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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa todetaan, että unionin perustana olevat 
arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. 
Euroopan yhteiskunnissa on viime aikoina esiintynyt ääriliikkeitä ja jakolinjoja, mikä on 
haaste ajatukselle avoimesta ja osallistavasta yhteiskunnasta, joten komissio on arvioinut, että 
nyt on entistä tärkeämpää edistää ja lujittaa näitä arvoja. Lisäksi yhä esiintyy sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja 
seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää, ja naiset, lapset ja muut riskiryhmät 
kohtaavat päivittäin väkivaltaa. Ihmiset eivät ole tarpeeksi tietoisia EU:n arvoista eivätkä 
oikeuksistaan kansalaisina, ja jotkut jopa asettavat nämä arvot ja oikeudet kyseenalaisiksi.

Komissio on todennut, että ala on hajanainen ja sille toistaiseksi osoitetut resurssit ovat 
rajalliset eivätkä riitä vastaamaan kaikkiin näihin haasteisin. Siksi se on yhdistänyt ne uudeksi 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaksi, jota on määrä rahoittaa uudesta oikeusalan, 
perusoikeuksien ja arvojen rahastosta kaikkiaan 641 705 000 euron määrärahoilla. Ehdotus 
asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta annettiin 30. toukokuuta 
2018.

Ehdotetussa uudessa ohjelmassa yhdistetään kaksi nykyistä rahoitusohjelmaa, perusoikeus-, 
tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelma. Uuden ohjelman 
yleisenä tavoitteena on suojella ja edistää EU:n perussopimuksiin ja EU:n perusoikeuskirjaan 
sisältyviä perusoikeuksia ja arvoja. Yleinen tavoite saavutetaan kolmen erityistavoitteen 
kautta:

• edistetään tasa-arvoa ja perusoikeuksia (tasa-arvon ja perusoikeuksien lohko): 
keskitytään ehkäisemään ja torjumaan eriarvoisuutta ja syrjintää, tukemaan laaja-
alaista politiikkaa, jolla edistetään ja valtavirtaistetaan sukupuolten tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä, ja politiikkaa, jolla torjutaan rasismia ja kaikenlaista 
suvaitsemattomuutta, sekä suojelemaan ja edistämään lapsen oikeuksia, vammaisten 
oikeuksia, unionin kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia ja henkilötietojen suojaan 
liittyviä oikeuksia;

• edistetään kansalaisten sitoutumista ja osallistumista unionin toimintaan (kansalaisten 
sitoutumista ja osallistumista koskeva lohko): keskitytään lisäämään kansalaisten 
ymmärtämystä unionista, sen historiasta, kulttuuriperinnöstä ja monimuotoisuudesta ja 
edistämään eri maista tulevien kansalaisten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä;

• torjutaan kaikenlaista väkivaltaa (Daphne-lohko): keskitytään ehkäisemään ja 
torjumaan kaikenlaista väkivaltaa, joka kohdistuu lapsiin, nuoriin, naisiin ja muihin 
riskiryhmiin, sekä tukemaan ja suojelemaan tällaisen väkivallan uhreja.
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Menetelmä

Euroopan parlamentissa asiasta vastaava valiokunta on LIBE. EMPL on työjärjestyksen 
53 artiklan mukaisesti lausunnon antava valiokunta.

Valmistelijan lausunnon keskeiset kohdat

• Nimetään ohjelma perusoikeuksien, tasa-arvon ja arvojen ohjelmaksi, jotta se kertoisi 
EU:n tavoitteesta saada aikaan kaikkia koskeva tasa-arvo.

• Päivitetään ohjelman yleistavoitteen sanamuotoa, jotta voidaan korostaa jo johdanto-
osan 3 kappaleessa mainittuja tasa-arvon ja oikeuksien tavoitteita: ”Viime kädessä 
tavoitteena on edistää ja pitää yllä oikeuksiin perustuvaa, tasa-arvoista, osallisuutta 
edistävää ja demokraattista yhteiskuntaa.”

• Laajennetaan uuden ohjelman soveltamisalaa ESR+ -rahaston mukaisesti ihmisiin.

