.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelma on toteutettava siten, että 
varmistetaan sen yleinen johdonmukaisuus 
ja täydentävyys suhteessa muihin 
asiaankuuluviin unionin politiikkoihin, 
ohjelmiin ja rahastoihin, erityisesti 
sellaisiin, jotka liittyvät koulutukseen, 
kulttuuriin ja mediaan, nuorisoon ja 
solidaarisuuteen, työllisyyteen ja 
sosiaaliseen osallisuuteen, tutkimukseen ja 
innovointiin, elinkeinoelämään ja 
yritystoimintaan, digitaalipolitiikkaan, 
maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, 
ympäristöön ja ilmastoon, koheesioon, 
aluepolitiikkaan, muuttoliikkeeseen, 
turvallisuuteen sekä kansainväliseen 
yhteistyöhön ja kehitysasioihin.

1. Ohjelma on toteutettava siten, että 
varmistetaan sen yleinen johdonmukaisuus 
ja täydentävyys suhteessa muihin 
asiaankuuluviin unionin politiikkoihin, 
ohjelmiin ja rahastoihin, erityisesti 
sellaisiin, jotka liittyvät koulutukseen, 
kulttuuriin ja mediaan, nuorisoon ja 
solidaarisuuteen, työllisyyteen ja 
sosiaaliseen osallisuuteen, tutkimukseen ja 
innovointiin, elinkeinoelämään ja 
yritystoimintaan, digitaalipolitiikkaan, 
maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, 
ympäristöön ja ilmastoon, koheesioon, 
aluepolitiikkaan, muuttoliikkeeseen, 
turvallisuuteen sekä kansainväliseen 
yhteistyöhön ja kehitysasioihin. Tällaisissa 
tapauksissa hakemusten 
käsittelymenettelyt on yhtenäistettävä 
yksinkertaistamisvaatimusten 
täyttämiseksi. Hallinnollista rasitetta on 
kevennettävä huomattavasti.
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