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LYHYET PERUSTELUT 

Tulevalla kansalaisuuden, perusoikeuksien ja arvojen ohjelmalla olisi edistettävä 

eurooppalaisten välistä vuoropuhelua ja vahvistettava keskinäistä ymmärtämystä aikana, jona 

suvaitsemattomuus Euroopassa lisääntyy ja kyseenalaistaa tunteen yhteiseen alueeseen 

kuulumisesta. 

Valmistelija panee merkille komission pyrkimyksen saada aikaan yhteisvaikutuksia rajalliset 

määrärahat huomioon ottaen.  

Hän katsoo kuitenkin, että on entistä tärkeämpää lujittaa aiemman Kansalaisten Eurooppa 

-ohjelman asemaa, jonka lisäarvo on selkeä, kun halutaan edistää kansalaisvaikuttamista, 

vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä edistää kansalaisten osallistumista ja sitoutumista 

demokraattiseen toimintaan. Kyseinen ohjelma osoittautui onnistuneeksi ja lisäsi tietoisuutta 

Eurooppa-asioista, joten sillä voisi olla myönteinen vaikutus unionin kansalaisten 

kiinnostuksenkohteisiin seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa.  

Tässä yhteydessä valmistelija pitää valitettavana, että erittäin symbolinen kansalaisuuden 

käsite on poistettu ohjelman nimestä, ja ehdottaa sen vuoksi sen ottamista uudelleen käyttöön. 

Lisäksi hän pitää tärkeänä puolustaa ohjelmaa, jonka talousarvio on oikeassa suhteessa asiaan 

liittyviin haasteisiin, ja ehdottaa näin ollen lisäämään hänen vastuualueelleen kuuluvan 

lohkon B (kansalaisten sitoutuminen ja osallistuminen) määrärahoja. Ehdotettu talousarvio on 

aivan liian riittämätön verrattuna siihen, mitä parlamentti oli toivonut. Sen vuoksi ehdotetaan, 

että kansalaisten sitoutumista koskevaa budjettikohtaa lujitetaan 500 miljoonan euron 

määrärahalla eli noin eurolla kutakin unionin kansalaista kohti. Tavoitteena on puolustaa 

eurooppalaista ohjelmaa, joka on kaikkien niiden kansalaisten saatavilla, jotka ovat 

sitoutuneet vahvaan Eurooppaan, vastustavat nationalismia ja korostavat solidaarisuutta. 

Valmistelija on tietoinen siitä, että on tarpeen edistää niiden aiempien tapahtumien 

muistiperintöä, jotka johtivat Euroopan unionin perustamiseen, ja ymmärtää paremmin 

nykyhetkeä, jotta voidaan kehittää yhdessä tulevaa. Hän ehdottaa, että kehitetään 

muistiperintöön liittyviä toimia, jotka palauttavat mieleen unionin perusperiaatteiden ja -

arvojen merkityksen.  

Koska ohjelmaan varatut määrärahat ovat rajalliset, valmistelija katsoo, ettei ole 

asianmukaista antaa komission käyttää näitä varoja viestintään, joka koskee unionin poliittisia 

painopisteitä, etenkin kun komission viestintäpalveluilla on jo huomattavasti resursseja tämän 

tyyppisen toiminnan toteuttamiseen. 

Valmistelija on tyytyväinen siihen, että unionissa on otettu käyttöön kansalaisyhteiskunnan 

järjestöjen tukiväline, jolla edistetään perusarvoja paikallisella tasolla, jotta voidaan tukea 

avoimia, demokraattisia ja osallistavia yhteiskuntia. Hän korostaa kuitenkin, että on 

puolustettava tavallisten kansalaisten yhteisöissään kehittämiä yksittäisiä hankkeita, jotka 

ovat välttämättömiä, jotta unioni olisi osa ihmisten jokapäiväistä elämää. Hän korostaa 

erityisesti, että ohjelmien pitäisi olla vammaisten henkilöiden saavutettavissa. 

Hän katsoo, että assosioituneiden kolmansien maiden osallistuminen ohjelmaan ei ole 

tarkoituksenmukaista kansalaisten sitoutumista koskevassa lohkossa, koska mahdollisuudet 

kansalaisten toimiin jäsenvaltioissa ovat usein rajalliset ja aiheuttavat turhautumista monille 

hakijoille, joita ei ole voitu hyväksyä heidän sitoutumisestaan huolimatta.  
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Hän yhtyy myös komission ehdotukseen, jonka mukaan kansallisten yhteyspisteiden 

järjestelmää, joka on jo osoittautunut hyödylliseksi Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 

puitteissa, olisi laajennettava, jotta hankkeiden toteuttajia voitaisiin tukea paremmin niiden 

toimissa. Hän korostaa, että tämä on mainittava asetuksessa.  

Valmistelija ehdottaa myös, että komissio hyväksyisi työohjelmat ja monivuotiset 

painopisteet delegoiduilla säädöksillä eikä täytäntöönpanosäädöksillä, kuten komission 

ehdotuksessa esitetään. 

Yleisesti ottaen valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdottamaan lähestymistapaan, 

erityisesti oikeusperustan muuttamiseen, jotta parlamentti voi täyttää tehtävänsä lainsäätäjänä. 

Hän muistuttaa, että ohjelman takana on monia kansalaishankkeita, joiden jatkaminen on tällä 

hetkellä erittäin tärkeää ja joita on edistettävä tulevaisuudessa. 

TARKISTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ehdotus Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS 

perusoikeuksien ja arvojen ohjelman 

perustamisesta 

Kansalaisten, perusoikeuksien ja arvojen 

Eurooppa -ohjelman perustamisesta 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 

tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 viite 

 
Komission teksti Tarkistus 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan, 19 

artiklan 2 kohdan, 21 artiklan 2 kohdan, 24 

ottavat huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 

erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan, 19 

artiklan 2 kohdan, 21 artiklan 2 kohdan, 24 
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artiklan, 167 artiklan ja 168 artiklan, artiklan, 167 artiklan ja 168 artiklan sekä 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

11 artiklan, 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a viite (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ottavat huomioon Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan, 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 2 artiklan mukaan unionin 

”perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 

kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-

arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen, vähemmistöihin 

kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. 

Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja 

yhteiskunnassa, jolle on ominaista 

moniarvoisuus, syrjimättömyys, 

suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, 

yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-

arvo.” Sopimuksen 3 artiklan mukaan 

unionin ”päämääränä on edistää rauhaa, 

omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia” 

ja unioni ”kunnioittaa kulttuuriensa ja 

kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta 

sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön 

vaalimisesta ja kehittämisestä”. Nämä 

arvot esitetään myös Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa vahvistettujen 

oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden 

yhteydessä. 

