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LYHYET PERUSTELUT

Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
8 artiklassa unionille annetaan tehtäväksi poistaa eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä ja 
edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa kaikissa toimissaan. Sukupuolten tasa-arvon 
saavuttaminen on kaikkien yhteinen etu. Tasa-arvoiset yhteiskunnat ovat vakaampia ja 
demokraattisempia. Sukupuolten tasa-arvo näkyy välittömästi myös taloudessa, sillä se nostaa 
asukaskohtaista bruttokansantuotetta. Sukupuolten tasa-arvo vaikuttaa talouskasvuun 
tuomalla enemmän naisia STEM-alojen koulutukseen ja työmarkkinoille ja kaventamalla 
sukupuolten palkkaeroa1.

Tästä huolimatta sukupuolten tasa-arvo edistyy Euroopassa hyvin hitaasti, mikä käy ilmi 
vuoden 2017 tasa-arvoindeksistä. Naisten kohtaama usein hiljainen, piilevä ja 
moniperusteinen syrjintä, eriarvoinen kohtelu ja monenlainen väkivalta loukkaavat heidän 
perusoikeuksiaan. Kaikki jäsenvaltiot eivät myöskään ole vielä ratifioineet Euroopan 
neuvoston yleissopimusta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta (Istanbulin yleissopimus).

Sukupuolten tasa-arvo ei ole pysyvä olotila. Sen edistäminen ja ylläpitäminen vaatii jatkuvia 
ponnisteluja. Siksi on keskeisen tärkeää valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvo uudella 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelmalla. Sukupuolivaikutusten arviointi ja tasa-
arvoindikaattoreiden seuranta on varmistettava. Jotta ohjelma ja sen ehdotuspyynnöt 
toimisivat laadukkaasti, on huolehdittava sukupuolitietoisesta budjetoinnista ja sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista koskevasta koulutuksesta.

Sukupuolten tasa-arvon ja kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemisen ja torjumisen olisi oltava erityisiä painopistealueita perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmassa ja Daphne-lohkolle olisi varattava erilliset määrärahat. Kaikessa 
ohjelmasuunnittelussa, ei pelkästään Daphne-lohkossa, olisi varmistettava naisten 
osallistuminen soveltamalla tarvittaessa kohdennettuja toimintamalleja. Vain tällaisella 
panostamisella voidaan saavuttaa sukupuolten tasa-arvo ja päästä lopullisen päämäärään, joka 
on tasa-arvoon ja oikeuksiin perustuva, osallistava, demokraattinen ja väkivallaton 
yhteiskunta.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

                                               
1 Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE): Economic benefits of gender equality in the European Union (2017), 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0217174enn_web.pdf
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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

perusoikeuksien, tasa-arvon ja arvojen 
ohjelman perustamisesta

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin ja se edellyttää vastaavia teknisiä muutoksia 
koko tekstiin.)

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 

(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, 
tyttöjen ja naisten, hlbtqi-henkilöiden ja 
muiden ihmisten ihmisoikeudet, tasa-
arvo, demokratia ja oikeusvaltio ovat 
uhattuina, ja riippumattoman 
kansalaisyhteiskunnan, etenkin naisten 
oikeuksien järjestöjen ja ihmisoikeuksien 
puolustajien, toimintatila kaventuu 
jatkuvasti, joten on entistä tärkeämpää 
edistää, voimistaa ja puolustaa oikeutta, 
perusoikeuksia ja unionin arvoja eli
yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, 
ihmisarvon kunnioittamista, vapautta, 
demokratiaa, tasa-arvoa ja 
oikeusvaltioperiaatetta, sekä tukea ja 
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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’.

suojella niitä, jotka puolustavat näitä 
arvoja ja oikeuksia. 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’.

__________________ __________________

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, 

(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 ja näiden oikeuksien ja 
arvojen sekä tämän monimuotoisuuden 
puolustamista. Viime kädessä tavoitteena
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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.

on edistää ja pitää yllä tasa-arvoon ja 
oikeuksiin perustuvaa, tasa-arvoista, 
osallisuutta edistävää, demokraattista ja 
väkivallatonta yhteiskuntaa. Tähän sisältyy 
elinvoimainen, riippumaton ja 
monimuotoinen 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.

