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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komissio on ehdottanut vuosiksi 2014–2020 Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa. Ehdotuksessa 
otetaan huomioon vuosina 2007–2013 toteutettavasta nykyisestä Kansalaisten Eurooppa 
-ohjelmasta saadut kokemukset ja arviot sekä sidosryhmien kuulemiset. Täysimääräinen 
vaikutusten arviointi on suoritettu.

Ohjelman yleistavoite on komission ehdotuksen mukaisesti "muistiperinnön vahvistaminen ja 
kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla". Erityistavoitteena on 
"virittää muistiperintöä, unionin yhdentymistä ja historiaa koskevaa keskustelua, pohdintaa ja 
yhteistyötä" ja "parantaa kansalaisten ymmärrystä ja valmiuksia osallistua unionin politiikan 
laadintaprosessiin ja luoda lisää tilaisuuksia toimia yhteisvastuullisesti ja osallistua 
kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla". Komissio on myös 
vahvistanut joitakin toiminnallisia tavoitteita, joiden se uskoo lisäävän valmiuksia asettaa 
tarkasti määriteltyjä indikaattoreita, joilla voidaan arvioida paremmin ohjelman edistymistä ja 
vaikutuksia. Toiminnallisina tavoitteina on "auttaa järjestöjä edistämään muistiperintöä, 
eurooppalaisia arvoja ja historiaa koskevaa keskustelua ja toimintaa" ja "auttaa Euroopan 
yleisen edun mukaisia järjestöjä, ylikansallisia kumppanuuksia ja verkostoja edistämään 
kansalaisten vuorovaikutusta unioniin liittyvissä asioissa" sekä horisontaalinen ulottuvuus 
"hankkeen tulosten analyysi, levittäminen ja hyödyntäminen sisäisin ja ulkoisin toimin". 
Tämän perusteella komissio ehdottaa ohjelmaan kolmea lohkoa: "Muistiperintö ja Euroopan 
kansalaisuus", "Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen" ja 
"Tulosten hyödyntäminen".

Ehdotusta on arvioitava etenkin SEU-sopimuksen 10 ja 11 artiklan1 demokraattisten 
periaatteiden perusteella luopumatta vuoropuhelusta kansalaisten, sidosryhmien ja 
intressitahojen kanssa. Komissio haluaa myös liittää tämän ohjelman mukaiset toimet 
tiiviimmin konkreettiseen politiikan laadintaan. Ohjelma pannaan täytäntöön avoimiin 
ehdotuspyyntöihin perustuvilla toiminta-avustuksilla ja toimikohtaisilla avustuksilla sekä 
soveltuvin osin tarjouspyyntöihin perustuvilla palvelusopimuksilla. Tiettyjen ohjelman 
hallinnointitehtävien täytäntöönpanemiseen on edelleen mahdollista käyttää 
toimeenpanovirastoa. Ehdotetut rahoituspuitteet ovat 229 miljoonaa euroa käypinä hintoina2.

Arviointi ja ehdotetut tarkistukset
                                               
1 Erityisesti, että kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa ja toimielimillä 
on velvollisuus tehdä päätökset mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia, jotta annetaan 
kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuus esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-
aloilla asianmukaisten kanavien kautta ja jotta toimielimet käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua 
etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

2 Päätös N:o 1904/2006/EY aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 
toteutettavasta "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmasta sisältää 215 miljoonan euron rahoituspuitteet (EUVL 
L 378, 27.12.2006, s. 36).
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Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyysi oikeudellisten asioiden valiokuntaa antamaan 
lausunnon komission ohjelmalle valitseman oikeusperustan (SEUT-sopimuksen 352 artikla) 
asianmukaisuudesta. Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 
27. maaliskuuta 2012 suosittaa, että oikeusperustana olisi käytettävä SEUT-sopimuksen 
167 ja 352 artiklaa. Näin ollen tässä lausuntoluonnoksessa ehdotetaan tarkistuksia tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti.

Ehdotettujen tarkistusten tarkoituksena on pääasiassa täydentää komission ehdotusta osa-
alueilla, jotka saattavat vaatia erityishuomiota. Näitä ovat esimerkiksi seuraavien tekijöiden 
merkitys: useiden sidosryhmien yhteishankkeet, pienimuotoiset hankkeet, verkottuminen, 
maantieteellisen moninaisuuden periaate ja tarve saavuttaa vaikeasti tavoitettavat ryhmät.

