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TARKISTUKSET 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- 

ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

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 390/2014, jäljempänä ’edeltävät 

ohjelmat’. 

(2) Näitä oikeuksia ja arvoja on 

edelleen kehitettävä, suojeltava, 

edistettävä ja vahvistettava tehokkaasti, ja 

niiden olisi oltava unionin kansalaisten ja 

kansojen yhteisiä ja muodostettava EU-

hankkeen perusta, jotta näitä oikeuksia ja 

arvoja vaalittaisiin jäsenvaltioissa ja 

vältyttäisiin niiden mahdollisen 

heikentymisen aiheuttamilta 

haittavaikutuksilta kaikkialla unionissa. 

Tätä varten EU:n talousarvioon perustetaan 

uusi oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen 

rahasto, johon sisältyvät perusoikeuksien 

ja arvojen sekä oikeusalan ohjelmat, joilla 

tuetaan avoimia, demokraattisia, 

moniarvoisia ja osallistavia yhteiskuntia. 

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 
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asetuksella (EU) N:o 1381/20138, ja 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, joka on 

perustettu neuvoston asetuksella 

(EU) N:o 390/2014, 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). 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Oikeusalan, perusoikeuksien ja 

arvojen rahaston ja kahden siihen liittyvän 

rahoitusohjelman toiminnassa keskeisellä 

sijalla ovat ihmiset ja yhteisöt, jotka 

edistävät unionin yhteisten arvojen, 

oikeuksien ja rikkaan monimuotoisuuden 

elinvoimaisuutta. Viime kädessä 

tavoitteena on edistää ja pitää yllä 

oikeuksiin perustuvaa, tasa-arvoista, 

osallisuutta edistävää ja demokraattista 

yhteiskuntaa. Tähän sisältyy 

elinvoimainen kansalaisyhteiskunta, joka 

kannustaa kansalaisia mukaan 

demokraattiseen toimintaan ja 

kansalaisvaikuttamiseen sekä sosiaaliseen 

osallistumiseen ja edistää eurooppalaisen 

yhteiskunnan monimuotoisuutta myös 

yhteisen historian ja muistiperinnön 

pohjalta. Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 11 artiklassa täsmennetään 

myös, että toimielimet antavat kansalaisille 

ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja 

vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla 

unionin toiminta-aloilla asianmukaisten 

kanavien kautta. 

(3) Oikeusalan, perusoikeuksien ja 

arvojen rahaston ja kahden siihen liittyvän 

rahoitusohjelman toiminnassa keskeisellä 

sijalla ovat ihmiset ja yhteisöt, jotka 

edistävät unionin yhteisten arvojen, 

oikeuksien ja rikkaan monimuotoisuuden 

elinvoimaisuutta. Viime kädessä 

tavoitteena on edistää ja pitää yllä yhteisiä 

arvoja ja oikeuksiin perustuvaa, avointa, 

tasa-arvoista, osallisuutta edistävää ja 

demokraattista yhteiskuntaa rahoittamalla 

toimia, joilla edistetään elinvoimaista ja 

vaikutusmahdollisuuksia lisäävää 

kansalaisyhteiskuntaa. Näillä toimilla 

kannustetaan kansalaisia mukaan 

demokraattiseen toimintaan ja 

kansalaisvaikuttamiseen sekä sosiaaliseen 

osallistumiseen ja edistetään rauhaa ja 

eurooppalaisen yhteiskunnan 

monimuotoisuutta yhteisten arvojen, 

yhteisen historian ja muistiperinnön 

pohjalta. Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 11 artiklassa edellytetään, että 

toimielimet pitävät yllä avointa, 

läpinäkyvää ja säännöllistä vuoropuhelua 

kansalaisyhteiskunnan kanssa ja antavat 

kansalaisille ja etujärjestöille 
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mahdollisuuden esittää ja vaihtaa julkisesti 

mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-

aloilla asianmukaisten kanavien kautta. 

Komission olisi näin ollen pidettävä yllä 

säännöllistä vuoropuhelua ohjelman 

avustuksensaajien sekä muiden 

asianomaisten sidosryhmien kanssa. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU-

asiat kuuluvat heille, tarvitaan erilaisia 

toimia ja koordinoituja ponnisteluja. Kun 

tuodaan ihmisiä yhteen 

ystävyyskaupunkihankkeiden tai 

kaupunkiverkostojen kautta ja tuetaan 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 

ohjelman soveltamisaloilla, edistetään 

kansalaisten sitoutumista yhteiskunnan 

toimintaan ja näin heidän osallistumistaan 

demokraattiseen toimintaan unionissa. 

Samoin keskinäistä ymmärtämystä, 

monimuotoisuutta, vuoropuhelua ja 

muiden ihmisten kunnioittamista edistävien 

toimien tukemisella voidaan kehittää 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

eurooppalaista identiteettiä, joka perustuu 

yhteiseen käsitykseen eurooppalaisista 

arvoista, kulttuurista, historiasta ja 

perinnöstä. Unioniin kuulumisen tunteen ja 

unionin arvojen edistäminen on erityisen 

tärkeää EU:n syrjäisimmillä alueilla, koska 

ne ovat etäällä manner-Euroopasta. 

(5) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU-

asiat kuuluvat heille, ja jotta heidän 

luottamuksensa EU:hun kasvaisi, 

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, 

sosiaalista osallisuutta 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. 
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Tarkistus  4 

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. 