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 

(4) Perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmassa, jäljempänä ’ohjelma’, olisi 
mahdollistettava yhteisvaikutusten 
kehittäminen, jotta voidaan puuttua arvojen 
edistämiseen ja suojeluun liittyviin 
yhteisiin haasteisiin ja saavuttaa kaikilla 
tasoilla tarvittava kriittinen massa 
konkreettisten tulosten aikaan saamiseksi. 
Tässä olisi käytettävä perustana edeltävistä 
ohjelmista saatuja positiivisia kokemuksia. 
Näin on mahdollista 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 
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toimintamalleja. osallistumismahdollisuudet soveltamalla 
räätälöityjä ja tarvittaessa tasavertaisen 
osallistumisen varmistamiseksi 
kohdennettuja toimintamalleja niin, että 
ohjelmalla edistetään kaikenlaista tasa-
arvoa ja myös sukupuolten tasa-arvoa.

Perustelu

Koska naisilla ja miehillä on yhteiskunnassa erilaiset roolit, heillä on myös esimerkiksi 
ajankäytön ja hoitovastuiden tasapainottamisen kannalta erilaiset mahdollisuudet osallistua 
toimiin.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Muistiperintöön ja Euroopan 
historian kriittiseen tarkasteluun liittyvä 
toiminta on tarpeen, jotta kansalaiset 
saisivat tietoa yhteisestä historiasta 
yhteisen tulevaisuuden, moraalisen 
tarkoituksen ja jaettujen arvojen perustana. 
Koska naiset on kautta historian ollut 
tapana sivuuttaa, naisten historiaa ja 
heidän vaikutustaan historian 
tapahtumiin olisi kohdeltava erityisen 
merkittävänä asiana. Huomioon olisi 
otettava myös historiallisten, 
kulttuurillisten ja kulttuurienvälisten 
seikkojen merkitys sekä muistiperinnön ja
osallistavan eurooppalaisen identiteetin ja 
yhteenkuuluvuuden tunteen luomisen 
väliset yhteydet.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Euroopan unionin perusperiaatteista ja 
tavoitteista. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
8 artiklassa unionille annetaan tehtäväksi 
poistaa eriarvoisuutta sekä edistää 
miesten ja naisten tasa-arvoa kaikissa 
toimissaan. Tästä huolimatta sukupuolten 
tasa-arvo edistyy hyvin hitaasti (vuoden 
2017 tasa-arvoindeksi). Naisten ja tyttöjen 
kohtaama usein hiljainen ja piilevä 
moniperusteinen syrjintä ja eriarvoinen 
kohtelu sekä monenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta loukkaavat heidän 
perusoikeuksiaan ja estävät heidän 
täysimittaisen poliittisen, sosiaalisen ja 
taloudellisen osallistumisensa 
yhteiskunnan toimintaan. Poliittisten,
rakenteellisten ja kulttuuristen esteiden 
esiintyminen vaikeuttaa todellisen 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamista. 
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
unionin kaikessa toiminnassa tukemalla 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista ja syrjimättömyyttä 
koskevia tavoitteita, torjumalla aktiivisesti 
stereotypioita ja puuttumalla myös 
hiljaiseen syrjintään on unionin 
ydintoimintaa ja vauhdittaa talouskasvua, 
minkä vuoksi sitä olisi tuettava ohjelmasta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Vahva ja riippumaton naisten 
oikeuksien liike on kaikkein tärkein tekijä 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon parantamiseksi. Naisten oikeuksien 
järjestöt ovat yhä useammin hyökkäysten 
kohteena EU:ssa. Sen vuoksi on 
välttämätöntä, että EU torjuu tehokkaasti 
kansalaisyhteiskunnan kaventuvaa 
toimintatilaa ja tarjoaa vahvaa tukea 
naisten oikeuksien järjestöille, 
ruohonjuuritason ryhmille ja aktivisteille, 
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varsinkin niille, jotka työskentelevät 
haastavissa ympäristöissä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sukupuoleen perustuva väkivalta ja
lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta 
loukkaavat vakavasti perusoikeuksia. 
Tällaista väkivaltaa esiintyy kaikkialla 
unionissa, kaikissa sosiaalisissa ja 
taloudellisissa ympäristöissä, ja sillä on 
vakavia seurauksia uhrien fyysiselle 
terveydelle ja mielenterveydelle sekä koko 
yhteiskunnalle. Lapset, nuoret ja naiset 
ovat erityisen alttiita väkivallalle, 
erityisesti lähipiirissään. Olisi toteutettava 
toimenpiteitä, joilla edistetään lapsen 
oikeuksia ja suojellaan lapsia 
vahingoittamiselta ja väkivallalta, jotka 
vaarantavat heidän fyysisen ja 
mielenterveytensä ja loukkaavat heidän 
oikeuttaan kehitykseen, suojeluun ja 
ihmisarvoon. Kaikenlaisen väkivallan 
torjuminen, ehkäisevien toimien 
edistäminen ja uhrien suojelu ja tukeminen 
ovat unionin painopisteitä, joilla autetaan 
ihmisiä käyttämään perusoikeuksiaan ja 
edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa. 
Näitä painopisteitä olisi tuettava 
ohjelmasta.