Tarkistuksissa käsitellään myös ohjelman täytäntöönpanoon liittyviä taloudellisia ja 
hallinnollisia näkökohtia ja selvennetään, ettei ohjelmalla luovuta horisontaalisesta 
vuoropuhelusta, johon voidaan käyttää komission hallintomäärärahoja. Lisäksi ohjelman 
soveltamisalasta poistetaan Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja koskevat 
viestintätoimet, sillä niukat varat olisi suunnattava mahdollisuuksien mukaan alhaalta 
ylöspäin suuntautuviin aloitteisiin. 

Samassa hengessä ja nykyisen ohjelman arvioinneissa "korkean tason unionin tapahtumista" 
esitetyn kritiikin mukaisesti kohdat, joissa viitataan "unionin tasoisiin" toimiin, on korvattu 
ilmaisulla "toteutetaan ylikansallisilla toimilla tai toimilla, joilla on selkeä eurooppalainen 
ulottuvuus". Tämän muotoilun tarkoituksena on jättää auki kaikki vaihtoehdot, myös 
kansalliset ja paikalliset toimet sekä soveltuvin osin tietyt unionin tason tapahtumat.

Muilla tarkistuksilla laajennetaan valintakelpoisten toimien ja edunsaajien soveltamisalaa tai 
muistiperintöä koskevan lohkon yhteydessä täsmennetään toimien tarkoitusta. Lisäksi 
ehdotetaan, että kiinnitetään asianmukaista huomiota toimiin, joilla on yhteys Euroopan 
poliittiseen ohjelmaan, muttei kuitenkaan tueta niitä ensisijaisesti, kuten komissio ehdotti.

Niiden artiklojen soveltamisalasta, joissa määritellään ohjelman tavoitteet, on poistettu 
edistymistä ilmaisevat indikaattorit. Vaikuttaa asianmukaisemmalta, että näitä indikaattoreita 
käsitellään ehdotuksen liitteessä. Lisäksi indikaattorit on vaikea määritellä vaiheessa, jolloin 
ei ole selvää, kuinka paljon rahoitusta on saatavilla. Valiokunta voisi myös harkita, että 
liitteeseen lisättäisiin ohjeelliset prosenttimäärät, jotka koskevat ohjelman eri lohkojen osuutta 
kokonaistalousarviosta.
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TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 352 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 167 ja 352 artiklan,

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Eurooppa 2020 -strategian avulla 
unioni ja jäsenvaltiot pyrkivät tulevalla 
vuosikymmenellä edistämään kasvua, 
työllisyyttä, tuottavuutta ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta.

Poistetaan.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU-
asiat kuuluvat heille ja jotta he voisivat 
osallistua täysimittaisesti yhä tiiviimmän 
unionin rakentamiseen, tarvitaan erilaisia 
ylikansallisia ja unionin tasoisia toimia ja 

(4) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 10 artiklan 3 kohdan mukaan 
kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa. 
Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU-asiat 
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koordinoituja ponnisteluja. Eurooppalainen 
kansalaisaloite on ainutlaatuinen tilaisuus 
kansalaisille osallistua suoraan EU:n 
lainsäädännön kehittämiseen.

kuuluvat heille ja jotta he voisivat 
osallistua täysimittaisesti yhä tiiviimmän 
unionin rakentamiseen, tarvitaan erilaisia 
osallistavia toimia ja koordinoituja 
ponnisteluja, jotka toteutetaan 
ylikansallisilla toimilla tai toimilla, joilla 
on selkeä eurooppalainen ulottuvuus. 
Eurooppalainen kansalaisaloite on uusi 
ainutlaatuinen tilaisuus kansalaisille 
osallistua suoraan EU:n lainsäädännön 
kehittämiseen ja edistää laajempaa 
keskustelua EU-asioista ja kiinnostusta 
niitä kohtaan kansalaisten keskuudessa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Välivaiheen arviointikertomus, julkinen 
kuuleminen verkossa ja kaksi peräkkäistä 
sidosryhmien kuulemiskokousta 
vahvistivat, että sekä kansalaisjärjestöt että 
yksittäiset osallistujat pitävät uutta 
ohjelmaa tärkeänä ja että se olisi 
perustettava, jotta organisaatioiden tasolla 
voidaan vaikuttaa valmiuksien 
kehittämiseen ja henkilökohtaisella tasolla 
kiinnostuksen kasvattamiseen unioniin 
liittyvistä asioista.