Huomioon olisi otettava myös 

historiallisten, kulttuurillisten ja 

kulttuurienvälisten seikkojen merkitys sekä 

muistiperinnön ja moninaisuuteen, 

yhteisvastuullisuuteen ja 

yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja 

yhteiseen kulttuuriperintöön perustuvan 
eurooppalaisen identiteetin luomisen 

väliset yhteydet. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Kansalaisten olisi tunnettava 

paremmin unionin kansalaisuudesta 

johtuvat oikeutensa, heidän olisi voitava 

asua, matkustaa, opiskella, työskennellä ja 

tehdä vapaaehtoistyötä toisessa 

jäsenvaltiossa vaivattomasti, ja heidän olisi 

voitava käyttää kaikkia kansalaisuuteen 

liittyviä oikeuksiaan, luottaa siihen, että he 

voivat nauttia samoista oikeuksista 

täysimääräisesti ja että heidän oikeuksiaan 

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 

(7) Kansalaisten olisi tunnettava 

paremmin unionin kansalaisuudesta 

johtuvat oikeutensa ja etunsa, 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 vahvistettava 

kaikilla tasoilla edistämällä ja 

suojaamalla SEU-sopimuksen 2 artiklan 

mukaisia EU:n yhteisiä arvoja ja 

lisäämällä niitä koskevaa tietoa, jotta 
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tosiasialliseen toteutumiseen. myötävaikutetaan unionin lainsäädännön 

mukaisten oikeuksien tosiasialliseen 

toteutumiseen. 

 

Tarkistus  6 

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 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 ja nuoria 

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. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Oikeus yksityis- ja perhe-elämän, 

kodin ja viestien kunnioittamiseen (oikeus 

yksityisyyteen) on perusoikeuskirjan 

(13) Oikeus yksityis- ja perhe-elämän, 

kodin ja viestien kunnioittamiseen (oikeus 

yksityisyyteen) on perusoikeuskirjan 
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7 artiklaan kirjattu perusoikeus. 

Henkilötietojen suoja on perusoikeuskirjan 

8 artiklaan ja Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 16 artiklaan kirjattu 

perusoikeus. Henkilötietojen suojaa 

koskevien sääntöjen noudattamista 

valvovat riippumattomat 

valvontaviranomaiset. Unionin 

lainsäädännössä, erityisesti Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EU) 2016/67912 ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/68013, 

annetaan säännöksiä sen varmistamiseksi, 

että henkilötietojen suojaa koskeva oikeus 

pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Näillä 

säädöksillä annetaan kansallisten 

tietosuojaviranomaisten tehtäväksi edistää 

henkilötietojen käsittelyä koskevien 

riskien, sääntöjen, takeiden ja oikeuksien 

tuntemusta ja ymmärtämistä kansalaisten 

parissa. Unionin pitäisi voida toteuttaa 

tiedotuskampanjoita, tehdä tutkimuksia ja 

toteuttaa muita asiaan liittyviä toimia, kun 

otetaan huomioon henkilötietojen suojaa 

koskevan oikeuden merkitys näinä nopean 

teknologisen kehityksen aikoina. 

7 artiklaan kirjattu perusoikeus. 

Henkilötietojen suoja on perusoikeuskirjan 

8 artiklaan ja Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 16 artiklaan kirjattu 

perusoikeus. Henkilötietojen suojaa 

koskevien sääntöjen noudattamista 

valvovat riippumattomat 

valvontaviranomaiset. Unionin 

lainsäädännössä, erityisesti Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EU) 2016/67912 ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivissä (EU) 2016/68013, 

annetaan säännöksiä sen varmistamiseksi, 

että henkilötietojen suojaa koskeva oikeus 

pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Näillä 

säädöksillä annetaan kansallisten 

tietosuojaviranomaisten tehtäväksi edistää 

henkilötietojen käsittelyä koskevien 

riskien, sääntöjen, takeiden ja oikeuksien 

tuntemusta ja ymmärtämistä kansalaisten 

parissa. Unionin pitäisi voida toteuttaa 

tiedotuskampanjoita, tukea 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 

tietosuojan edistämisessä unionin 

standardien mukaisesti, tehdä tutkimuksia 

ja toteuttaa muita asiaan liittyviä toimia, 

kun otetaan huomioon henkilötietojen 

suojaa koskevan oikeuden merkitys näinä 

nopean teknologisen kehityksen aikoina. 

_________________ _________________ 

12 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1–88. 12 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1–88. 

13EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89–131. 13 EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89–131. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) SEUT-sopimuksen 24 artiklalla 

velvoitetaan Euroopan parlamentti ja 

neuvosto antamaan säännöksiä 

menettelyistä ja edellytyksistä, joita 

vaaditaan Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 11 artiklassa tarkoitettua 

kansalaisaloitetta varten. Tämä on tehty 

(14) Eurooppalainen kansalaisaloite on 

ensimmäinen osallistavan demokratian 

ylikansallinen väline, ja sen avulla 

luodaan suora yhteys unionin 

kansalaisten ja toimielinten välille. SEUT-

sopimuksen 24 artiklalla velvoitetaan 

Euroopan parlamentti ja neuvosto 
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antamalla [Euroopan parlamentin ja 

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

Ohjelmasta olisi annettava rahoitusta 

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

täytäntöönpanoon tarvittavaan tekniseen ja 

organisatoriseen tukeen ja tuettava näin 

kansalaisten oikeutta panna vireille ja 

tukea eurooppalaisia kansalaisaloitteita. 

antamaan säännöksiä menettelyistä ja 

edellytyksistä, joita vaaditaan Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa 

tarkoitettua kansalaisaloitetta varten. Tämä 

on tehty antamalla [Euroopan parlamentin 

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

Ohjelmasta olisi annettava rahoitusta 

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

täytäntöönpanoon tarvittavaan tekniseen ja 

organisatoriseen tukeen ja tuettava näin 

kansalaisten oikeutta panna vireille, tukea 

ja kannustaa muita tukemaan 

eurooppalaisia kansalaisaloitteita. 