• Varmistetaan, että verkossa esiintyvän rasismin ja vihapuheen torjuntaan kiinnitetään 
asianmukaista huomiota seuraavalla ohjelmakaudella.

• Uuden yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon vuoksi olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota tietosuojaan käsiteltäessä tietoja työsuhteen yhteydessä tietojen 
arkaluonteisuuden vuoksi.

• Siirretään tukikelpoisten toimien luettelo perussäädökseen, sillä näin tärkeä osa 
lainsäädäntöä ei saa olla piilotettuna liitteeseen. Sen vuoksi ehdotetaan, että luodaan 
uusi 9 a artikla ja siirretään siihen koko liitteessä I oleva luettelo.

• EQUINETille olisi turvattava rahoitus ohjelmasta, sillä kyseinen verkosto koostuu 
lakisääteisistä elimistä, jotka panevat yhteistyössä täytäntöön ohjelman piiriin 
kuuluvaa EU:n lainsäädäntöä ja seuraavat sen soveltamista.

• Valmistelija ehdottaa toimia koskevan luettelon päivittämistä. Hänen keskeiset 
ehdotuksensa ovat seuraavat:

– toimissa ei pitäisi keskittyä ainoastaan lisäämään tietoa vaan myös käyttämään 
ohjelman kannalta relevanttia säännöstöä

– toimien luovia näkökohtia olisi vahvistettava, sillä valmistelijan kokemuksen 
mukaan hyvät luovat toimet ovat tavallisesti vaikuttavia ja tehokkaita 
pyrittäessä saavuttamaan ohjelman tavoitteet, jotka on vahvistettu 2 artiklassa

– otetaan uudelleen mukaan keskeisten toimijoiden tukemiseen ja 
oppimateriaaliin liittyvät toimet, joita tuetaan tällä hetkellä mutta joita ei 
mainita uudessa ehdotuksessa.

• Valmistelija ehdottaa lisäksi, että liitteessä II tehtäisiin selkeä ero tulos- ja 
seurausindikaattoreiden välille, ja ehdottaa raportteihin sisällytettäviä 
seurausindikaattoreita.
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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Käyttäen perustana säädöksiä, 
joissa näitä arvoja käsitellään tarkemmin, 
etenkin rodusta tai etnisestä alkuperästä 
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanosta 
29 päivänä kesäkuuta 2000 annettua 
neuvoston direktiiviä 2000/43/EY ja 
yhdenvertaista kohtelua työssä ja 
ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
27 päivänä marraskuuta 2000 annettua 
neuvoston direktiiviä 2000/78/EY, 
noudattaen EU:lle YK:n 
vammaisyleissopimuksen osapuolena 
kuuluvia velvoitteita ja ottaen huomioon 
toimielinten välisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista (2017/C 
428/09) sekä 19 päivänä huhtikuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin 
päätöslauselman tarpeesta luoda 
eurooppalaisten arvojen väline 
perusarvoja Euroopan unionissa 
paikallisella ja kansallisella tasolla 
edistävien kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden tukemiseksi 
(2018/2619(RSP) unionin olisi edelleen 
pidettävä yllä ja edistettävä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 
3 artiklassa tarkoitettuja perusarvoja ja 
oikeuksia.
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Tarkistus 2

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 ei saa 
pitää itsestäänselvyytenä, vaan niitä olisi
edelleen suojeltava, 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 sekä yhä 
jatkuvia suvaitsemattomuuden ja 
syrjinnän haasteita, joten on entistä 
tärkeämpää edistää, voimistaa ja puolustaa 
oikeutta, perusoikeuksia, unionin arvoja ja 
oikeusvaltioperiaatetta, joka on 
erottamaton osa itse demokratiaa ja sen 
vaikuttavuuden edellytys. 
Ihmisoikeuksien, ihmisarvon 
kunnioittamisen, vapauden, demokratian, 
tasa-arvon ja oikeusvaltioperiaatteen 
edistämisellä ja tukemisella 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’.