(1) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 2 artiklan mukaan unionin 

”perustana olevat arvot ovat ihmisarvon 

kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-

arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen, vähemmistöihin 

kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. 

Erityisesti ihmisarvo on ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisen julistuksen ja 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

mukaisesti kaikkien luovuttamattomien 

ihmisoikeuksien perusta. Nämä ovat 

jäsenvaltioille yhteisiä periaatteita ja 

arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista 

moniarvoisuus, syrjimättömyys, 

suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, 

yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-

arvo.” Sopimuksen 3 artiklan mukaan 

unionin ”päämääränä on edistää rauhaa, 

omia arvojaan ja kansojensa hyvinvointia” 

ja unioni ”kunnioittaa kulttuuriensa ja 

kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta 

sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön 

vaalimisesta ja kehittämisestä”. Nämä 

arvot esitetään myös Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa vahvistettujen 



 

PE627.931v03-00 6/41 AD\1168903FI.docx 

FI 

oikeuksien, vapauksien ja periaatteiden 

yhteydessä. 

 

Tarkistus  5 

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, 

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’. 

(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 olisi perustettava uusi 

oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen 

rahasto, josta rahoitetaan Kansalaisten, 

perusoikeuksien ja arvojen Eurooppa -

ohjelmaa ja oikeusalan ohjelmaa. 

Euroopan yhteiskunnissa esiintyy yhä 

enemmän haasteita, kuten ääriliikkeitä, 

radikalismia ja jakolinjoja, ja joissakin 

maissa kehitys on kulkenut 

oikeusvaltioperiaatteen kannalta selvästi 

vastakkaiseen suuntaan, joten on entistä 

tärkeämpää edistää, voimistaa ja puolustaa 

oikeutta, perusoikeuksia ja unionin arvoja, 

kuten ihmisoikeuksia, myös 

vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 

oikeuksia, lasten ja nuorten oikeuksia, 

moniarvoisuutta, suvaitsevaisuutta, 
ihmisarvon kunnioittamista, vapautta, 

demokratiaa, tasa-arvoa, solidaarisuutta ja 

oikeusvaltioperiaatetta. Kansalaisten, 

perusoikeuksien ja arvojen Eurooppa 

-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’. 

__________________ __________________ 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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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). 

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). 

 

Tarkistus  6 

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 toiminnassa keskeisellä 

sijalla ovat ihmiset ja yhteisöt, jotka 

edistävät unionin yhteisten periaatteiden, 

arvojen ja oikeuksien toteuttamista ja 

korostavat monimuotoisuuden rikkautta. 

Viime kädessä tavoitteena on pitää yllä 

oikeuksiin perustuvia, tasa-arvoisia, 

oikeudenmukaisia, suvaitsevaisia, 

osallisuutta edistäviä, moniarvoisia ja 

demokraattisia yhteiskuntia. 

Rahoitettavilla toimilla olisi pyrittävä 

tukemaan ja vahvistamaan aktiivista 

kansalaisyhteiskuntaa ja kannustamaan 
demokraattiseen toimintaan ja 

kansalaisvaikuttamiseen sekä 

kulttuuriseen ja sosiaaliseen 

osallistumiseen yhteisten arvojen, 

historian, muistiperinnön, 

kulttuuriperinnön ja juurien pohjalta. 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 

artiklassa täsmennetään 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-



 

PE627.931v03-00 8/41 AD\1168903FI.docx 

FI 

aloilla asianmukaisten kanavien kautta. 

 

Tarkistus  7 

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) Kansalaisten, perusoikeuksien ja 

arvojen Eurooppa -ohjelmassa, jäljempänä 

’ohjelma’, olisi mahdollistettava 

yhteisvaikutusten kehittäminen, jotta 

voidaan puuttua arvojen edistämiseen ja 

suojeluun, aktiiviseen kansalaisuuteen ja 

unionin kansalaisuutta koskevaan 

koulutukseen liittyviin yhteisiin haasteisiin 

ja saavuttaa kriittinen massa konkreettisten 

tulosten aikaan saamiseksi. Tässä olisi 

käytettävä perustana edeltävistä ohjelmista 

saatuja positiivisia kokemuksia, jotka on 

nyt sisällytetty uuteen ohjelmaan. 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 ja keskityttävä 

erityisesti unionin monikielisyyteen ja 

tarpeeseen ottaa mukaan nuoria, 

aliedustettuja ja muita heikommassa 

asemassa olevia ryhmiä, kuten henkilöitä, 

joilla on erityistarpeita, maahanmuuttajia, 

pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, 
soveltamalla räätälöityjä toimintamalleja. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 (4 a) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 17 artiklan mukaan 

unioni käy avointa ja säännöllistä 

vuoropuhelua kyseisessä artiklassa 

mainittujen kirkkojen ja järjestöjen 

kanssa. Se tunnustaa niiden 

erityispanoksen perusihmisoikeuksien 

suojelun ja edistämisen vaalimisessa, 

minkä vuoksi niille olisi myönnettävä 

samat mahdollisuudet ohjelmasta 

tarjottaviin rahoitusmahdollisuuksiin 

kuin kansalaisyhteiskunnan järjestöille. 

 

Tarkistus  9 

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, jotta edistettäisiin 

demokraattiseen toimintaan osallistumista 

ja lisättäisiin kansalaisten 

mahdollisuuksia käyttää unionin 

kansalaisuuteen liittyviä oikeuksiaan, 

tarvitaan erilaisia toimia ja koordinoituja 

ponnisteluja, joilla pyritään 

tasapainoiseen maantieteelliseen 

jakautumiseen. Kun tuodaan ihmisiä 

yhteen ystävyyskaupunkihankkeiden tai 

kaupunkiverkostojen kautta ja tuetaan 

paikallisen, alueellisen, kansallisen ja 

valtioiden rajat ylittävän tason 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 

ohjelman soveltamisaloilla, edistetään 

kansalaisten aktiivista sitoutumista 

yhteiskunnan toimintaan unionissa ja 

muokataan unionin poliittista asialistaa. 