(6) Välivaiheen arviointikertomus, julkinen 
kuuleminen verkossa ja kaksi peräkkäistä 
sidosryhmien kuulemiskokousta 
vahvistivat, että sekä kansalaisjärjestöt että 
yksittäiset osallistujat pitävät uutta 
ohjelmaa tärkeänä ja että se olisi 
perustettava, jotta organisaatioiden tasolla 
voidaan vaikuttaa valmiuksien 
kehittämiseen ja henkilökohtaisella tasolla 
kiinnostuksen ja aktiivisen osallistumisen
kasvattamiseen unioniin liittyvistä asioista.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Nämä synergiaedut voidaan 
saavuttaa myös käyttämällä komission eri 
pääosastojen hallintomäärärahoja 
kansalaisten osallistumiseen, 
vuoropuheluun ja kumppanuuksiin 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
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10 ja 11 artiklan täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) On myös suotavaa kiinnittää 
huomiota eurooppalaisten poliittisten 
puolueiden toiminnasta tiedottamiseen, 
jotta lisätään kansalaisten kiinnostusta 
osallistua tähän toimintaan.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ohjelman horisontaalisen ulottuvuuden 
avulla olisi taattava tulosten 
hyödyntäminen ja siirrettävyys suuremman 
vaikutuksen ja pitkän aikavälin 
jatkuvuuden saavuttamiseksi. 
Käynnistetyillä toiminnoilla olisi tätä 
varten oltava selkeä yhteys Euroopan 
poliittiseen ohjelmaan, ja niistä olisi 
viestittävä tarkoituksenmukaisesti.

(9) Ohjelman horisontaalisen ulottuvuuden 
avulla olisi taattava tulosten 
hyödyntäminen ja siirrettävyys suuremman 
vaikutuksen ja pitkän aikavälin 
jatkuvuuden saavuttamiseksi muun 
muassa verkottumisen, 
tiedonvaihtofoorumien tai tiedon ja 
parhaiden toimintatapojen vaihtamisen 
avulla, mukaan luettuna tietyt 
menetelmät, kuten tietotekniikan, 
tietokantojen ja sosiaalisen median 
käytön laajentaminen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Ohjelman vaikutusta voidaan 
parantaa tukitoimilla, joilla on selvä 
yhteys Euroopan poliittiseen ohjelmaan ja 
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jotka kannustavat kansalaisia 
osallistumaan unionin päätöksentekoon 
ja edistävät kansalaisvaikuttamisen 
kulttuuria.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) EU:n monikielisen luonteen takia 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset ja 
kansalaisjärjestöt ovat tasapainoisesti 
mukana ylikansallisissa hankkeissa ja 
toimissa.

(10) Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
siihen, että kaikkien jäsenvaltioiden 
kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat 
tasapainoisesti mukana ja osallisina
hankkeissa ja toimissa, ja otettava 
huomioon unionin kielellinen ja 
maantieteellinen moninaisuus ja tarve 
sisällyttää ohjelmaan vaikeasti 
tavoitettavat ryhmät.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä 
sekä unionin historiasta, identiteetistä ja 
tavoitteista virittämällä keskustelua, 
pohdintaa ja verkottumista;

1. tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä 
sekä unionin historiasta ja Euroopan 
lähihistoriasta, jotta voidaan edistää 
suvaitsevaisuutta, keskinäistä 
ymmärtämystä, yhteistä identiteettiä, 
arvoja ja tavoitteita virittämällä 
keskustelua, pohdintaa ja verkottumista;

Edistymistä mitataan joko suoraan tai 
välillisesti tavoitettujen edunsaajien 
määrällä, hankkeiden laadulla ja 
ensimmäistä kertaa hakevien 
prosenttiosuudella.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. demokraattiseen toimintaan 
osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen 
kannustaminen unionin tasolla 
parantamalla kansalaisten ymmärrystä 
unionin politiikan laadintaprosessista ja 
lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan 
osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja 
vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

2. kansalaisten kannustaminen 
osallistumaan unionin päätöksentekoon 
ja tämän osallistumisen lisääminen sekä 
kansalaisvaikuttamisen kulttuurin 
edistäminen, uusien demokraattisten 
menettelyjen ja välineiden kehittäminen 
mukaan luettuna.