_________________ _________________ 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

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

16 päivänä helmikuuta 2011, 

kansalaisaloitteesta (EUVL L 65, 

11.3.2011, s. 1). 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

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

16 päivänä helmikuuta 2011, 

kansalaisaloitteesta (EUVL L 65, 

11.3.2011, s. 1). 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Riippumattomilla 

ihmisoikeuselimillä ja 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on 

keskeinen rooli toiminnassa, jolla 

edistetään ja suojataan SEU-sopimuksen 

2 artiklan mukaisia unionin yhteisiä arvoja 

ja lisätään niitä koskevaa tietoa sekä 

myötävaikutetaan unionin lainsäädännön, 

myös perusoikeuskirjan, mukaisten 

oikeuksien tosiasialliseen toteutumiseen. 

Kuten 18 päivänä huhtikuuta 2018 

annetussa Euroopan parlamentin 

päätöslauselmassa tuodaan esiin, riittävä 

taloudellinen tuki on keskeistä, jotta 

voidaan kehittää suotuisa ja kestävä 

toimintaympäristö, jossa 

kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat 

vahvistaa rooliaan ja hoitaa tehtävänsä 

riippumattomasti ja tehokkaasti. EU:n 

rahoituksella täydennetään kansallisen 

(18) Riippumattomilla 

ihmisoikeuselimillä ja 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on 

keskeinen rooli toiminnassa, jolla 

edistetään ja suojataan SEU-sopimuksen 

2 artiklan mukaisia unionin yhteisiä arvoja 

ja lisätään niitä koskevaa tietoa sekä 

myötävaikutetaan unionin lainsäädännön, 

myös perusoikeuskirjan, mukaisten 

oikeuksien tosiasialliseen toteutumiseen. 

Kuten 19 päivänä huhtikuuta 2018 

annetussa Euroopan parlamentin 

päätöslauselmassa tuodaan esiin, 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 
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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. 

tason rahoitusta, joten sillä olisi tuettava ja 

vahvistettava valmiuksia myös riittävän 

perusrahoituksen ja yksinkertaistettujen 

kustannusvaihtoehtojen sekä 

rahoitussääntöjen ja -menettelyjen avulla 
ihmisoikeuksien edistämisen alalla 

toimivissa riippumattomissa 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioissa, 

joiden toiminta edistää EU:n lainsäädännön 

ja EU:n perusoikeuskirjan mukaisten 

oikeuksien strategista täytäntöönpanoa, 

myös edunvalvonta- ja valvontatoimilla, 

sekä edistettävä ja suojattava unionin 

yhteisiä arvoja ja lisättävä niitä koskevaa 

tietoa paikallisella, alueellisella ja 

kansallisella tasolla. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(21) Jotta voidaan taata varojen tehokas 

jakaminen unionin yleisestä talousarviosta, 

on tarpeen varmistaa, että kaikki toteutetut 

toimet saavat aikaan Euroopan tason 

lisäarvoa ja täydentävät jäsenvaltioiden 

toimia, ja olisi pyrittävä 

johdonmukaisuuteen, täydentävyyteen ja 

yhteisvaikutukseen sellaisten asiaan 

liittyvien toiminta-alojen rahoitusohjelmien 

kanssa, joilla on tiiviit yhteydet toisiinsa, 

erityisesti oikeusalan, perusoikeuksien ja 

arvojen rahaston puitteissa, eli oikeusalan 

ohjelman sekä Luova Eurooppa -ohjelman 

ja Erasmus+ -ohjelman kanssa, jotta 

voidaan hyödyntää kulttuurialan 

ristikkäisvaikutusten potentiaalia 

kulttuurin, median, taiteiden, koulutuksen 

ja luovan toiminnan aloilla. On saatava 

aikaan yhteisvaikutuksia muiden EU:n 

rahoitusohjelmien kanssa etenkin aloilla, 

jotka liittyvät työllisyyteen, 

sisämarkkinoihin, yrityksiin, nuorisoon, 

terveyteen, kansalaisuuteen, oikeusalaan, 

maahanmuuttoon, turvallisuuteen, 

(21) Jotta voidaan taata varojen tehokas 

jakaminen unionin yleisestä talousarviosta, 

on tarpeen varmistaa, että kaikki toteutetut 

toimet sekä ne toimet, joiden avulla on 

tarkoitus edistää ja suojata yhteisiä 

arvoja, sellaisina kuin ne on vahvistettu 

SEU-sopimuksen 2 artiklassa, saavat 

aikaan Euroopan tason lisäarvoa ja 

täydentävät jäsenvaltioiden toimia, jos 

toimia toteutetaan jäsenvaltioiden tasolla. 