Samoin keskinäistä ymmärtämystä, 

kulttuurien välistä vuoropuhelua, 

kulttuurista ja kielellistä 

monimuotoisuutta, sovintoa, sosiaalista 

osallisuutta ja muiden ihmisten 

kunnioittamista edistävien toimien 

tukemisella voidaan kehittää unioniin 

kuulumisen tunnetta ja yhteistä 

kansalaisuustunnetta sellaisen 
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eurooppalaisen identiteetin pohjalta, 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. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Kasvava moniarvoisuus ja 

maailmanlaajuiset muuttoliikkeet lisäävät 

kulttuurien ja uskontojen välisen 

vuoropuhelun merkitystä 

yhteiskunnissamme. Kulttuurien ja 

uskontojen välistä vuoropuhelua olisi 

tuettava ohjelmasta täysimääräisesti 

osana yhteiskunnallista sopusointua 

Euroopassa ja keskeisenä sosiaalista 

osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta 

edistävänä tekijänä. Uskontojen välinen 

vuoropuhelu voisi auttaa korostamaan 

uskonnon myönteistä vaikutusta 

sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, mutta 

uskonnolliseen lukutaidottomuuteen 

liittyy riski siitä, että luodaan puitteet 

uskonnollisten tunteiden väärinkäytölle 

väestön keskuudessa. Ohjelmasta olisikin 

tuettava uskonnollista lukutaitoa edistäviä 

hankkeita ja aloitteita, joilla edistetään 

uskontojen välistä vuoropuhelua ja 

keskinäistä ymmärrystä. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Muistiperintöön ja Euroopan (6) Muistiperintöön ja Euroopan 
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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. 

historian kriittiseen ja luovaan 

tarkasteluun liittyvä toiminta on tarpeen, 

jotta kansalaiset, erityisesti nuoret, saisivat 

tietoa yhteisestä historiastaan yhteisen 

tulevaisuuden perustana. Huomioon olisi 

otettava myös historiallisten, sosiaalisten, 

kulttuurillisten ja kulttuurienvälisten 

seikkojen sekä suvaitsevaisuuden ja 

vuoropuhelun merkitys, jotta voitaisiin 

edistää yhteisiin arvoihin, 

solidaarisuuteen, moniarvoisuuteen ja 

rauhaan perustuvaa yhteistä perustaa, 
sekä muistiperinnön ja eurooppalaisen 

identiteetin ja yhteenkuuluvuuden tunteen 

luomisen väliset yhteydet. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Ohjelma on ratkaisevassa 

asemassa, kun pyritään edistämään 

yhteisen eurooppalaisen identiteetin 

kehittymistä ja tuomaan esiin unioniin 

kuulumisen mukanaan tuomat 

mahdollisuudet vastatoimena 

”euroskeptisyyteen” ja Eurooppa-

vastaisiin poliittisiin voimiin, jotka 

kyseenalaistavat koko Euroopan 

yhdentymishankkeen olemassaolon. 

 

Tarkistus  13 

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 

(7) Kansalaisten olisi tunnettava 

paremmin unionin kansalaisuudesta 

johtuvat oikeutensa, heidän olisi voitava 

asua, matkustaa, opiskella, työskennellä, 

äänestää, saada julkisia palveluja, 

osallistua kulttuurivaihtoon ja tehdä 
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voitava käyttää kaikkia kansalaisuuteen 

liittyviä oikeuksiaan, luottaa siihen, että he 

voivat nauttia samoista oikeuksista 

täysimääräisesti ja että heidän oikeuksiaan 

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. 

vapaaehtoistyötä toisessa jäsenvaltiossa 

vaivattomasti. Heidän olisi voitava 

osallistua unionin 

päätöksentekoprosessiin ja oltava tietoisia 

siitä, että heillä on vaikutusta unionin 

päätöksentekoprosessiin ja että he voivat 

luottaa siihen, että he voivat nauttia 

samoista oikeuksista täysimääräisesti ja 

että heidän oikeuksiaan suojataan ilman 

syrjintää riippumatta siitä, missä he 

oleskelevat unionin alueella. 

Kansalaisyhteiskuntaa olisi tuettava 

kaikilla tasoilla toiminnassa, jolla se 

edistää ja suojaa SEU-sopimuksen 2 

artiklan mukaisia unionin yhteisiä arvoja 

ja jonka tavoitteena olisi oltava unionin 

lainsäädännön mukaisten oikeuksien 

tosiasiallisen toteutumisen 

varmistaminen. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Euroopan parlamentin 2 päivänä 

huhtikuuta 2009 antamassa 

päätöslauselmassa eurooppalaisesta 

omastatunnosta ja totalitarismista sekä 9 

ja 10 päivänä kesäkuuta 2011 

kokoontuneen neuvoston päätelmissä 

totalitaaristen järjestelmien Euroopassa 

tekemien rikosten muistamisesta 

tähdennetään, että on tärkeää säilyttää 

elävinä menneisyyden muistot, sillä se on 

keino rakentaa yhteistä tulevaisuutta, ja 

painotetaan sitä, että unionilla on arvokas 

tehtävä näiden rikosten kollektiivisen 

muiston helpottamisessa, jakamisessa ja 

edistämisessä pyrittäessä edistämään 

moniarvoista ja demokraattista yhteistä 

eurooppalaista identiteettiä. 
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Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Asenteisiin ja ympäristöön liittyvät 

esteet sekä esteettömyysongelmat 

vaikeuttavat vammaisten täysimittaista ja 

tehokasta osallistumista yhteiskunnan 

toimintaan tasapuolisin edellytyksin. 

Vammaisiin kohdistuu useita muitakin 

esteitä: heidän on vaikeampi päästä 

työmarkkinoille, saada inklusiivista ja 

korkealaatuista opetusta, välttää köyhyyttä 

ja sosiaalista syrjäytymistä, hyödyntää 

kulttuurialoitteita ja mediaa tai käyttää 

poliittisia oikeuksiaan. Unioni ja sen 

jäsenvaltiot ovat vammaisten henkilöiden 

oikeuksia koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien yleissopimuksen 

sopimuspuolia ja ovat näin sitoutuneet 

edistämään, suojelemaan ja takaamaan 

kaikille vammaisille henkilöille 

täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki 

ihmisoikeudet ja perusvapaudet. 

Yleissopimuksen määräyksistä on tullut 

erottamaton osa unionin säännöstöä. 