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

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

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

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

Tarkistus 3

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 
myötävaikuttavat unionin yhteisten 
arvojen, oikeuksien ja rikkaan 
monimuotoisuuden tukemiseen, 
levittämiseen ja suojelemiseen ja niiden 
säilymiseen elinvoimaisina. Viime kädessä 
tavoitteena on puolustaa, edistää ja pitää 
yllä oikeuksiin perustuvaa, tasa-arvoista, 
osallisuutta edistävää ja demokraattista 
yhteiskuntaa, johon kuuluu elinvoimainen 
kansalaisyhteiskunta. Rahoitettavilla 
toimilla olisi kannustettava kansalaisia 
mukaan demokraattiseen toimintaan ja 
kansalaisvaikuttamiseen sekä sosiaaliseen 
osallistumiseen ja edistettävä
eurooppalaisen yhteiskunnan 
monimuotoisuutta sekä jäsenvaltioissa että 
niiden välillä myös yhteisten arvojen,
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 
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unionin toiminta-aloilla asianmukaisten 
kanavien kautta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmassa, jäljempänä ’ohjelma’, olisi 
mahdollistettava yhteisvaikutusten 
kehittäminen, jotta voidaan puuttua arvojen 
levittämiseen, edistämiseen ja suojeluun 
liittyviin yhteisiin haasteisiin ja saavuttaa 
kriittinen massa konkreettisten tulosten 
aikaan saamiseksi. Tässä olisi käytettävä 
perustana edeltävistä ohjelmista saatuja 
positiivisia kokemuksia, ja myös uusia 
innovatiivisia toimia olisi kehitettävä. 
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.

Perustelu

Ei pitäisi turvautua yksinomaan olemassa oleviin toimiin vaan olisi lisäksi kehitettävä uusia 
toimia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU- (5) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU-
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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.

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 tietoisuutta yhteiskunnan 
toiminnasta ja aktiivista sitoutumista 
siihen ja näin heidän osallistumistaan 
demokraattiseen ja sosiaaliseen toimintaan 
unionissa sekä vahvistetaan sosiaalista 
osallisuutta ja torjutaan syrjäytymistä. 
Samoin keskinäistä ymmärtämystä, 
monimuotoisuutta, vuoropuhelua ja 
muiden ihmisten kunnioittamista edistävien 
toimien tukemisella voidaan kehittää 
sosiaalisen 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.
Keskinäisen ymmärtämyksen, 
vuoropuhelun ja monimuotoisuuden 
kunnioittamisen arvot voidaan juurruttaa 
unionin tasolle vain, jos ne ovat 
elinvoimaisia jäsenvaltioissa ja niiden 
alueilla. Näin ollen ohjelmalla olisi 
edistettävä näitä arvoja myös 
jäsenvaltioissa niiden eri kansallisten, 
etnisten, uskonnollisten tai kieliryhmien 
keskuudessa, jotka yhdessä muodostavat 
asianomaisen yhteiskunnan kulttuurisen 
rikkauden ja monimuotoisuuden.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kansalaisten olisi tunnettava 
paremmin unionin kansalaisuudesta 

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

johtuvat oikeutensa, myös syrjinnän 
kieltoa työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden yhteydessä koskevat SEUT-
sopimuksen 45 artiklan 2 kohdan 
määräykset, heidän olisi voitava asua, 
matkustaa, opiskella, työskennellä ja tehdä 
vapaaehtoistyötä toisessa jäsenvaltiossa 
vaivattomasti, ja heidän olisi voitava 
käyttää kaikkia kansalaisuuteen liittyviä 
oikeuksiaan, luottaa siihen, että he voivat 
nauttia samoista oikeuksista 
täysimääräisesti ja että heidän oikeuksiaan, 
sosiaaliset oikeudet mukaan luettuina,
suojataan ilman minkäänlaista syrjintää 
riippumatta siitä, missä he oleskelevat 
unionin alueella. Lisäksi osalla 
kansalaisyhteiskunnasta on nykyään 
moninaisia vaikeuksia jäsenvaltioissa, 
joten kansalaisyhteiskuntaa ja etenkin 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
olisi tuettava toiminnassa, jolla ne 
edistävät ja suojaavat SEU-sopimuksen 2 
artiklan mukaisia EU:n yhteisiä arvoja ja 
lisää niitä koskevaa tietoa sekä 
myötävaikuttavat unionin lainsäädännön 
mukaisten oikeuksien tosiasialliseen 
toteutumiseen etenkin perusoikeuskirjan 
osalta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja 
tavoitteista. SEUT-sopimuksen 
8 artiklassa annetaan unionille tehtäväksi 
poistaa eriarvoisuutta miesten ja naisten 
välillä sekä edistää miesten ja naisten 
välistä tosiasiallista tasa-arvoa kaikissa 
toimissaan. Henkilöiden syrjintä ja 
eriarvoinen kohtelu heidän sukupuolensa 
perusteella loukkaa heidän 
perusoikeuksiaan ja estää heidän 
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toiminnassa on unionin ydintoimintaa ja 
vauhdittaa talouskasvua, minkä vuoksi sitä 
olisi tuettava ohjelmasta.