Olisi pyrittävä johdonmukaisuuteen, 

täydentävyyteen ja yhteisvaikutukseen 

sellaisten asiaan liittyvien toiminta-alojen 

rahoitusohjelmien kanssa, joilla on tiiviit 

yhteydet toisiinsa, erityisesti oikeusalan, 

perusoikeuksien ja arvojen rahaston 

puitteissa, eli oikeusalan ohjelman sekä 

Luova Eurooppa -ohjelman ja Erasmus+ -

ohjelman kanssa, jotta voidaan hyödyntää 

kulttuurialan ristikkäisvaikutusten 

potentiaalia kulttuurin, median, taiteiden, 

koulutuksen ja luovan toiminnan aloilla. 

Synergialla myös suojattaisiin ja 

edistettäisiin moniarvoisia, 
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tutkimukseen, innovointiin, teknologiaan, 

teollisuuteen, koheesioon, matkailuun, 

ulkosuhteisiin, kauppaan ja 

kehitysyhteistyöhön. 

riippumattomia ja vapaita 

tiedotusvälineitä, taattaisiin sananvapaus 

ja estettäisiin perättömien tietojen 

levittäminen. On saatava aikaan 

yhteisvaikutuksia muiden EU:n 

rahoitusohjelmien kanssa etenkin aloilla, 

jotka liittyvät työllisyyteen, 

sisämarkkinoihin, yrityksiin, nuorisoon, 

terveyteen, kansalaisuuteen, oikeusalaan, 

maahanmuuttoon, turvallisuuteen, 

tutkimukseen, innovointiin, teknologiaan, 

teollisuuteen, koheesioon, matkailuun, 

ulkosuhteisiin, kauppaan, 

kehitysyhteistyöhön ja ilmastoon tai 

ympäristönsuojeluun. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Tähän ohjelmaan sovelletaan 

asetusta (EU, Euratom) N:o [the new FR], 

jäljempänä ’varainhoitoasetus’. Siinä 

vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 

unionin talousarvion toteuttamista, mukaan 

lukien avustuksia, palkintoja, hankintoja, 

välillistä toteutusta, rahoitusvälineitä ja 

talousarviotakuita koskevat säännöt. 

(23) Tähän ohjelmaan sovelletaan 

asetusta (EU, Euratom) N:o [the new FR], 

jäljempänä ’varainhoitoasetus’. Siinä 

vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 

unionin talousarvion toteuttamista, mukaan 

lukien avustuksia, palkintoja, hankintoja, 

välillistä toteutusta, rahoitusvälineitä ja 

talousarviotakuita koskevat säännöt, ja 

siinä edellytetään täydellistä avoimuutta, 

moitteetonta varainhoitoa ja resurssien 

harkittua käyttöä. Erityisesti säännöt, 

jotka koskevat kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioiden mahdollisuutta saada 

rahoitusta monivuotisten toiminta-

avustusten ja porrastettujen avustusten 

kautta, olisi saatettava käyttövalmiiksi 

osana tämän ohjelman täytäntöönpanoa. 

Säännöissä olisi mahdollisuuksien 

mukaan pidettävä ehdokkaille aiheutuva 

hallinnollinen rasite mahdollisimman 

pienenä. Sähköiset hakemukset olisi 

hyväksyttävä aina, kun se on mahdollista. 

Kussakin lohkossa rahoitusta hakevilla 

ehdokkailla ja avustuksensaajilla olisi 

oltava käytettävissään kansallinen 
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yhteyspiste, joka antaa heille tukea 

kaikissa hakumenettelyn vaiheissa. Olisi 

otettava asianmukaisesti huomioon 

nopeat ja joustavat avustusten 

myöntämismenettelyt, kuten 

kaksivaiheinen arviointimenettely, jotta 

voidaan vähentää sellaisten ehdotusten 

valmistelusta aiheutuvia kustannuksia, 

joita ei hyväksytä, ja parantaa ohjelman 

tehokkuutta. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(29) Paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 

toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 

23 kohdan nojalla tätä ohjelmaa on 

arvioitava erityisten seurantavaatimusten 

mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella 

välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin 

jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista 

rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan 

tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia 

indikaattoreita, joiden perusteella kerätään 

näyttöä ohjelman käytännön vaikutuksista. 

(29) Paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 

toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 

23 kohdan nojalla tätä ohjelmaa on 

arvioitava erityisten seurantavaatimusten 

mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella 

välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin 

jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista 

rasitusta. Tässä yhteydessä hakijoiksi ja 

avustuksensaajiksi, joilla ei kenties ole 

riittävästi resursseja ja henkilöstöä 

seuranta- ja raportointivaatimusten 

täyttämiseksi, voitaisiin esimerkiksi katsoa 

muun muassa kansalaisyhteiskunnan 

organisaatiot, paikalliset viranomaiset ja 

työmarkkinaosapuolet. Näihin 

vaatimuksiin voidaan tarvittaessa 

sisällyttää mitattavissa olevia 

indikaattoreita, joiden perusteella kerätään 

näyttöä ohjelman käytännön vaikutuksista. 
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Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

2 artikla 2 artikla 

Ohjelman tavoitteet Ohjelman tavoitteet 

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, 

kuten demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia, sellaisina kuin ne 

vahvistettu SEU-sopimuksen 2 artiklassa, 

erityisesti tukemalla kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioita ja kehittämällä niiden 

valmiuksia paikallisella, alueellisella, 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 

avoimen, oikeuksiin perustuvan, 

demokraattisen, tasa-arvoisen ja 

osallisuutta edistävän yhteiskunnan 

säilyttämiseksi. 