Edistymistä mitataan joko suoraan tai 
välillisesti tavoitettujen edunsaajien 
määrällä, edunsaajien käsityksellä EU:sta 
ja sen toimielimistä, hankkeiden laadulla 
ja ensimmäistä kertaa hakevien 
prosenttiosuudella.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kansalaisten tapaamiset, 
ystävyyskaupunkitoiminta

– kansalaisten tapaamiset ja paneelit, 
ystävyyskaupunkitoiminta ja 
paikallisviranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan ja muiden 
paikallisten toimijoiden yhteishankkeet

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ylikansallisten kumppanuuksien ja 
verkostojen luominen ja toiminta

– ylikansallisten kumppanuuksien ja 
verkostojen luominen ja toiminta, 
erityyppisten järjestöjen välinen yhteistyö 
ja kansalaisyhteiskunnan ja unionin 
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toimielinten vuoropuhelu

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yhteisöjen muodostaminen ja 
kansalaisuuteen liittyvistä kysymyksistä 
keskusteleminen tietotekniikan avulla ja/tai 
sosiaalisen median välityksellä

– yhteisöjen muodostaminen ja 
kansalaisuuteen liittyvistä kysymyksistä 
keskusteleminen muun muassa
tietotekniikan avulla ja/tai sosiaalisen 
median välityksellä

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– unionin tason tapahtumat Poistetaan.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan historiaa muovanneita 
tapahtumia koskevat keskustelut, 
tutkimukset ja toimet, jotta erityisesti
natsismin ja stalinismin aikana tehtyjä 
rikoksia ei unohdettaisi

– Euroopan historiaa ja Euroopan 
yhdentymistä muovanneita tapahtumia 
koskevat keskustelut, tutkimukset ja 
toimet, jotta muun muassa natsismin ja 
stalinismin aikana tehtyjä rikoksia ei 
unohdettaisi ja jotta voidaan edistää 
suvaitsevaisuutta ja keskinäistä 
ymmärtämystä
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– keskustelut ja tutkimukset unionin 
tulevaisuudesta

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 7 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– keskustelut, tutkimukset ja 
mielipidemittaukset asioista, jotka 
vaikuttavat suoraan kansalaisten elämään

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– aloitteet tietoisuuden lisäämiseksi EU:n
toimielimistä ja niiden toiminnasta

– aloitteet tietoisuuden lisäämiseksi 
unionin toimielimistä ja niiden toiminnasta 
ja kansalaisten niitä koskevan 
ymmärryksen parantamiseksi sekä 
kansalaisyhteiskuntaan ja 
vapaaehtoistoimintaan osallistumista 
koskevien mahdollisuuksien lisääminen 
unionin tasolla

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 9 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toimet, joilla tuettujen aloitteiden – tietoisuuden lisäämistä ja tiedonlevitystä 
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tuloksia hyödynnetään ja tuodaan 
enemmän esille

koskevat toiminnot, joilla tuettujen 
aloitteiden tuloksia hyödynnetään ja 
tuodaan enemmän esille muun muassa 
verkottumisen ja tiedonvaihtofoorumien 
tai tiedon ja parhaiden toimintatapojen 
vaihtamisen avulla

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 10 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kansalaisuuteen ja 
kansalaisosallistumiseen liittyvät 
tutkimukset

– kansalaisuuteen ja
kansalaisosallistumiseen liittyvät 
tutkimukset ja keskustelut sekä 
kansalaisille tiedottaminen 
eurooppalaisten poliittisten 
puolueiden toiminnasta ja 
mahdollisuudesta osallistua suoraan 
tähän toimintaan 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki 
Euroopan yhdentymistä edistävät 
sidosryhmät, erityisesti 
paikallisviranomaiset ja -järjestöt, 
eurooppalaisen julkiset politiikan 
tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), 
kansalaisryhmät ja muut 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten 
vainoista selviytyneiden yhdistykset) sekä 
koulutus- ja tutkimuslaitokset.

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki 
Euroopan yhdentymistä edistävät 
sidosryhmät, erityisesti 
paikallisviranomaiset, valtiosta 
riippumattomat toimijat ja järjestöt, 
eurooppalaisen julkisen politiikan 
tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot) ja 
elimet, kansalaisryhmät, muut 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten 
vainoista selviytyneiden yhdistykset) sekä 
koulutusyhteisöt ja -laitokset.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen nojalla 
viestintätoimiin osoitetuilla resursseilla on 
lisäksi edistettävä Euroopan unionin 
poliittisten prioriteettien viestintää, sikäli 
kuin ne liittyvät tämän asetuksen 
yleistavoitteisiin.