täysimittaisen poliittisen, sosiaalisen ja 
taloudellisen osallistumisensa 
yhteiskunnan toimintaan. Rakenteellisten 
ja kulttuuristen esteiden esiintyminen 
vaikeuttaa todellisen sukupuolten tasa-
arvon saavuttamista. Sukupuolten tasa-
arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen 
unionin kaikessa toiminnassa, myös työssä 
ja työelämässä, jossa syrjintää esiintyy 
edelleen palkkauksen ja työmarkkinoille 
pääsyn osalta, on siten unionin 
ydintoimintaa ja vauhdittaa talouskasvua, 
minkä vuoksi sitä olisi tuettava ohjelmasta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kaikenlaisen väkivallan ehkäisy ja 
torjuminen ja uhrien suojelu edellyttävät 
voimakasta poliittista tahtoa ja 
koordinoituja toimia, joiden lähtökohtana 
ovat aiempien Daphne-ohjelmien, 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman ja oikeusalan 
ohjelman menetelmät ja tulokset. Daphne-
rahoitus, joka käynnistettiin vuonna 1997 
ja jolla tuetaan väkivallan uhreja ja 
torjutaan naisiin, lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvaa väkivaltaa, on ollut todellinen 
menestys: sidosryhmät (viranomaiset, 
akateemiset laitokset ja kansalaisjärjestöt) 
ovat olleet siihen tyytyväisiä ja rahoitetut 
hankkeet ovat olleet vaikuttavia. Siitä on 
rahoitettu hankkeita, joilla lisätään asiaan 
liittyvää tietoa, tarjotaan tukipalveluja 
uhreille ja tuetaan kentällä toimivien 
kansalaisjärjestöjen toimintaa. Siinä on 
puututtu kaikenlaiseen väkivaltaan, kuten 
perheväkivaltaan, seksuaaliseen 
väkivaltaan, ihmiskauppaan ja uusiin 
väkivallan muotoihin, kuten 
verkkokiusaamiseen. Sen vuoksi on tärkeää 
jatkaa kaikkia näitä toimia ja ottaa saadut 

(10) Kaikenlaisen väkivallan ehkäisy ja 
torjuminen ja uhrien, riskiryhmien ja 
erityisen heikossa asemassa olevien 
henkilöiden suojelu edellyttävät 
voimakasta poliittista tahtoa ja 
koordinoituja toimia, joiden lähtökohtana 
ovat aiempien Daphne-ohjelmien, 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman ja oikeusalan 
ohjelman menetelmät ja tulokset. 
Ohjelmien päällekkäisyyksiä ja 
kaksinkertaista rahoitusta on pyrittävä 
välttämään. Daphne-rahoitus, joka 
käynnistettiin vuonna 1997 ja jolla tuetaan 
väkivallan uhreja ja torjutaan naisiin, 
lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa, 
on ollut todellinen menestys: sidosryhmät 
(viranomaiset, akateemiset laitokset ja 
kansalaisjärjestöt) ovat olleet siihen 
tyytyväisiä ja rahoitetut hankkeet ovat 
olleet vaikuttavia. Siitä on rahoitettu 
hankkeita, joilla lisätään asiaan liittyvää 
tietoa, tarjotaan tukipalveluja uhreille, 
riskiryhmille ja erityisen heikossa 
asemassa oleville henkilöille ja tuetaan 
kentällä toimivien kansalaisjärjestöjen 
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tulokset ja kokemukset asianmukaisesti 
huomioon ohjelman toteuttamisessa.