2. Edellä 1 kohdassa vahvistettuun 

ohjelman yleistavoitteeseen sisältyvät 

seuraavat ohjelmalohkoja vastaavat 

erityistavoitteet: 

2. Edellä 1 kohdassa vahvistettuun 

ohjelman yleistavoitteeseen sisältyvät 

seuraavat ohjelmalohkoja vastaavat 

erityistavoitteet: 

a) edistetään tasa-arvoa ja 

perusoikeuksia (tasa-arvon ja 

perusoikeuksien lohko), 

a) edistetään tasa-arvoa ja 

perusoikeuksia (tasa-arvon ja 

perusoikeuksien lohko), 

b) edistetään kansalaisten sitoutumista 

ja osallistumista demokraattiseen 

toimintaan unionissa (kansalaisten 

sitoutumista ja osallistumista koskeva 

lohko), 

b) edistetään kansalaisten sitoutumista 

ja osallistumista demokraattiseen 

toimintaan unionissa (Kansalaisten 

Eurooppa -lohko), 

c) torjutaan väkivaltaa (Daphne-

lohko). 

c) torjutaan kaikenlaista väkivaltaa 

(Daphne-lohko). 
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Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

3 artikla 3 artikla 

Tasa-arvo ja perusoikeudet -lohko  Tasa-arvo ja perusoikeudet -lohko  

Edellä 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

esitetyn erityistavoitteen mukaisesti 

ohjelmassa keskitytään seuraaviin: 

Edellä 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 

yleistavoitteen ja 2 artiklan 2 kohdan 

a alakohdassa esitetyn erityistavoitteen 

mukaisesti ohjelmassa keskitytään 

seuraaviin: 

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 ja syrjintää, joka perustuu 

sukupuoleen, rotuun, sosiaaliseen, 

kulttuuriseen tai etniseen alkuperään, 

uskontoon tai vakaumukseen, 

vammaisuuteen, ikään, kieleen 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, samalla 

kun kunnioitetaan myös jäsenvaltioiden 

perustuslakien säännöksiä; 

b) suojellaan ja edistetään lapsen 

oikeuksia, vammaisten oikeuksia, unionin 

kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia sekä 

henkilötietojen suojaan liittyviä oikeuksia. 

b) suojellaan ja edistetään lapsen 

oikeuksia, vammaisten oikeuksia, unionin 

kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia sekä 

henkilötietojen suojaan liittyviä oikeuksia. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

4 artikla 4 artikla 

Kansalaisten sitoutuminen ja 

osallistuminen -lohko 

Kansalaisten Eurooppa - lohko 

Edellä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 

esitetyn erityistavoitteen mukaisesti 

Edellä 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 

yleistavoitteen ja 2 artiklan 2 kohdan 

b alakohdassa esitetyn erityistavoitteen 
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ohjelmassa keskitytään seuraaviin: mukaisesti ohjelmassa keskitytään 

seuraaviin: 

a) lisätään kansalaisten ymmärtämystä 

unionista, sen historiasta, 

kulttuuriperinnöstä ja monimuotoisuudesta; 

a) lisätään kansalaisten ymmärtämystä 

unionista, sen historiasta, 

kulttuuriperinnöstä ja monimuotoisuudesta; 

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 maista tulevien 

kansalaisten välistä vuorovaikutusta ja 

yhteistyötä; edistetään kansalaisten 

kansalaisvaikuttamista ja demokraattista 

osallistumista mahdollistamalla sen, että 

kansalaiset ja heitä edustavat järjestöt 

saavat näkemyksensä esiin ja voivat 

vaihtaa näkemyksiään julkisesti kaikilla 

unionin toiminta-aloilla, jotta heillä olisi 

parempi ymmärrys moniarvoisesta ja 

osallistuvasta demokratiasta, 

oikeusvaltiosta ja perusoikeuksista. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

5 artikla 5 artikla 

Daphne-lohko Daphne-lohko 

Edellä 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

esitetyn erityistavoitteen mukaisesti 

ohjelmassa keskitytään seuraaviin: 

Edellä 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 

yleistavoitteen ja 2 artiklan 2 kohdan 

c alakohdassa esitetyn erityistavoitteen 

mukaisesti ohjelmassa keskitytään 

seuraaviin: 

a) ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista 

väkivaltaa, joka kohdistuu lapsiin, nuoriin 

ja naisiin, sekä väkivaltaa, joka kohdistuu 

muihin riskiryhmiin; 

a) ehkäistään ja torjutaan, myös 

koulutustoimin, kaikenlaista väkivaltaa, 

joka kohdistuu lapsiin, nuoriin ja naisiin, 

sekä väkivaltaa, joka kohdistuu muihin 

riskiryhmiin; 

b) tuetaan ja suojellaan tällaisen 

väkivallan uhreja. 

b) tuetaan ja suojellaan tällaisen 

väkivallan uhreja ja varmistetaan 

samantasoinen suojelu koko EU:ssa 

muun muassa helpottamalla oikeussuojan 

ja uhrien tukipalvelujen saatavuutta ja 

poliisille ilmoittamista kaikkien tällaisen 

väkivallan uhrien osalta. 
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Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Ohjelmasta voidaan myöntää 

rahoitusta missä tahansa 

varainhoitoasetuksessa vahvistetussa 

muodossa. 