(12) Asenteisiin ja ympäristöön liittyvät 

esteet sekä esteettömyysongelmat 

vaikeuttavat vammaisten henkilöiden 

täysimittaista ja tehokasta osallistumista 

yhteiskunnan toimintaan tasapuolisin 

edellytyksin. Vammaisiin henkilöihin 

kohdistuu useita muitakin esteitä, sillä 

heidän on muun muassa vaikeampi päästä 

työmarkkinoille, saada inklusiivista ja 

korkealaatuista opetusta, välttää köyhyyttä 

ja sosiaalista syrjäytymistä, hyödyntää 

kulttuuria, kulttuurialoitteita ja mediaa ja 

käyttää poliittisia oikeuksiaan. Unioni ja 

sen jäsenvaltiot ovat vammaisten 

henkilöiden oikeuksia koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimuksen sopimuspuolia ja ovat 

näin sitoutuneet edistämään, suojelemaan 

ja takaamaan kaikille vammaisille 

henkilöille täysimääräisesti ja 

yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja 

perusvapaudet. Yleissopimuksen 

määräyksistä on tullut erottamaton osa 

unionin säännöstöä. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) SEUT-sopimuksen 24 artiklalla 

velvoitetaan Euroopan parlamentti ja 

neuvosto antamaan säännöksiä 

menettelyistä ja edellytyksistä, joita 

vaaditaan Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 11 artiklassa tarkoitettua 

kansalaisaloitetta varten. Tämä on tehty 

antamalla [Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 211/201114]. 

(14) SEUT-sopimuksen 24 artiklalla 

velvoitetaan Euroopan parlamentti ja 

neuvosto antamaan säännöksiä 

menettelyistä ja edellytyksistä, joita 

vaaditaan Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 11 artiklassa tarkoitettua 

kansalaisaloitetta varten. Tämä on tehty 

antamalla [Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) N:o 211/201114]. 
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Ohjelmasta olisi annettava rahoitusta 

asetuksen [(EU) N:o 211/2011] 

täytäntöönpanoon tarvittavaan tekniseen 

ja organisatoriseen tukeen ja tuettava 

näin kansalaisten oikeutta panna vireille 

ja tukea eurooppalaisia 

kansalaisaloitteita. 

Ohjelmalla olisi kannustettava ja 

edistettävä kansalaisten oikeutta panna 

vireille ja tukea eurooppalaisia 

kansalaisaloitteita tukemalla sen tasa-

arvon ja perusoikeuksien lohkossa 

teknisen ja organisatorisen tuen rahoitusta 

asetuksen [(EU) N:o 211/2011] 

täytäntöönpanon tukemiseksi. 

__________________ __________________ 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 211/2011, annettu 

16 päivänä helmikuuta 2011, 

kansalaisaloitteesta (EUVL L 65, 

11.3.2011, s. 1). 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 211/2011, annettu 

16 päivänä helmikuuta 2011, 

kansalaisaloitteesta (EUVL L 65, 

11.3.2011, s. 1). 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Jäsenvaltiot ovat perustaneet 

yhdenvertaista kohtelua koskevien unionin 

säädösten mukaisesti riippumattomia 

elimiä (tasa-arvoelimiä) edistämään 

yhdenvertaista kohtelua ja torjumaan 

rotuun ja etniseen alkuperään sekä 

sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Monet 

jäsenvaltiot ovat kuitenkin menneet näitä 

vaatimuksia pidemmälle ja varmistaneet, 

että tasa-arvoelimet voivat käsitellä myös 

ikään, sukupuoliseen suuntautumiseen, 

uskontoon ja vakaumukseen, 

vammaisuuteen tai muihin syihin 

perustuvaa syrjintää. Tasa-arvoelimillä on 

keskeinen tehtävä tasa-arvon edistämisessä 

ja yhdenvertaista kohtelua koskevan 

lainsäädännön tosiasiallisen soveltamisen 

varmistamisessa erityisesti siten, että ne 

antavat riippumatonta apua syrjinnän 

uhreille, tekevät riippumattomia 

tutkimuksia syrjinnästä, julkaisevat 

riippumattomia raportteja ja esittävät 

suosituksia syrjintään omassa maassaan 

liittyvistä aiheista. On olennaisen tärkeää, 

että tasa-arvoelinten tähän liittyvää 

(17) Jäsenvaltiot ovat perustaneet 

yhdenvertaista kohtelua koskevien unionin 

säädösten mukaisesti riippumattomia 

elimiä (tasa-arvoelimiä) edistämään 

yhdenvertaista kohtelua ja torjumaan 

rotuun ja etniseen alkuperään sekä 

sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Monet 

jäsenvaltiot ovat kuitenkin menneet näitä 

vaatimuksia pidemmälle ja varmistaneet, 

että tasa-arvoelimet voivat käsitellä myös 

kieleen, ikään, sukupuoliseen 

suuntautumiseen, uskontoon ja 

vakaumukseen, vammaisuuteen tai muihin 

syihin perustuvaa syrjintää. Tasa-

arvoelimillä on keskeinen tehtävä tasa-

arvon edistämisessä ja yhdenvertaista 

kohtelua koskevan lainsäädännön 

tosiasiallisen soveltamisen varmistamisessa 

erityisesti siten, että ne antavat 

riippumatonta apua syrjinnän uhreille, 

tekevät riippumattomia tutkimuksia 

syrjinnästä, julkaisevat riippumattomia 

raportteja ja esittävät suosituksia syrjintään 

omassa maassaan liittyvistä aiheista. On 

olennaisen tärkeää, että tasa-arvoelinten 
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toimintaa koordinoidaan unionin tasolla. 

EQUINET perustettiin vuonna 2007. Sen 

jäseniä ovat neuvoston direktiivien 

2000/43/EY15 ja 2004/113/EY16 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivien 2006/54/EY17 ja 2010/41/EU18 

mukaisesti perustut yhdenvertaisen 

kohtelun edistämisestä vastaavat elimet. 

EQUINETin tilanne on poikkeuksellinen, 

koska se on ainoa taho, joka koordinoi 

tasa-arvoelinten toimintaa. EQUINETin 

koordinointitoiminta on avainasemassa sen 

varmistamisessa, että unionin syrjinnän 

vastainen lainsäädäntö pannaan 

moitteettomasti täytäntöön jäsenvaltioissa, 

ja sitä olisi tuettava ohjelmasta. 

tähän liittyvää toimintaa koordinoidaan 

unionin tasolla. EQUINET perustettiin 

vuonna 2007. Sen jäseniä ovat neuvoston 

direktiivien 2000/43/EY15 ja 

2004/113/EY16 ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivien 2006/54/EY17 ja 

2010/41/EU18 mukaisesti perustut 

yhdenvertaisen kohtelun edistämisestä 

vastaavat elimet. EQUINETin tilanne on 

poikkeuksellinen, koska se on ainoa taho, 

joka koordinoi tasa-arvoelinten toimintaa. 