toimintaa. Siinä on puututtu kaikenlaiseen 
väkivaltaan, kuten perheväkivaltaan, 
seksuaaliseen väkivaltaan, ihmiskauppaan 
ja uusiin väkivallan muotoihin, kuten 
verkkokiusaamiseen. Sen vuoksi on tärkeää 
jatkaa kaikkia näitä toimia ja ottaa saadut 
tulokset ja kokemukset asianmukaisesti 
huomioon ohjelman toteuttamisessa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Syrjintäkielto on yksi unionin 
perusperiaatteista. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 19 
artiklassa määrätään toimenpiteistä 
sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjumiseksi. Syrjintäkielto vahvistetaan 
myös perusoikeuskirjan 21 artiklassa. Eri 
syrjintämuotojen erityispiirteet olisi 
otettava huomioon, ja yhdestä tai 
useammasta syystä johtuvan syrjinnän 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi olisi 
suunniteltava asianmukaisia toimia. 
Ohjelmasta olisi tuettava toimia, joilla 
ehkäistään ja torjutaan syrjintää, 
rasismia, muukalaisvihaa, antisemitismiä, 
muslimivihaa ja muita 
suvaitsemattomuuden muotoja. Tässä 
yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota kaikenlaisen väkivallan, vihan, 
erottelun ja leimaamisen ehkäisemiseen 
ja torjuntaan sekä kiusaamisen, 
ahdistelun ja suvaitsemattoman kohtelun 
torjuntaan. Ohjelma olisi toteutettava 
tavalla, jolla vahvistetaan muita samoihin 
tavoitteisiin tähtääviä unionin toimia;
tällaisia ovat erityisesti toimet, joita 
tarkoitetaan 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetussa komission tiedonannossa 

(11) Syrjintäkielto on yksi unionin 
perusperiaatteista. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 19 
artiklassa määrätään toimenpiteistä 
sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjumiseksi. Syrjintäkielto vahvistetaan 
myös perusoikeuskirjan 21 artiklassa, jossa 
kielletään kaikenlainen syrjintä, joka 
perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin
tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen 
alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, 
kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, 
poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, 
kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, 
varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen tai muuhun sellaiseen 
seikkaan, ja jossa kielletään 
kansalaisuuteen perustuva syrjintä 
perussopimusten soveltamisalalla, 
rajoittamatta kuitenkaan perussopimusten 
erityismääräysten soveltamista. Lisäksi 
perusoikeuskirjan koko III luku käsittelee 
tasa-arvoa. Tasa-arvo ja syrjimättömyys 
eivät ole pelkästään oikeudellisia 
kysymyksiä vaan yhteiskunnan 
perustavanlaatuisia haasteita, joten eri 
syrjintämuotojen erityispiirteet olisi 
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”EU:n kehys romanien integraatiota 
edistäville kansallisille strategioille 
vuoteen 2020 saakka”10 ja 9 päivänä 
joulukuuta 2013 annetussa neuvoston 
suosituksessa jäsenvaltioissa 
toteutettavista romanien integraatiota 
edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä11.

otettava huomioon ja yhdestä tai 
useammasta syystä johtuvan syrjinnän sekä 
moniperusteisen syrjinnän ehkäisemiseksi 
ja torjumiseksi olisi suunniteltava 
asianmukaisia toimia. 