2. Ohjelmasta voidaan myöntää 

rahoitusta toimikohtaisina avustuksina ja 

monivuotisina toiminta-avustuksina missä 

tahansa varainhoitoasetuksessa 

vahvistetussa muodossa, mukaan lukien 

kertakorvausten, yksikkökustannusten, 

kiinteiden määrien ja porrastettujen 

avustusten käyttäminen. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

9 artikla 9 artikla 

Toimien tyyppi Toimien tyyppi 

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 

2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 

yleistavoitteen tai minkä tahansa 

2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
erityistavoitteen saavuttamista. Rahoitusta 

voidaan myöntää erityisesti liitteessä I 

lueteltuihin toimintoihin. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

9 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 9 a artikla 

 Avustuskelpoiset toimet 

 Asetuksen 2 artiklassa vahvistetut yleis- ja 

erityistavoitteet on saavutettava erityisesti, 

mutta ei pelkästään, tukemalla seuraavia 
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yhden tai useamman avustuskelpoisen 

yhteisön toteuttamia toimia: 

 a) lisätään tietoisuutta, tarjotaan yleistä 

koulutusta, edistetään ja jaetaan tietoa, 

jotta parannetaan ohjelman kattamilla 

aloilla sovellettavaa toimintapolitiikkaa, 

periaatteita 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-, seuranta-, 

raportointi- ja edistämistoimia, joilla 

parannetaan ymmärtämystä ohjelmaan 

kuuluvien alojen tilanteesta 

jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla ja 

parannetaan EU:n lainsäädännön, 

politiikan ja unionin yhteisten arvojen 

saattamista osaksi kansallista 

lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa 

jäsenvaltioissa; tällaisia toimia ovat muun 

muassa tiedon ja tilastojen kerääminen; 

kehitetään yhteisiä menetelmiä ja 

tarvittaessa indikaattoreita tai 

vertailuarvoja, tehdään selvityksiä, 

tutkimuksia, analyyseja ja 

mielipidekyselyitä; suoritetaan 

arviointeja; tehdään vaikutusarviointeja; 

laaditaan ja julkaistaan oppaita, 

raportteja ja koulutusmateriaalia; 

 d) koulutetaan asianomaisia sidosryhmiä, 

jotta parannetaan heidän tietämystään 

alalla sovellettavasta toimintapolitiikasta 

ja oikeuksista ja parannetaan 

asianomaisten sidosryhmien valmiuksia 

edistää alalla sovellettavia 

toimintapolitiikkoja ja oikeuksia; 

 e) lisätään yleistä tietoisuutta ja 

ymmärtämystä henkilötietojen suojaan, 

yksityisyyteen ja digitaaliseen 

turvallisuuteen liittyvistä riskeistä, 

säännöistä, takeista ja oikeuksista sekä 

torjutaan valeuutisia ja kohdennettuja 



 

PE627.900v02-00 18/28 AD\1169826FI.docx 

FI 

valheellisia tietoja tietoisuuden 

lisäämisen, koulutuksen, tutkimusten ja 

seurannan avulla; 

 f) tuodaan yhteen eri kansalaisuuksia ja 

kulttuureja edustavia eurooppalaisia 

antamalla heille mahdollisuus osallistua 

ystävyyskaupunkitoimintaan ja -

hankkeisiin; 

 g) kannustetaan ja helpotetaan aktiivista 

ja osallistavaa osallistumista 

demokraattisemman unionin 

rakentamiseen sekä lisätään tietoisuutta 

oikeuksista ja arvoista ja edistetään ja 

suojellaan niitä tukemalla 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita; 

 h) rahoitetaan asetuksen 

[(EU) N:o 211/2011] täytäntöönpanoon 

tarvittavaa teknistä ja organisatorista 

tukea ja tuetaan näin kansalaisten 

oikeutta panna vireille ja tukea 

eurooppalaisia kansalaisaloitteita; 

 i) tuetaan ohjelman soveltamisalaan 

kuuluvilla aloilla toimivia 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 

kaikilla tasoilla sekä kehitetään 

eurooppalaisten verkostojen ja 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 

valmiuksia, jotta ne voivat edistää unionin 

lainsäädännön, poliittisten tavoitteiden, 

arvojen ja strategioiden kehittämistä ja 

niitä koskevan tietoisuuden lisäämistä ja 

täytäntöönpanon seurantaa; 

 j) lisätään tietoa ohjelmasta ja tehostetaan 

sen tulosten levittämistä ja siirrettävyyttä 

ja pyritään tavoittamaan useampia 

kansalaisia ja kansalaisyhteiskuntaa, 

myös perustamalla ja tukemalla 

riippumattomia ohjelman yhteyspisteitä; 

 k) vahvistetaan sellaisten 

ihmisoikeusaktivistien ja 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 

valmiuksia ja riippumattomuutta, jotka 

valvovat oikeusvaltion tilaa ja tukevat 

toimia paikallisella, alueellisella, 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla; 
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 l) tuetaan väärinkäytösten paljastajien 

suojelua sekä sellaisia aloitteita ja 

toimenpiteitä, joilla luodaan turvallisia 

ilmoituskanavia organisaatioiden sisällä 

ja viranomaisille tai muille 

asianmukaisille tahoille ilmoittamista 

varten, sekä toimenpiteitä, joilla 

suojellaan väärinkäytösten paljastajia 

irtisanomiselta, siirtämiseltä alempiin 

tehtäviin tai muilta kostotoimilta, muun 

muassa tiedottamalla ja kouluttamalla 

asianomaisia viranomaisia ja 

sidosryhmiä; 

 m) tuetaan sellaisia aloitteita ja 

toimenpiteitä, joilla edistetään ja 

suojellaan tiedotusvälineiden vapautta ja 

moniarvoisuutta ja kehitetään valmiuksia 

uusmedian ja vihapuheen kaltaisten 

uusien haasteiden kohtaamiseen; 

 n) tuetaan kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioita, jotka edistävät ja 

seuraavat viranomaisten 

koskemattomuutta, avoimuutta ja 

vastuuvelvollisuutta edistäviä toimia ja 

korruptiota torjuvia toimia ja kehitetään 

niiden valmiuksia; 

 o) tuetaan perusoikeuksia suojelevia ja 

edistäviä kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioita sekä tuetaan toimia, joilla 

lisätään perusoikeuksia koskevaa 

tietoisuutta ja edistetään 

ihmisoikeuskoulutusta. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Arviointikomitea voi koostua 

ulkopuolisista asiantuntijoista. 