EQUINETin koordinointitoiminta on 

avainasemassa sen varmistamisessa, että 

unionin syrjinnän vastainen lainsäädäntö 

pannaan moitteettomasti täytäntöön 

jäsenvaltioissa, ja sitä olisi tuettava 

ohjelmasta. 

_________________ _________________ 

15 Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, 

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, 

rodusta tai etnisestä alkuperästä 

riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 

periaatteen täytäntöönpanosta (EYVL L 

180, 19.7.2000, s. 22). 

15 Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, 

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, 

rodusta tai etnisestä alkuperästä 

riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 

periaatteen täytäntöönpanosta (EYVL L 

180, 19.7.2000, s. 22). 

16 Neuvoston direktiivi 2004/113/EY, 

annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, 

miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun 

periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja 

palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 

(EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37). 

16 Neuvoston direktiivi 2004/113/EY, 

annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, 

miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun 

periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja 

palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla 

(EUVL L 373, 21.12.2004, s. 37). 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä 

heinäkuuta 2006, miesten ja naisten 

yhtäläisten mahdollisuuksien ja 

yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 

täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin 

liittyvissä asioissa (EUVL L 204, 

26.7.2006, s. 23). 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä 

heinäkuuta 2006, miesten ja naisten 

yhtäläisten mahdollisuuksien ja 

yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 

täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin 

liittyvissä asioissa (EUVL L 204, 

26.7.2006, s. 23). 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/41/EU, annettu 7 päivänä 

heinäkuuta 2010, miesten ja naisten tasa-

arvoisen kohtelun periaatteen 

soveltamisesta itsenäisiin 

ammatinharjoittajiin sekä neuvoston 

direktiivin 86/613/EY kumoamisesta 

(EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1). 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/41/EU, annettu 7 päivänä 

heinäkuuta 2010, miesten ja naisten tasa-

arvoisen kohtelun periaatteen 

soveltamisesta itsenäisiin 

ammatinharjoittajiin sekä neuvoston 

direktiivin 86/613/EY kumoamisesta 

(EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1). 
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Tarkistus  18 

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, 

rahoituksen lisääminen ja 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, myös riittävän 

perusrahoituksen ja yksinkertaistettujen 

kustannusvaihtoehtojen sekä 

rahoitussääntöjen ja -menettelyjen avulla, 
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. 
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Tarkistus  19 

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 

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. 

(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. Olisi pyrittävä 

johdonmukaisuuteen, täydentävyyteen, 

avoimuuteen ja selkeästi määriteltyyn 

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, 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen ja 

Erasmus+ -ohjelman kanssa, jotta voidaan 

hyödyntää kulttuurialan 

ristikkäisvaikutusten potentiaalia 

audiovisuaalialalla ja kulttuurin, median, 

taiteiden, virallisen ja epävirallisen 

koulutuksen ja arkioppimisen sekä luovan 

toiminnan aloilla. On saatava aikaan 

yhteisvaikutuksia muiden EU:n 

rahoitusohjelmien kanssa etenkin aloilla, 

jotka liittyvät työllisyyteen, 

sisämarkkinoihin, yrityksiin, nuorisoon, 

vapaaehtoistyöhön, ammatilliseen 

koulutukseen, terveyteen, kansalaisuuteen, 

oikeusalaan, sosiaaliseen osallisuuteen, 

erityisesti maahanmuuttajien ja 

heikoimmassa asemassa olevien 

sosiaaliseen osallisuuteen, 

maahanmuuttoon, turvallisuuteen, 

tutkimukseen, innovointiin, teknologiaan, 

teollisuuteen, koheesioon, ilmastoon, 

matkailuun, urheiluun, ulkosuhteisiin, 

laajentumiseen, kansainväliseen 

yhteistyöhön, kauppaan ja 

kehitysyhteistyöhön. 

 

Tarkistus  20 
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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, ja 

siinä edellytetään täydellistä avoimuutta 

resurssien käytön suhteen, moitteetonta 

varainhoitoa ja resurssien harkittua 

käyttöä. Siinä vahvistetaan erityisesti 

säännöt, jotka koskevat paikallisten, 

alueellisten, kansallisten ja valtioiden 

rajat ylittävien kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioiden mahdollisuutta saada 

rahoitusta monivuotisten toiminta-

avustusten, porrastettujen avustusten ja 

joustavan avustusmenettelyn kautta. 

 

Tarkistus  21 

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, 

(24) Tämän asetuksen mukaisen 

rahoituksen muodot ja 

toteuttamismenetelmät olisi valittava sen 

perusteella, miten hyvin niillä saavutetaan 

positiivinen onnistumisaste, erityisesti 

toiminta-avustusten ja hankkeiden osalta, 
ja saavutetaan tuloksia, jotka ovat toimien 

erityisten tavoitteiden mukaisia, kun 

otetaan huomioon erityisesti tarkastusten 

kustannukset, hallinnollinen rasitus, 

asianomaisten sidosryhmien ja kohteena 

olevien avustuksensaajien koko ja 

valmiudet ja oletettu noudattamatta 

jättämisen riski. Tässä olisi harkittava 

kertakorvausten, kiinteiden määrien ja 

yksikkökustannusten sekä muiden 
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Euratom) N:o 883/201320, neuvoston 

asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9521, 

neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 

2185/9622 ja neuvoston asetuksen (EU) 

2017/193923 mukaisesti 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, 

onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai 

muusta laittomasta toiminnasta, joka 

vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. 

Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi 

asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla tutkia 

petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka 

vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, 

sekä nostaa niiden perusteella syytteitä 

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. 

parametrien käyttämistä, jotta voidaan 

ottaa tehokkaammin mukaan henkilöt, 

joilla on erityistarpeita, sekä 

varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 

kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei 

perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä. 

Yhteisrahoitusvaatimukset olisi 

hyväksyttävä luontoissuorituksena, ja 

vaatimuksista voidaan luopua, jos 

täydentävä rahoitus on rajoitettua. 
Varainhoitoasetuksen, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 

Euratom) N:o 883/201320, neuvoston 

asetuksen (Euratom, EY) N:o 2988/9521, 

neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 

2185/9622 ja neuvoston asetuksen (EU) 

2017/193923 mukaisesti 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, 

onko kyse petoksesta, lahjonnasta tai 

muusta laittomasta toiminnasta, joka 

vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. 

Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) voi 

asetuksen (EU) 2017/1939 nojalla tutkia 

petoksia ja muuta laitonta toimintaa, joka 

vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, 

sekä nostaa niiden perusteella syytteitä 

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 
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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 (EUVL 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 (EUVL 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 

todentamisista Euroopan yhteisöjen 

taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 

ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 

(EUVL L 292, 15.11.1996, s. 2). 