(9) Sukupuoleen perustuva väkivalta 
sekä lapsiin, nuoriin ja ikääntyneisiin
kohdistuva väkivalta loukkaavat vakavasti 
perusluonteisia ihmisoikeuksia ja 
vaikuttavat suhteettomasti naisiin ja 
tyttöihin, etenkin lähisuhteissa, sekä 
hlbtqi-henkilöihin ja maahanmuuttaja- ja 
pakolaisnaisiin. Tällaista väkivaltaa 
esiintyy kaikkialla unionissa, kaikissa 
sosiaalisissa ja taloudellisissa 
ympäristöissä, ja sillä on vakavia 
seurauksia uhrien fyysiselle terveydelle ja 
mielenterveydelle sekä koko 
yhteiskunnalle. Sukupuoleen perustuva 
väkivalta edellyttää moniulotteista 
toimintamallia, joka kattaa oikeudelliset, 
koulutukseen , terveyteen (myös 
seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin) ja 
talouteen liittyvät sekä muut 
yhteiskunnalliset näkökohdat ja jossa 
esimerkiksi tuetaan naisten oikeuksien 
järjestöjä, tarjotaan neuvoja ja apua ja 
tuetaan hankkeita, joissa tavoitellaan 
tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. 
Haitallisiin stereotypioihin ja normeihin 
on syytä puuttua aktiivisesti jo varhaisessa 
iässä kuten myös kaikenlaiseen 
vihapuheeseen ja väkivaltaan verkossa.
Olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla 
edistetään lapsen oikeuksia ja suojellaan 
lapsia vahingoittamiselta ja väkivallalta, 
jotka vaarantavat heidän fyysisen ja 
mielenterveytensä ja loukkaavat heidän 
oikeuttaan kehitykseen, suojeluun ja 
ihmisarvoon. EU:n oikeusjärjestelmä ei 
tarjoa riittävää oikeutta ja suojelua 
naisille ja tytöille, minkä vuoksi 
sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit 
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eivät saa tarvittavaa tukea. Euroopan 
neuvoston yleissopimuksessa naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin 
yleissopimus) naisiin kohdistuvan 
väkivallan määritellään käsittävän 
”kaikki sellaiset sukupuoleen perustuvat 
väkivallanteot, jotka aiheuttavat tai voivat 
aiheuttaa naisille ruumiillista, 
seksuaalista, henkistä tai taloudellista 
haittaa tai kärsimystä, mukaan lukien 
tällaisilla teoilla uhkaaminen, 
pakottaminen tai mielivaltainen 
vapaudenriisto joko julkisessa tai 
yksityiselämässä”. Kaikenlaisen 
väkivallan, sellaisena kuin se määritellään 
Istanbulin yleissopimuksessa, torjuminen, 
ehkäisevien toimien edistäminen ja uhrien 
suojelu ja tukeminen ovat unionin 
painopisteitä, joilla autetaan ihmisiä 
käyttämään perusoikeuksiaan ja edistetään 
naisten ja miesten tasa-arvoa Näitä 
painopisteitä olisi tuettava ohjelmasta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Paperittomat naiset ovat erityisen 
alttiita väkivallalle ja seksuaaliselle 
hyväksikäytölle, eikä heille ole tarjolla 
tukea. On välttämätöntä ottaa käyttöön 
uhrikeskeinen toimintamalli ja tarjota 
riittäviä tukipalveluja kaikille naisille 
koko unionissa heidän kotipaikka-
asemastaan riippumatta. Monialaisen 
työn mahdollistamiseksi 
turvapaikkaprosesseissa tarvitaan 
ehdottomasti sukupuolitietoista 
näkökulmaa, ja se voi osaltaan lisätä 
sukupuolten tasa-arvoa.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Ennaltaehkäisy ja uhrien
oikeuksien tuki olisi suunniteltava 
yhteistyössä kohderyhmän kanssa ja 
samalla olisi varmistettava, että täytetään 
niiden henkilöiden erityistarpeet, jotka 
ovat monin tavoin heikossa asemassa.