Poistetaan.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 1 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lohkosta tuetaan toimintoja, joissa 
kannustetaan pohtimaan yhteisiä arvoja 
niiden laajimmassa mielessä ottaen 
huomioon niiden moninaisuus. Varoja voi 
olla saatavilla aloitteille, joissa pohditaan 
Euroopan nykyhistorian totalitaaristen 
järjestelmien (varsinkin muttei pelkästään 
natsismin ja stalinismin) syitä ja muistetaan 
niiden uhreja. Lohkoon pitäisi kuulua myös 
Euroopan lähihistorian muita merkittäviä 
vaiheita koskevia toimintoja. Etusijalla 
ovat erityisesti toimet, joissa kannustetaan 
suvaitsevaisuuteen ja sovintoon ja joilla 
pyritään saavuttamaan nuorempi 
sukupolvi.

Lohkosta tuetaan toimintoja, joissa 
kannustetaan pohtimaan yhteisiä arvoja 
niiden laajimmassa mielessä ottaen 
huomioon niiden moninaisuus. Varoja voi 
olla saatavilla aloitteille, joissa pohditaan 
Euroopan nykyhistorian totalitaaristen 
järjestelmien (varsinkin muttei pelkästään 
natsismin ja stalinismin) syitä ja muistetaan 
niiden uhreja. Lohkoon pitäisi kuulua myös 
Euroopan lähihistorian muita merkittäviä 
vaiheita ja sitä muovanneita tapahtumia 
sekä Euroopan yhdentymisen merkittäviä 
virstanpylväitä koskevia toimintoja.
Etusijalla ovat erityisesti toimet, joissa 
kannustetaan suvaitsevaisuuteen, 
keskinäiseen ymmärtämykseen ja 
sovintoon.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 1 – 2 a kohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tähän lohkoon osoitetaan alustavasti 
noin 20 prosenttia ohjelman 
kokonaismäärärahoista.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 2 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lohkon määrittävät ne mahdolliset 
hankkeet ja aloitteet, jotka voidaan 
käynnistää sen otsakkeen alla, eivät 
hakemaan oikeutettujen 
kansalaisjärjestöjen tai toimijoiden tyyppi. 
Tähän lohkoon kuuluvat toiminnot, jotka 
kattavat kansalaisosallistumisen sen 
laajimmassa mielessä ja joissa 
erityishuomio on menetelmien luomisessa 
pitkän aikavälin jatkuvuutta silmällä 
pitäen. Ensisijaisesti tuetaan aloitteita ja 
hankkeita, joilla on selkeä yhteys 
Euroopan poliittiseen ohjelmaan.

Lohkon määrittävät ne mahdolliset 
hankkeet ja aloitteet, jotka voidaan 
käynnistää sen otsakkeen alla, eivät 
hakemaan oikeutettujen 
kansalaisjärjestöjen tai toimijoiden tyyppi. 
Tähän lohkoon kuuluvat toiminnot, jotka 
kattavat kansalaisosallistumisen sen 
laajimmassa mielessä ja joissa 
erityishuomio on menetelmien luomisessa 
pitkän aikavälin jatkuvuutta silmällä 
pitäen. Siinä kiinnitetään asianmukaista 
huomiota aloitteisiin ja hankkeisiin, joilla 
on selkeä yhteys Euroopan poliittiseen 
ohjelmaan ja joihin sisältyy erityyppisten 
järjestöjen välinen yhteistyö ja 
verkottuminen, kansalaisyhteiskunnan ja 
unionin toimielinten välinen vuoropuhelu 
ja kansalaiskeskeiset menetelmät. Siihen 
on tarkoitus sisällyttää myös vaikeasti 
tavoitettavat ryhmät.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 2 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lohkosta voidaan kattaa myös hankkeita ja 
aloitteita, joissa luodaan tilaisuuksia toimia 
yhteisvastuullisesti ja osallistua 
kansalaisyhteiskuntaan ja 
vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

Lohkosta voidaan kattaa myös hankkeita ja 
aloitteita, joissa luodaan tilaisuuksia toimia 
yhteisvastuullisesti ja edistetään 
osallistavaa demokratiaa, osallistumista
kansalaisyhteiskuntaan, verkottumista ja 
osallistumista vapaaehtoistoimintaan.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 2 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tähän lohkoon osoitetaan alustavasti 
noin 70 prosenttia ohjelman 
kokonaismäärärahoista.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 3 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeen sisältyy ”valmiuksien luominen” 
eli sellaisten tukitoimenpiteiden 
kehittäminen, jotka liittyvät parhaiden 
toimintatapojen vaihtoon, paikallis- ja 
aluetason sidosryhmien, myös 
viranomaisten, kokemusten yhdistämiseen
ja uusien taitojen hankkimiseen 
esimerkiksi koulutuksen avulla. Viimeksi 
mainittuun voisi kuulua esimerkiksi 
vertaisperiaatteella tapahtuva taitotiedon 
vaihto, kouluttajien kouluttaminen ja 
ohjelmasta rahoitusta saavien järjestöjen 
ja hankkeiden tietokannan luominen.