22 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 

2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 

1996, komission paikan päällä 

suorittamista tarkastuksista ja 

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  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 
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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 saavuttamista, että EU:n 

talousarviomenoista 25 prosentilla 

tuetaan ilmastotavoitteita. Ohjelman 

valmistelun ja toteuttamisen aikana 

yksilöidään asiaankuuluvia toimia, ja 

niitä arvioidaan uudelleen väliarvioinnin 

yhteydessä. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  23 

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 

(30) Jotta voidaan varmistaa tämän 

asetuksen täytäntöönpano ohjelman 

edistymisen ja tavoitteiden saavuttamisen 

tehokkaan arvioinnin varmistamiseksi, 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädöksiä, jotka koskeva 13 artiklan 

mukaista työohjelmaa ja monivuotisia 

painopisteitä 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 
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asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

 

Tarkistus  24 

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 unionin kansalaisuutta ja 

oikeusvaltiota sekä EU:n 

perussopimuksissa vahvistettuja 

perusoikeuksia, periaatteita ja arvoja, 

joiden pohjalta unioni perustettiin. Tämä 

olisi toteutettava erityisesti tukemalla 

keskeisiä sidosryhmiä, kuten kansalaisten 

yhdistyksiä, ajatushautomoita, 

tutkimuslaitoksia sekä kulttuuri- ja 

akateemisia instituutioita ja 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 

paikallisella, alueellisella, kansallisella ja 

valtioiden rajat ylittävällä tasolla, jotta 

kaikkia voidaan muistuttaa näiden 

arvojen ja periaatteiden merkityksestä ja 

siten tukea avoimia, demokraattisia ja 

osallisuutta edistäviä yhteiskuntia. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) edistetään kansalaisten 

sitoutumista ja osallistumista 

demokraattiseen toimintaan unionissa 

(kansalaisten sitoutumista ja 

osallistumista koskeva lohko), 

b) lisätään kansalaisten ja erityisesti 

nuorten tietoisuutta unionin 

merkityksestä toimilla, joilla pyritään 

säilyttämään sen perustamiseen 

johtaneiden historiallisten tapahtumien 

muistiperintö, ja edistetään demokratiaa, 
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ilmaisunvapautta, moniarvoisuutta, 

kansalaisvaikuttamista sekä 

kansalaistapaamisia ja kansalaisten 

aktiivista osallistumista demokraattiseen 

toimintaan unionissa (aktiivista 

kansalaisuutta koskeva lohko), 

 

Tarkistus  26 

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 2 kohdan a alakohdassa 

esitetyn erityistavoitteen mukaisesti 

ohjelmassa pyritään seuraaviin 

tavoitteisiin: 

 

Tarkistus  27 

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 henkilöiden 

oikeuksia, unionin kansalaisuuteen liittyviä 

oikeuksia, myös oikeutta panna vireille 

eurooppalainen kansalaisaloite, sekä 

henkilötietojen suojaan liittyviä oikeuksia. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kansalaisten sitoutuminen ja 

osallistuminen -lohko 

Aktiivinen kansalaisuus -lohko 
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Tarkistus  29 

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 2 kohdan b alakohdassa 

esitetyn erityistavoitteen mukaisesti 

ohjelmassa pyritään seuraaviin 

tavoitteisiin: 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) lisätään kansalaisten 

ymmärtämystä unionista, sen historiasta, 

kulttuuriperinnöstä ja 

monimuotoisuudesta; 

a) tuetaan kansalaisten esittämiä 

hankkeita, joissa keskitytään erityisesti 

nuoriin ja joiden tavoitteena on 

kannustaa ihmisiä paitsi muistamaan 

unionin perustamista edeltävät 

tapahtumat, jotka muodostavat sen 

muistiperinnön ytimen, mutta myös 

oppimaan enemmän yhteisestä 

historiastaan, kulttuuristaan ja arvoistaan 

ja tutustumaan yhteiseen 

kulttuuriperintöönsä sekä kulttuurisen ja 

kielellisen monimuotoisuuden rikkauteen, 

jotka muodostavat perustan yhteiselle 

tulevaisuudelle; edistetään kansalaisten 

ymmärtämystä unionista, sen alkuperästä, 

olemassaolon oikeutuksesta ja 

saavutuksista ja lisätään heidän 

tietoisuuttaan sen nykyisistä ja tulevista 

haasteista sekä sellaisen keskinäisen 

ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden 

merkityksestä, jotka ovat koko Euroopan 

yhdentymishankkeen ytimessä; 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 a a) edistetään ja tuetaan hyvien 

käytäntöjen vaihtoa unionin 

kansalaisuutta koskevan virallisen ja 

epävirallisen koulutuksen alalla; 

 

Tarkistus  32 

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 yleistä vuoropuhelua 

ystävyyskaupunkitoiminnan, 

kansalaistapaamisten, erityisesti nuorten 

tapaamisten, avulla ja eri maiden kuntien, 

paikallisyhteisöjen ja 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 

välisen yhteistyön avulla, jotta ne saisivat 

suoraa käytännön kokemusta kulttuurisen 

monimuotoisuuden ja -perinnön 

rikkaudesta unionissa ja jotta lisättäisiin 

kansalaisten sitoutumista yhteiskuntaan. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) kannustetaan ja edistetään 

kansalaisten osallistumista 

demokraattiseen toimintaan unionissa 

paikallisella, kansallisella ja valtioiden 

rajat ylittävällä tasolla; annetaan 

kansalaisille ja yhdistyksille mahdollisuus 

edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua 

ja käydä asianmukaista julkista 

keskustelua unionin toiminnan kaikista 

osa-alueista ja muokataan näin unionin 

poliittista asialistaa; tuetaan sekä 

kansalaisyhdistysten että 

oikeushenkilöiden verkostojen muodossa 

toteutettavia yhteisiä aloitteita, joilla 
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pannaan tehokkaammin täytäntöön 

edellisissä kohdissa asetettuja tavoitteita. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

esitetyn erityistavoitteen mukaisesti 

ohjelmassa keskitytään seuraaviin: 

Edellä 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

esitetyn erityistavoitteen mukaisesti 

ohjelmassa pyritään seuraaviin 

tavoitteisiin: 

 

Tarkistus  35 

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 

[908 705 000] euroa käypinä hintoina. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) [233 000 000] euroa 2 artiklan 

2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun 

erityistavoitteeseen. 

b) [500 000 000] euroa tai vähintään 

40 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetuista 

ohjelman rahoituspuitteista 2 artiklan 

2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 

erityistavoitteiden saavuttamiseen; 

alustavasti noin 15 prosenttia tähän 

tavoitteeseen varatusta 

kokonaistalousarviosta on tarkoitettu 

muistiperintöä koskeviin toimiin, 

65 prosenttia demokraattiseen toimintaan 

osallistumiseen, 10 prosenttia 

hyödyntämistoimiin ja 10 prosenttia 
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hallinnointiin. 