Tarkistus 11

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 
tulokset ja kokemukset asianmukaisesti 

(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, ahdisteluun 
ja perinteisiin haitallisiin käytäntöihin, 
kuten naisten sukuelinten silpomiseen, ja 
uusiin väkivallan muotoihin, kuten 
verkkokiusaamiseen ja -häirintään. Sen 
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huomioon ohjelman toteuttamisessa. vuoksi on tärkeää jatkaa kaikkia näitä 
toimia, varata Daphne-ohjelmalle omat 
määrärahat ja ottaa saadut tulokset ja 
kokemukset asianmukaisesti huomioon 
ohjelman toteuttamisessa.

Tarkistus 12

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 ”EU:n kehys 
romanien integraatiota edistäville 
kansallisille strategioille vuoteen 2020 
saakka”10 ja 9 päivänä joulukuuta 2013 
annetussa neuvoston suosituksessa 

(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, naisvihaa, 
ikärasismia, rasismia, muukalaisvihaa, 
antisemitismiä, muslimivihaa ja muita 
suvaitsemattomuuden muotoja, ottaen 
huomioon naisiin kohdistuvan syrjinnän 
monet eri tasot. 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 ”EU:n kehys 
romanien integraatiota edistäville 
kansallisille strategioille vuoteen 2020 



AD\1169841FI.docx 13/28 PE627.907v02-00

FI

jäsenvaltioissa toteutettavista romanien 
integraatiota edistävistä tuloksellisista 
toimenpiteistä11.

saakka”10 ja 9 päivänä joulukuuta 2013 
annetussa neuvoston suosituksessa 
jäsenvaltioissa toteutettavista romanien 
integraatiota edistävistä tuloksellisista 
toimenpiteistä11.

__________________ __________________

10 COM(2011)173. 10 COM(2011)173.

11 EUVL C 378, 24.12.2013, s. 1. 11 EUVL C 378, 24.12.2013, s. 1.

Tarkistus 13

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 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. Vammaisiin naisiin 
ja tyttöihin saattaa kohdistua monenlaista 
syrjintää, ja heillä voi olla vaikeuksia 
saada terveyspalveluja, kuten seksuaali-
ja lisääntymisterveyspalveluja. 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.
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Tarkistus 14

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 edistettävä 
sukupuolitietoisen budjetoinnin ja 
sukupuolivaikutusten arvioinnin käyttöä 
aina tarvittaessa unionin koko 
talousarviomenettelyn ajan. Sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen 
asianmukainen täytäntöönpano edellyttää 
sukupuolitietoista budjetointia kaikissa 
asiaankuuluvissa budjettikohdissa ja 
riittävien määrärahojen myöntämistä sekä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen tarkoitettujen budjettikohtien 
avoimuutta. Yksittäisiä hankkeita ja koko 
ohjelmaa olisi tarkasteltava 
rahoituskauden päättyessä, jotta voidaan 
selvittää, miten pitkälti ne ovat edistäneet 
edellä mainittujen periaatteiden 
toteutumista.

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. 

(18) Riippumattomilla 
ihmisoikeuselimillä, kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioilla ja aktivisteilla 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. 
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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.

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. 
Pienempien organisaatioiden, jotka 
tekevät paljon vaaliakseen EU:n arvoja ja 
perusoikeuksia, olisi voitava saada tukea 
ilman viivästyksiä tai hankaluuksia. Aina 
kun näitä arvoja ja oikeuksia vastaan 
hyökätään kampanjoilla ja muilla 
toimilla, välittömiin vastatoimiin olisi 
oltava käytettävissä hätärahoitusta 
suoraviivaisilla hakumenettelyillä. EU:n 
rahoituksella täydennetään kansallisen 
tason rahoitusta, joten sillä olisi jatkuvasti 
ja pitkäaikaisesti tuettava ja vahvistettava
vaikutusmahdollisuuksia ja 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. Etusijalle olisi 
asetettava lisäksi hankkeet jäsenvaltioissa, 
joissa perusoikeudet ja siten myös naisten 
oikeudet ovat erityisesti uhattuina. 
Ohjelmassa olisi pyrittävä lisäämään sen 
varojen joustavuutta ja käytettävyyttä ja 
tarjoamaan kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioille samat 
rahoitusmahdollisuudet ja -ehdot niin 
EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Komission olisi varmistettava 
yleinen johdonmukaisuus, täydentävyys ja 
yhteisvaikutus unionin elinten, virastojen ja 
laitosten kuten Euroopan tasa-
arvoinstituutin ja unionin 
perusoikeusviraston toimien kanssa, ja 
arvioitava muiden kansallisten ja 
kansainvälisten toimijoiden työtä ohjelman 
piiriin kuuluvilla aloilla.