_________________________________

10  COM(2011) 173. 11 EUVL C 378, 
24.12.2013, s. 1.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Ohjelmasta olisi tuettava toimia, 
joilla ehkäistään ja torjutaan syrjintää, 
rasismia, muukalaisvihaa, antisemitismiä, 
romanivastaisuutta, afrofobiaa, 
muslimivihaa ja muita 
suvaitsemattomuuden muotoja, jotka
perustuvat esimerkiksi vammaisuuteen, 
ikään, sukupuoleen, sukupuolen 
ilmaisuun, sukupuoli-identiteettiin ja 
seksuaaliseen suuntautumiseen, ja siinä 
olisi tunnustettava kaikkien ihmisten 
oikeus ihmisarvoiseen kohteluun. Tässä 
yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota myös kaikenlaisen väkivallan, 
vihan, erottelun ja leimaamisen 
ehkäisemiseen ja torjuntaan sekä 
kiusaamisen (verkkokiusaaminen 
mukaan luettuna), ahdistelun ja 
suvaitsemattoman kohtelun torjuntaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 b) Ohjelma olisi toteutettava tavalla, 
jolla vahvistetaan muita samoihin 
tavoitteisiin tähtääviä unionin toimia. 
Tällaisia ovat erityisesti toimet, joita 
tarkoitetaan 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetussa komission tiedonannossa 
”EU:n kehys romanien integraatiota 
edistäville kansallisille strategioille 
vuoteen 2020 saakka” ja 9 päivänä 
joulukuuta 2013 annetussa neuvoston 
suosituksessa jäsenvaltioissa 
toteutettavista romanien integraatiota 
edistävistä tuloksellisista toimenpiteistä1 a. 
Suvaitsevaisten ja osallisuutta edistävien 
työpaikkojen edistäminen ja se, että 
tunnustetaan kaikkien ihmisten oikeus 
ihmisarvoiseen kohteluun työpaikalla ja 
yleisesti yhteiskunnassa, ovat jatkuvia 
tavoitteita, jotka edellyttävät enemmän ja 
tehokkaampia koordinoituja toimia sekä 
riittävän rahoituksen osoittamista.

____________________

1 a EUVL C 378, 24.12.2013, s. 1.

Tarkistus 12

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 

(12) Asenteisiin ja ympäristöön liittyvät 
esteet sekä esteettömyysongelmat 
vaikeuttavat vammaisten täysimittaista ja 
tehokasta osallistumista yhteiskunnan 
toimintaan tasapuolisin edellytyksin. 
Vammaisiin, myös henkilöihin, joilla on 
pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, 
älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma,
kohdistuu useita muitakin esteitä: heidän 
on vaikeampi päästä työmarkkinoille, 
saada inklusiivista ja korkealaatuista 
opetusta, välttää köyhyyttä ja sosiaalista 
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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.

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. Ohjelmassa olisi siksi 
kiinnitettävä erityistä huomiota toimiin, 
joilla lisätään tietoisuutta vammaisten 
henkilöiden haasteista heidän 
osallistuessaan täysimääräisesti 
yhteiskunnan toimintaan ja käyttäessään 
tasavertaisesti kansalaisoikeuksiaan.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) SEUT-sopimuksen 8 ja 10 artiklan 
mukaisesti ohjelman kaikissa toimissa olisi 
tuettava sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista.

(15) SEUT-sopimuksen 8 ja 10 artiklan 
mukaisesti ohjelman kaikissa toimissa olisi 
tuettava sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista ja edistämistä.

Tarkistus 14

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 

(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 
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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 
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.

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 näiden kaikkien asiaan liittyvien tasa-
arvoelinten 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. Komissio hyväksyi 
suosituksen tasa-arvoelimiä koskevista 
normeista [C(2018) 3850 final], ja se 
kattaa tasa-arvoelinten toimeksiannon, 
riippumattomuuden, vaikuttavuuden sekä 
niiden välisen koordinoinnin ja 
yhteistyön. 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).
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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).

Tarkistus 15

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 

(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 
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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.