 Komissio saa poiketa rahoituspuitteissa 

vahvistetuista prosenttiosuuksista 

enintään viidellä prosenttiyksiköllä 

kunkin erityistavoiteryhmän osalta. Jos 

tämän rajan ylittäminen osoittautuu 

tarpeelliseksi, siirretään komissiolle valta 

antaa delegoituja säädöksiä 16 artiklan 

mukaisesti kunkin luvun muuttamiseksi 

yli viidellä mutta enintään 

10 prosenttiyksiköllä. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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, selvityksiin ja 

asiantuntijakokouksiin sekä ohjelman 

yleistavoitteisiin liittyviin painopisteisiin ja 

aiheisiin. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio varaa vähintään 

40 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetuista 

varoista kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioiden tukemiseen. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 
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8 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Ohjelmaan sisältyy vammaisille 

henkilöille soveltuva mahdollisuus 

tutustua ohjelmaa koskeviin tietoihin, 

joiden avulla he voivat harjoittaa 

täysimääräisesti oikeuksiaan ja osallistua 

täysipainoisesti yhteiskuntaan, jossa he 

elävät. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) mikä tahansa unionin oikeuden 

mukaisesti perustettu oikeussubjekti tai 

mikä tahansa kansainvälinen järjestö. 

b) mikä tahansa unionin oikeuden 

mukaisesti perustettu voittoa 

tavoittelematon oikeussubjekti tai mikä 

tahansa kansainvälinen järjestö. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Euroopan tasa-arvoelinten 

verkostolle (EQUINET) voidaan myöntää 

ilman ehdotuspyyntöä toiminta-avustus sen 

pysyvään työohjelmaan liittyvien kulujen 

rahoittamista varten. 

3. Euroopan tasa-arvoelinten 

verkostolle (EQUINET) voidaan myöntää 

ilman ehdotuspyyntöä toiminta-avustus 

6 artiklan 2 kohdan a alakohdasta sen 

pysyvään työohjelmaan liittyvien kulujen 

rahoittamista varten. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Työohjelma Työohjelma ja monivuotiset painopisteet 
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Tarkistus  43 

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, jolla täydennetään tätä 

asetusta vahvistamalla asianmukaiset 

työohjelmat ja tarvittaessa monivuotiset 

painopisteet, joihin työohjelmat 

perustuvat. Työohjelmia laatiessaan 

komissio kuulee kansalaisyhteiskuntaa 

edustavia järjestöjä sekä paikallis- ja 

alueviranomaisia edustavia järjestöjä. 

 

Tarkistus  44 

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 

laaditaan ja kerätään tehokkaasti, 

tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti, että 

varojen kohdentaminen tiettyihin 

hankkeisiin on otettu tarkasti huomioon 
ja että rahoitusohjelmien välille luodut 

yhteisvaikutukset on todennettu 

asianmukaisesti. Ohjelmassa mukana 

olevien tahojen osallistuminen 

varmistetaan sitä varten. Unionin varojen 

saajille ja jäsenvaltioille on asetettava 

oikeasuhteiset ja mahdollisimman vähän 

rasittavat raportointivaatimukset. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 
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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 6, 13 ja 

14 artiklassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 3 kohta 

 
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 6, 13 ja 

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. 

 

Tarkistus  47 

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 

6. Edellä olevan 6, 13 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 
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parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 

määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 

viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja 

sen toimia ja tuloksia. Ohjelmalle 

osoitetuilla taloudellisilla resursseilla 

tuetaan myös unionin poliittisia 

painopisteitä koskevaa tiedottamista, 

sikäli kuin painopisteet liittyvät 2 

artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 

viestintätoimia, jotka koskevat ohjelmaa ja 

sen toimia ja tuloksia. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

18 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 18 a artikla 

 Kansalliset yhteyspisteet 

 Kukin jäsenvaltio perustaa 

riippumattoman ja korkealaatuisen 

kansallisen yhteyspisteen, jossa 

työskentelevän henkilökunnan tehtävänä 

on tarjota ohjelman mahdollisille 

avustuksensaajille (kansalaiset, järjestöt 

ja alueviranomaiset) ohjausta, käytännön 

tietoa ja avustusta kaikissa ohjelmaan 

liittyvissä asioissa, mukaan lukien 

hakemusvaihe ja ehdotusten laatiminen, 

asiakirjojen toimittaminen, 

kumppaneiden etsintä, koulutus ja muut 

muodollisuudet, ja näin jäsenvaltiot 

varmistavat ohjelman yhdenmukaisen 

täytäntöönpanon. Kansalliset yhteyspisteet 

eivät vastaa hankkeiden arvioinnista, 
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jonka suorittamisesta vastaa komissio. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Komitea voi kokoontua 

erityiskokoonpanoissa käsitelläkseen 

ohjelman yksittäisiä lohkoja. 

3. Komitea voi kokoontua 

erityiskokoonpanoissa käsitelläkseen 

ohjelman yksittäisiä lohkoja. Ulkopuolisia 

asiantuntijoita, myös 

työmarkkinaosapuolten, 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 

edunsaajien edustajia, kutsutaan 

komitean työjärjestyksen mukaisesti 

säännöllisesti osallistumaan kokouksiin 

tarkkailijoina. 