(19) Komission olisi varmistettava 
yleinen johdonmukaisuus, täydentävyys ja 
yhteisvaikutus unionin elinten, virastojen ja 
laitosten kuten Euroopan tasa-
arvoinstituutin ja unionin 
perusoikeusviraston toimien kanssa, ja 
arvioitava muiden kansallisten ja 
kansainvälisten toimijoiden työtä ohjelman 
piiriin kuuluvilla aloilla. Komission olisi 
aktiivisesti opastettava ohjelmaan 
osallistuvia käyttämään näiden unionin 
elinten, virastojen ja laitosten tuottamia 
raportteja ja resursseja, kuten Euroopan 
tasa-arvoinstituutin kehittämiä 
sukupuolitietoisen budjetoinnin ja 
sukupuolivaikutusten arvioinnin 
välineitä.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelma, 
jäljempänä ’ohjelma’.

Tällä asetuksella perustetaan 
perusoikeuksien, tasa-arvon ja arvojen 
ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin ja se edellyttää vastaavia teknisiä 
muutoksia koko tekstiin.)

. 

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

edistää EU:n perussopimuksissa 
vahvistettuja perusoikeuksia ja arvoja, 
muun muassa tukemalla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
avoimen, demokraattisen, tasa-arvoisen ja 
osallisuutta edistävän yhteiskunnan 
säilyttämiseksi. Sekä tätä ohjelmaa että 
rahoitettavia hankkeita sitoo sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen periaate.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistetään tasa-arvoa ja 
perusoikeuksia (tasa-arvon ja 
perusoikeuksien lohko),

a) edistetään ihmisoikeuksia, tasa-
arvoa ja syrjimättömyyttä
(perusoikeuksien ja tasa-arvon lohko),

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) torjutaan väkivaltaa (Daphne-
lohko).

c) torjutaan sukupuoleen perustuvaa
väkivaltaa (Daphne-lohko).

Perustelu

Rajallisten resurssien vuoksi Daphne-lohkossa olisi keskityttävä sukupuoleen perustuvaan 
väkivaltaan erityisenä väkivallan muotona, eikä sitä pitäisi laajentaa. Muihin ryhmiin 
kohdistuvaa väkivaltaa olisi käsiteltävä perusoikeuksien ja arvojen ohjelman Tasa-arvo ja 
perusoikeudet -lohkossa (jossa komission ehdotuksen mukaan ”ehkäistään ja torjutaan 
eriarvoisuutta ja syrjintää, joka perustuu sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen”).
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) edistetään sukupuolten tasa-arvoa 
ja sen valtavirtaistamista (sukupuolten 
tasa-arvon ja sen valtavirtaistamisen 
lohko),

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) tuetaan laaja-alaista politiikkaa, 
jolla torjutaan rasismia ja kaikenlaista 
vihaa ja suvaitsemattomuutta ja 
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henkilötietojen suojaan liittyviä oikeuksia. edistetään tasa-arvoa, syrjimättömyyttä, 
monimuotoisuutta ja osallisuutta;

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla

Sukupuolten tasa-arvo ja sen 
valtavirtaistaminen -lohko

Edellä 2 artiklan 2 kohdan a a 
alakohdassa esitetyn erityistavoitteen 
mukaisesti ohjelmassa keskitytään 
tukemaan laaja-alaista politiikkaa ja 
ohjelmia, joilla edistetään naisten 
oikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, 
naisten vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattamista ja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lisätään kansalaisten ymmärtämystä 
unionista, sen historiasta, 

a) lisätään kansalaisten ymmärtämystä 
unionista, sen historiasta, 
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kulttuuriperinnöstä ja monimuotoisuudesta; kulttuuriperinnöstä ja monimuotoisuudesta; 
nostetaan naisten ja taustaltaan ja 
identiteetiltään erilaisten ihmisten 
profiilia ja lisätään heidän 
osallistumistaan osallistavan 
eurooppalaisen identiteetin luomiseksi;