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 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) SEUT-sopimuksen 9 artiklan 
mukaisesti olisi edistettävä työllisyyden 
korkeaa tasoa, riittävää sosiaaliturvaa 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa. 
Siksi tämän ohjelman toimissa olisi 
edistettävä synergioita köyhyyden, 
sosiaalisen syrjäytymisen ja 
työmarkkinoilta syrjäytymisen torjunnan, 
tasa-arvon edistämisen ja syrjinnän 
kaikkien muotojen torjumisen välillä. Sen 
vuoksi ohjelma olisi pantava täytäntöön 
siten, että varmistetaan mahdollisimman 
runsas synergia ja täydentävyys sekä 
ohjelman eri lohkojen kesken että 
Euroopan sosiaalirahasto plussan kanssa. 
Lisäksi olisi varmistettava synergia sekä 
Erasmus-ohjelman että Euroopan 
sosiaalirahasto plussan kanssa sen 
varmistamiseksi, että nämä rahastot 
edistävät yhdessä laadukkaan 
koulutuksen tarjoamista ja turvaavat 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikille.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tämän asetuksen mukaisen 
rahoituksen muodot ja 
toteuttamismenetelmät olisi valittava sen 
perusteella, miten hyvin niillä saavutetaan 
toimien erityistavoitteet ja saavutetaan 
tuloksia, kun otetaan huomioon erityisesti 
tarkastusten kustannukset, hallinnollinen 
rasitus ja oletettu noudattamatta jättämisen 
riski. Tässä olisi harkittava 
kertakorvausten, kiinteiden määrien ja 
yksikkökustannusten käyttämistä sekä 
varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun rahoituksen, joka ei 
perustu toimien kustannuksiin, käyttämistä. 
Varainhoitoasetuksen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/201320, neuvoston 
asetuksen (Euratom, 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 

(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.
Jotta helpotetaan myös pienten 
organisaatioiden osallistumista 
ohjelmaan, olisi varmistettava avun 
saaminen ja karsittava kaikki 
tarpeettomat hallinnolliset esteet. 
Tarvittaessa olisi harkittava 
mahdollisuutta soveltaa kaksivaiheista 
arviointimenettelyä ja myöntää 
porrastettuja avustuksia ja monivuotisia 
toiminta-avustuksia. 
Yhteisrahoitusosuuksissa olisi otettava 
huomioon niiden organisaatioiden tyyppi 
ja koko, joita varten ohjelman 
ehdotuspyynnöt on tarkoitettu.
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, 
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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.

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.

__________________ __________________

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 (EYVL L 312, 
23.12.1995, s. 1).

22 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 22 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 
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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).

2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 
1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL 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 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Ohjelman tavoitteena on suojella ja 
edistää EU:n perussopimuksissa 
vahvistettuja perusoikeuksia ja arvoja, 
muun muassa tukemalla kaiken kokoisia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
oikeuksiin perustuvan, tasa-arvoisen,
osallisuutta edistävän, avoimen ja 
demokraattisen yhteiskunnan
ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja
säilyttämiseksi.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta



PE627.615v02-00 22/32 AD\1166737FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) edistetään kaikkien tasa-arvoa 
ehkäisemällä ja torjumalla eriarvoisuutta 
ja kaikenlaista syrjintää, joka perustuu 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen, sekä perusoikeuskirjan 
21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
syihin perustuvaa syrjintää ja tuetaan 
laaja-alaista politiikkaa, jolla edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, sosiaalista 
osallisuutta ja syrjimättömyyttä ja niiden 
valtavirtaistamista, sekä politiikkaa, jolla 
torjutaan rasismia ja kaikenlaista 
suvaitsemattomuutta sekä verkossa että 
sen ulkopuolella;

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

a a) edistetään keskinäistä ymmärrystä, 
vuoropuhelua ja monimuotoisuuden 
kunnioittamista jäsenvaltioissa ja 
unionissa;
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Tarkistus 22

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, ikäihmisten oikeuksia, 
vammaisten oikeuksia, unionin 
kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia, 
sosiaaliset oikeudet mukaan luettuina,
sekä henkilötietojen suojaan liittyviä 
oikeuksia, mukaan lukien 
tietojenkäsittelytilanteet työsuhteessa tai 
sosiaaliturvan yhteydessä yleisen 
tietosuoja-asetuksen1 a mukaisesti.