 

Tarkistus  51 

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 yleisiä 

toimia: 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) lisätään tietoisuutta ja jaetaan 

tietoa, jotta parannetaan ohjelman 

kattamilla aloilla sovellettavaa 

toimintapolitiikkaa ja oikeuksia koskevaa 

tietämystä; 

(a) lisätään kansalaisten, erityisesti 

nuorten sekä muita heikommassa 

asemassa oleviin ja aliedustettuihin 

yhteiskuntaryhmiin kuuluvien ihmisten, 

keskuudessa tietoisuutta yhteisistä 

arvoista, oikeuksista ja periaatteista, 

joihin unioni perustuu, heidän 
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oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan 

unionin kansalaisina sekä tavoista, joilla 

he voivat suojella ja käyttää näitä 

oikeuksia, riippumatta siitä, missä he 

asuvat; edistetään hankkeita, joilla 

pyritään parantamaan ohjelman 

tavoitteiden kattamilla aloilla sovellettavaa 

toimintapolitiikkaa ja oikeuksia koskevaa 

tietämystä; edistetään unionin 

kansalaisuutta koskevaa virallista ja 

epävirallista koulutusta. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) edistetään vastavuoroista oppimista 

vaihtamalla hyviä toimintatapoja 

sidosryhmien parissa, jotta parannetaan 

tietämystä ja vastavuoroista ymmärtämystä 

sekä lisätään kansalaisvaikuttamista ja 

osallistumista demokraattiseen toimintaan; 

(b) edistetään vastavuoroista oppimista 

vaihtamalla ja korostamalla hyviä 

toimintatapoja sidosryhmien (muun 

muassa yhdistykset, 

kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, 

paikallishallinnon elimet ja kansalaiset) 

parissa, jotta parannetaan tietämystä ja 

vastavuoroista ymmärtämystä sekä lisätään 

kansalaisvaikuttamista ja osallistumista 

demokraattiseen toimintaan ja 

hyödynnetään edelleen tuettujen 

aloitteiden tuloksia; 

 

Tarkistus  54 

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; 

Poistetaan. 
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__________________  

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. 

 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (d a) tuetaan aloitteita ja toimenpiteitä, 

joilla edistetään ja suojellaan 

tiedotusvälineiden vapautta ja 

moniarvoisuutta ja kehitetään valmiuksia 

uusien mediateknologioiden kaltaisten 

uusien haasteiden kohtaamista ja 

vihapuheen torjumista varten; 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) kehitetään ja ylläpidetään tieto- ja 

viestintäteknisiä välineitä; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (e a) lisätään kansalaisten tietoisuutta 

ja ymmärtämystä henkilötietojen 
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suojeluun, yksityisyyteen ja digitaaliseen 

turvallisuuteen liittyvistä riskeistä, 

säännöistä, takeista ja oikeuksista sekä 

valeuutisiin ja kohdennettuun 

disinformaatioon puuttumisesta 

tietämyksen lisäämisen, koulutuksen, 

tutkimusten ja seurannan avulla 

keskittyen erityisesti nuoriin; 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) lisätään kansalaisten tietämystä 

Euroopan kulttuurista, historiasta ja 

muistiperinnöstä sekä vahvistetaan 

unioniin kuuluvuuden tunnetta; 

(f) lisätään kansalaisten, erityisesti 

nuorten, tietämystä Euroopan kulttuurista, 

kulttuuriperinnöstä, historiasta ja 

muistiperinnöstä mutta myös unionin 

tulevista haasteista ja vahvistetaan 

unioniin kuulumisen tunnetta erityisesti 

seuraavilla toimilla: 

 i)  aloitteilla, joiden avulla pohditaan 

Euroopan nykyhistorian totalitaaristen 

järjestelmien syitä ja muistetaan niiden 

rikosten uhreja; 

 ii)  toimilla, jotka koskevat Euroopan 

lähihistorian muita merkittäviä hetkiä ja 

vaiheita; 

 

Tarkistus  59 

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 kansallisuuksia 

ja kulttuureja edustavia kansalaisia 

antamalla heille mahdollisuus osallistua 

kokouksiin, ystävyyskaupunkitoimintaan, 

pienimuotoisiin hankkeisiin ja 

kansalaisyhteiskunnan hankkeisiin, millä 

luodaan edellytykset vahvemmalle 

alhaalta ylöspäin suuntautuvalle 
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lähestymistavalle, jolla pyritään 

muokkaamaan unionin poliittista 

asialistaa; 

 

Tarkistus  60 

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 ja osallisuutta edistävää 

osallistumista, kiinnittäen erityistä 

huomiota syrjäytyneisiin 

yhteiskuntaryhmiin, demokraattisemman 

unionin rakentamiseen edistämällä muun 

muassa sähköisen demokratian välineiden 

ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen 

käyttöä; lisätään tietoisuutta oikeuksien ja 

arvojen edistämisestä ja puolustamisesta 

tukemalla kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioita; 

 

Tarkistus  61 

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) tuetaan ohjelman soveltamisalaan 

kuuluvilla aloilla toimivia 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita; 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – j a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 (j a) lujitetaan sellaisten 

ihmisoikeusaktivistien ja 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 

valmiuksia ja riippumattomuutta, jotka 

valvovat oikeusvaltion tilaa ja tukevat 

toimia paikallisella, alueellisella ja 

kansallisella tasolla; 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – j b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (j b) edistetään ja kehitetään 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 

kanssa käytävää vuoropuhelua unionin 

lainsäädännön, politiikkatavoitteiden ja 

strategioiden kehittämisestä, 

täytäntöönpanosta ja seurannasta kaikilla 

ohjelman kattamilla aloilla; 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ohjelmaa seurataan sellaisten 

indikaattoreiden perusteella, joiden 

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: 

Ohjelmaa seurataan sellaisten 

indikaattoreiden perusteella, joiden 

tarkoituksena on mitata, missä määrin 

ohjelman yleis- ja erityistavoitteet on 

saavutettu, ja pyrkimyksenä on minimoida 

hallinnolliset rasitteet ja kustannukset. 

Indikaattorit on mahdollisuuksien 

mukaan eriteltävä iän, sukupuolen ja 

muiden kerättävien tietojen (etninen 

alkuperä, vammaisuus, sukupuoli-

identiteetti jne.) mukaan. Tätä varten 

kerätään tietoja seuraavista 

avainindikaattoreista: 
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Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – taulukko – rivi 6 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ohjelman toimista seuranneiden 

kansainvälisten verkostojen ja aloitteiden 

määrä, joissa keskitytään eurooppalaiseen 

muisti- ja kulttuuriperintöön 

Ohjelman toimista seuranneiden 

kansainvälisten verkostojen ja aloitteiden 

määrä, joissa keskitytään eurooppalaiseen 

muistiperintöön ja 

kansalaisvuoropuheluun. 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – taulukko – rivi 6 a (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Hankkeiden maantieteellinen 

jakautuminen. 
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LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA VALMISTELIJA ON 
SAANUT TIETOJA 

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja valmistelija on siitä yksin 

vastuussa. Valmistelija on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan 

lausuntoa ennen sen hyväksymistä valiokunnassa: 

Yhteisö ja/tai henkilö 

Civil Society Europe 

European Youth Forum 

Council of European Municipalities and Regions 

Stefan Batory Foundation 

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France 

Jeunes Fédéralistes européens 

Culture Action Europe 
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