2. Arviointikomitea voi koostua 

ulkopuolisista asiantuntijoista. 

Arviointikomitean kokoonpanossa on 

varmistettava tasapainoinen 

sukupuolijakauma. 
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Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

14 artikla 14 artikla 

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi 

1. Indikaattorit, joiden avulla 

raportoidaan ohjelman edistymisestä 

2 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden 

saavuttamisessa, esitetään liitteessä II. 

1. Indikaattorit, joiden avulla 

raportoidaan ohjelman edistymisestä 

2 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden 

saavuttamisessa, esitetään liitteessä II. 

Seurantaa ja raportointia varten 

kerättävät tiedot on tarvittaessa eriteltävä 

sukupuolen, iän, koulutustaustan ja 

muiden asiaankuuluvien tekijöiden 

perusteella. 

2. Jotta varmistetaan tuloksellinen 

arviointi, jolla mitataan ohjelman 

edistymistä tavoitteidensa saavuttamisessa, 

komissiolle siirretään 16 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä seuranta- ja arviointikehystä 

koskevien säännösten laatimiseksi, 

tarvittaessa myös muuttamalla liitettä II 

indikaattorien tarkistamista ja 

täydentämistä varten. 

2. Jotta varmistetaan tuloksellinen 

arviointi, jolla mitataan ohjelman 

edistymistä tavoitteidensa saavuttamisessa, 

komissiolle siirretään 16 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä seuranta- ja arviointikehystä 

koskevien säännösten laatimiseksi, 

tarvittaessa myös muuttamalla liitettä II 

indikaattorien tarkistamista ja 

täydentämistä varten. 

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. Sitä varten unionin 

varojen saajille ja jäsenvaltioille on 

asetettava oikeasuhteiset 

raportointivaatimukset. Komissio antaa 

käyttöön helppokäyttöiset 

raportointimuodot ja tarjoaa ohjausta ja 

tukea erityisesti sellaisille hakijoille ja 

avustuksensaajille, joilla ei kenties ole 

riittävää määrää resursseja ja henkilöstöä 

raportointivaatimusten täyttämiseksi. 
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Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio toimittaa arviointien 

päätelmät ja omat huomautuksensa 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 

alueiden komitealle. 

4. Komissio toimittaa arviointien 

päätelmät ja omat huomautuksensa 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 

alueiden komitealle. Komissio julkaisee 

arvioinnit ja asettaa ne helposti saataville 

verkkosivustollaan. 

 

Tarkistus  23 

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. Komissio myös 

varmistaa varhaisessa vaiheessa tehtävän 

yhteistyön ja näkemysten vaihdon 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

kanssa erityisesti jakamalla viimeksi 

mainitulle kaikki asiakirjat, delegoitujen 

säädösten luonnokset mukaan luettuina, 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille, ja takaamalla Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asiantuntijoille 

järjestelmällisen pääsyn komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin. Tätä 

varten Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimitetaan seuraavia 

kuukausia koskeva suunnitelma ja kutsut 

kaikkiin asiantuntijakokouksiin. 
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Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, mikä ei 

kuitenkaan estä EU:n kansalaisia ja 

muita sidosryhmiä ilmaisemasta 

kantaansa asianomaisen delegoidun 

säädöksen luonnokseen neljän viikon 

kuluessa. Luonnostekstistä voidaan 

kuulla Euroopan talous- ja 

sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

18 artikla 18 artikla 

Tiedotus, viestintä ja julkisuus Tiedotus, viestintä ja julkisuus 

1. Unionin rahoituksen saajien on 

ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 

varmistettava unionin rahoituksen 

näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 

tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) 

tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 

oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 

kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 

yleisö mukaan lukien. 

1. Unionin rahoituksen saajien on 

ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 

varmistettava unionin rahoituksen 

näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 

tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) 

tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 

oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 

kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 

yleisö mukaan lukien. 

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 paikallisella, 

alueellisella, kansallisella ja Euroopan 

tasolla 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. 
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 2 a. Kunkin jäsenvaltion on 

perustettava riippumaton kansallinen 

yhteyspiste, jonka tehtävänä on tarjota 

ohjelman sidosryhmille ja 

avustuksensaajille ohjausta, käytännön 

tietoa ja avustusta kaikissa ohjelmaan 

liittyvissä asioissa ja sen 

hakemusmenettelyssä. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I 

 
Komission teksti Tarkistus 

Liite I Liite I 

Ohjelmasta tuettavat toimet Ohjelmasta tuettavat toimet 

Ohjelman 2 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettuihin erityistavoitteisiin pyritään 

erityisesti tukemalla seuraavia toimia: 

Ohjelman 2 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettuun yleistavoitteeseen ja 
2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 

erityistavoitteisiin pyritään erityisesti 

tukemalla seuraavia toimia: 