__________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) lisätään kansalaisten ymmärtämystä 
unionista, sen yhteisistä arvoista ja 
historiasta – kiinnittäen erityistä huomiota 
totalitaaristen hallintojen historiaan – ja
kulttuuriperinnöstä ja monimuotoisuudesta;

Tarkistus 24

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

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

b) edistetään eri kansallisia ja 
kulttuurisia taustoja edustavien
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 ja edistää yhteisvastuuta.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) ehkäistään, myös tiedotus- ja 
koulutustoimien avulla, ja torjutaan 
kaikenlaista väkivaltaa, myös 
perheväkivaltaa, joka kohdistuu lapsiin, 
nuoriin, naisiin ja ikäihmisiin, sekä 
väkivaltaa, joka kohdistuu muihin 
riskiryhmiin ja erityisen heikossa 
asemassa oleviin henkilöihin;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuetaan ja suojellaan tällaisen 
väkivallan uhreja.

b) tuetaan ja suojellaan tällaisen 
väkivallan uhreja, riskiryhmiä ja erityisen 
heikossa asemassa olevia henkilöitä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
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9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen nojalla voidaan myöntää 
rahoitusta toimiin, jotka edistävät jonkin 2 
artiklassa määritellyn erityistavoitteen 
saavuttamista. Rahoitusta voidaan myöntää 
erityisesti liitteessä I lueteltuihin
toimintoihin.

Tämän asetuksen nojalla voidaan myöntää 
rahoitusta toimiin, jotka edistävät jonkin 2 
artiklassa määritellyn erityistavoitteen 
saavuttamista. Rahoitusta voidaan myöntää 
erityisesti seuraaviin toimintoihin:

a) lisätään tietoisuutta, luovia toimia 
ja koulutustoimia ja jaetaan tietoa, jotta 
parannetaan ohjelman kattamilla aloilla 
sovellettavaa toimintapolitiikkaa ja 
oikeuksia koskevaa tietämystä;

b) edistetään vastavuoroista 
oppimista vaihtamalla hyviä 
toimintatapoja sidosryhmien parissa, jotta 
lisätään kansalaisvaikuttamista ja 
osallistumista demokraattiseen toimintaan 
tiedon ja vastavuoroisen ymmärtämyksen 
perusteella; sekä

c) toteutetaan luovia toimia sekä 
edistämis-, analyysi- ja seurantatoimia1a, 
joilla parannetaan ymmärtämystä 
ohjelmaan kuuluvien alojen tilanteesta 
jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla ja 
parannetaan EU:n lainsäädännön ja 
politiikan täytäntöönpanoa;

d) koulutetaan asianomaisia 
sidosryhmiä, jotta parannetaan heidän 
tietoisuuttaan ja tietämystään alalla 
sovellettavista toimintapolitiikoista ja 
oikeuksista ja mahdollisuuksiaan 
hyödyntää niitä;

e) kehitetään ja ylläpidetään kaikkien 
käytettävissä olevia tieto- ja 
viestintäteknisiä välineitä;

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

g) tuodaan yhteen eri 
kansalaisuuksia ja kulttuureja edustavia 
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eurooppalaisia antamalla heille 
mahdollisuus osallistua twinning-
toimintaan, muun muassa 
ystävyyskaupunkitoimintaan;

h) kannustetaan ja helpotetaan 
aktiivista ja osallisuutta tukevaa 
osallistumista demokraattisemman 
unionin rakentamiseen ja lisätään 
tietoisuutta oikeuksista ja arvoista ja 
mahdollisuuksia käyttää niitä tukemalla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita;

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

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

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

______________________

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

Tarkistuksen a–k alakohdat ovat liitteessä I olevan 1 kohdan tarkistettuja alakohtia.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 29

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 30

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

LIITE I Poistetaan.

Ohjelmasta tuettavat toimet

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

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

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

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

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

e) kehitetään ja ylläpidetään tieto- ja 
viestintäteknisiä välineitä;

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

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

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

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

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

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

______________________

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

Tarkistus 31

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 
tulosindikaattoreiden 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:
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkistaa vuosittain myös 
seuraavat seurausindikaattorit:

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toiminnan maantieteellinen kattavuus 
lohkoittain

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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