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

b a) varmistetaan mahdollistava 
ympäristö kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioille ja ihmisoikeuksien 
puolustajille, tuetaan niiden valmiuksia 
edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa, 
oikeusvaltiota ja sukupuolten tasa-arvoa 
sekä varmistetaan näitä arvoja 
puolustavien organisaatioiden, ryhmien ja 
yksityishenkilöiden suojelu;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
edistetään naisiin kohdistuvan väkivallan 
ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen (Istanbulin yleissopimus) 
täysimääräistä täytäntöönpanoa kaikilla 
tasoilla; ja
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuetaan ja suojellaan tällaisen
väkivallan uhreja.

b) tuetaan sukupuoleen perustuvan
väkivallan uhreja ja taataan heille 
samantasoinen suojelu kaikkialla 
unionissa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) [484 000 000 euroa kiinteinä 
hintoina] 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa, a a alakohdassa ja 
c alakohdassa tarkoitettuihin 
erityistavoitteisiin niin, että vähintään 
20 prosenttia varataan 2 artiklan 
2 kohdan a a alakohdan toteuttamiseen ja 
vähintään 50 prosenttia varataan 
2 artiklan 2 kohdan c alakohdan 
toteuttamiseen;

Tarkistus 31

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 

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, 
kansalaisyhteiskunnan, kuten 
naisjärjestöjen ja -verkostojen kuulemiset, 
sukupuolten tasa-arvon 
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aiheita koskeva viestintä. valtavirtaistamista koskeva koulutus, 
sukupuolivaikutusten arvioinnit, 
asiantuntijakokoukset sekä ohjelman 
yleistavoitteisiin liittyviä painopisteitä ja 
aiheita koskeva viestintä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ohjelmassa on tarjottava 
mahdollisuus tukea rekisteröitymättömiä 
organisaatioita ja yksittäisiä 
ihmisoikeuksien puolustajia, esimerkiksi 
hyödyntämällä suoraa myöntämistä ja 
kelpoisuusehtojen perusteella rajattuja 
menettelyjä ja vähäisiä avustuksia, 
soveltuvissa tapauksissa ilman tarvetta 
yhteisrahoitukseen ja tarvittaessa 
luottamuksellisesti toimien 
rahoittamiseksi kaikkein vaikeimmissa 
olosuhteissa, sekä 
uudelleenmyöntämismekanismeja 
keinona varmistaa, että tukea tarjotaan 
paikallisille ja kansallisille 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioille ja 
ihmisoikeuksien puolustajille.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arviointikomitea voi koostua 
ulkopuolisista asiantuntijoista.

2. Arviointikomitea voi koostua 
ulkopuolisista asiantuntijoista edellyttäen, 
että sen kokoonpano on tasa-arvoinen.
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Tarkistus 34

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 sen 
pysyvään työohjelmaan liittyvien kulujen 
rahoittamista varten edellyttäen, että sen 
työohjelmasta on tehty 
sukupuolivaikutusten arviointi.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sukupuolen mukaan eritellyt 
indikaattorit, joiden avulla raportoidaan 
ohjelman edistymisestä 2 artiklassa 
säädettyjen erityistavoitteiden 
saavuttamisessa, mukaan lukien 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvät 
indikaattorit, esitetään liitteessä II.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Arvioinneissa on otettava 
huomioon sukupuolinäkökulma ja 
esitettävä sukupuolen mukaan eriteltyjä 
lukuja, niissä on oltava erillinen luku 
kustakin lohkosta, niissä on otettava 
huomioon ohjelmalla saavutettujen 
henkilöiden lukumäärä, heidän 
antamansa palaute ja ohjelman 
maantieteellinen kattavuus, ja ne on 
suoritettava oikea-aikaisesti, jotta niitä 
voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 

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

tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 
kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen 
on käynnistynyt. Väliarvioinnissa on 
otettava huomioon edeltävien ohjelmien 
(perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman ja Kansalaisten 
Eurooppa -ohjelman) pitkän aikavälin 
vaikutuksia koskevien arviointien tulokset. 
Väliarviointiin on sisällyttävä 
sukupuolivaikutusten arviointi, jotta 
voidaan arvioida, missä määrin 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvät 
ohjelman tavoitteet on saavutettu, 
varmistaa, että millään ohjelman osalla ei 
ole tahattomia kielteisiä vaikutuksia 
sukupuolten tasa-arvoon, ja määrittää 
suosituksia siitä, miten tulevia 
ehdotuspyyntöjä ja toiminta-avustuksia 
koskevia päätöksiä voidaan kehittää siten, 
että niillä aktiivisesti edistetään 
sukupuolten tasa-arvoon liittyviä 
näkökohtia.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
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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.

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. 
Jäsenvaltioiden olisi aktiivisesti tuettava 
näitä tiedotustoimia.
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