(a) lisätään tietoisuutta ja jaetaan 

tietoa, jotta parannetaan ohjelman 

kattamilla aloilla sovellettavaa 

toimintapolitiikkaa ja oikeuksia koskevaa 

tietämystä; 

(a) lisätään tietoisuutta, tarjotaan 

yleistä koulutusta 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; 

(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; 

(c) toteutetaan analyysi-, seuranta-, 

raportointi- ja edunvalvontatoimia1, 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; 

(d) koulutetaan asianomaisia 

sidosryhmiä, jotta parannetaan heidän 

tietämystään alalla sovellettavasta 

toimintapolitiikasta ja oikeuksista, ja 
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parannetaan niiden valmiuksia edistää 

kyseisiä toimintapolitiikkoja ja oikeuksia; 

(e) kehitetään ja ylläpidetään tieto- ja 

viestintäteknisiä välineitä; 

(e) kehitetään ja ylläpidetään tieto- ja 

viestintäteknisiä välineitä; 

 (e a) lisätään yleistä tietoisuutta ja 

ymmärtämystä henkilötietojen suojaan, 

yksityisyyteen ja digitaaliseen 

turvallisuuteen liittyvistä riskeistä, 

säännöistä, takeista ja oikeuksista sekä 

torjutaan valeuutisia ja kohdennettuja 

valheellisia tietoja tietoisuuden 

lisäämisen, koulutuksen, tutkimusten ja 

seurannan avulla; 

(f) lisätään kansalaisten tietämystä 

Euroopan kulttuurista, historiasta ja 

muistiperinnöstä sekä vahvistetaan 

unioniin kuuluvuuden tunnetta; 

(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; 

(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; 

(h) kannustetaan ja helpotetaan 

aktiivista ja osallistavaa osallistumista 

demokraattisemman unionin rakentamiseen 

ja lisätään tietoisuutta oikeuksista ja 

arvoista tukemalla kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioita sekä niitä paikallisella, 

alueellisella, kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla toimivia 

organisaatioita, jotka seuraavat 

oikeusvaltion tilaa ja perusoikeuksien 

kunnioittamista jäsenvaltiossa; 

 (h a) vahvistetaan kansalaisten 

tietoisuutta heidän Euroopan 

kansalaisuudesta juontuvista 

oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, 

kuten oikeudesta matkustaa, työskennellä, 

opiskella ja asua toisessa jäsenvaltiossa, 

tiedotuskampanjoiden avulla; 

 (h b) tarjotaan erityiskoulutusta 

jäsenvaltion julkisella sektorilla 

työskenteleville kyseisessä valtiossa 

asuvien, työskentelevien, opiskelevien tai 

matkustavien toisen jäsenvaltion 

kansalaisten oikeuksista ja 

velvollisuuksista sekä näiden oikeuksien 
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kunnioittamisen takaavia toimenpiteitä 

koskevaa koulutusta; 

(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; 

(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 ja kehittää 

edelleen unionin lainsäädäntöä, poliittisia 

tavoitteita ja strategioita sekä tuetaan 

ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla 

aloilla toimivia kansalaisyhteiskunnan 

organisaatioita; 

(j) kehitetään eurooppalaisten 

verkostojen valmiuksia edistää ja kehittää 

edelleen unionin lainsäädäntöä, poliittisia 

tavoitteita ja strategioita; 

(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. 

(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. 

 (k a) lujitetaan sellaisten 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 

ja ihmisoikeusaktivistien valmiuksia ja 

riippumattomuutta, jotka valvovat 

oikeusvaltion tilaa ja perusoikeuksien 

noudattamista paikallisella, alueellisella, 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla; 

 (k b) kehitetään väärinkäytösten 

paljastajien suojelua, mukaan lukien 

toimenpiteet, joilla luodaan turvallisia 

ilmoituskanavia organisaatioiden sisällä 

ja viranomaisille tai muille 

asianmukaisille tahoille ilmoittamista 

varten; 

 (k c) edistetään ja suojellaan 

tiedotusvälineiden vapautta ja 

moniarvoisuutta ja rakennetaan 

valmiuksia uusmedian ja vihapuheen 

kaltaisten uusien haasteiden 

kohtaamiseen; 

 (kd) kehitetään viranomaisten 

valmiuksia lisätä avoimuuttaan ja 

tilivelvollisuuttaan tuettaessa sellaisia 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, 
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jotka edistävät ja valvovat viranomaisten 

avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta; 

_________________ _________________ 

1 Näihin sisältyvät muun muassa tiedon 

keruu ja tilastojen laatiminen, yhteisten 

menetelmien ja tarvittaessa 

indikaattoreiden tai vertailuarvojen 

kehittäminen, tutkimukset, selvitykset, 

analyysit ja mielipidemittaukset, arvioinnit, 

vaikutustenarviointi sekä oppaiden, 

raporttien ja koulutusmateriaalin 

laatiminen ja julkaiseminen. 

1 Näihin toimiin kuuluvat muun muassa 

tietojen keruu ja tilastojen laatiminen, 

yhteisten menetelmien ja tarvittaessa 

indikaattoreiden tai vertailuarvojen 

kehittäminen, tutkimukset, selvitykset, 

analyysit ja mielipidemittaukset, arvioinnit, 

vaikutustenarviointi, oppaiden, raporttien 

ja koulutusmateriaalin laatiminen ja 

julkaiseminen. 
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