Toimeen sisältyy "valmiuksien luominen" 
eli sellaisten tukitoimenpiteiden 
kehittäminen, jotka liittyvät parhaiden 
toimintatapojen vaihtoon, eri sidosryhmien 
kokemusten ja tiedon yhdistämiseen, 
myös paikallis- ja aluetasolla sekä 
viranomaisten välillä, ja uusien taitojen 
hankkimiseen esimerkiksi koulutuksen 
avulla. Viimeksi mainittuun voisi kuulua 
esimerkiksi vertaisperiaatteella tapahtuva 
taitotiedon vaihto ja kouluttajien 
kouluttaminen.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 3 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tähän lohkoon osoitetaan alustavasti 
noin 10 prosenttia ohjelman 
kokonaismäärärahoista.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Etusijalla ovat yleisesti ottaen hankkeet, 
joiden vaikutukset ovat suuret, eritoten 
hankkeet, jotka liittyvät suoraan unionin 
politiikkoihin ja joissa osallistutaan
unionin poliittisen ohjelman laatimiseen.

Etusijalla ovat yleisesti ottaen hankkeet, 
joiden vaikutukset ovat suuret, myös 
pienimuotoiset hankkeet, ja eritoten 
hankkeet, jotka liittyvät nykyisiin 
Euroopan unionin politiikkoihin ja joilla 
kannustetaan osallistumaan unionin 
nykyisen ja tulevan poliittisen ohjelman 
laatimiseen.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien toimien täytäntöönpano perustuu 
kansainvälisyyteen, tai niillä pitäisi olla 
selkeä eurooppalainen ulottuvuus. Toimien 
avulla edistetään kansalaisten liikkuvuutta 
ja ajatustenvaihtoa Euroopan unionissa.

Kaikkien toimien täytäntöönpano perustuu 
kansainvälisyyteen, tai niillä pitäisi olla 
selkeä eurooppalainen ulottuvuus. Toimien 
avulla edistetään kansalaisten 
osallistumista ja ajatustenvaihtoa 
unionissa.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 osa – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Verkottuminen ja kerrannaisvaikutusten 
korostaminen, myös uusimman tieto- ja 
viestintätekniikan ja sosiaalisen median 
käyttö, ovat tärkeitä tekijöitä, jotka 
vaikuttavat sekä toimien että mukana 
olevien järjestöjen luonteeseen. 
Vuorovaikutuksen ja synergiaetujen 
synnyttämistä ohjelmaan osallistuvien 
erityyppisten toimijoiden välillä 
kannustetaan voimakkaasti.

Verkottuminen ja kerrannaisvaikutusten 
korostaminen, myös uusimman tieto- ja 
viestintätekniikan ja sosiaalisen median 
käyttö, ovat tärkeitä tekijöitä, jotka 
vaikuttavat sekä toimien että mukana 
olevien järjestöjen luonteeseen. 
Vuorovaikutuksen ja synergiaetujen 
synnyttämistä ohjelmaan osallistuvien 
erityyppisten toimijoiden välillä sekä 
vaikeasti tavoitettavien ryhmien 
osallistumista kannustetaan voimakkaasti.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoite 1: Tietoisuuden lisääminen 
muistiperinnöstä sekä unionin historiasta, 
identiteetistä ja tavoitteista virittämällä 
keskustelua, pohdintaa ja verkottumista.

Erityistavoite 1: Tietoisuuden lisääminen 
muistiperinnöstä sekä unionin historiasta ja 
Euroopan lähihistoriasta, jotta voidaan 
edistää suvaitsevaisuutta, keskinäistä 
ymmärtämystä, yhteistä identiteettiä, 
arvoja ja tavoitteita virittämällä 
keskustelua, pohdintaa ja verkottumista.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistavoite 2: Demokraattiseen 
toimintaan osallistumisen ja 
kansalaisvaikuttamisen kannustaminen 
unionin tasolla parantamalla kansalaisten 
ymmärrystä unionin politiikan 

Erityistavoite 2: Kansalaisten 
kannustaminen osallistumaan unionin 
päätöksentekoon ja tämän osallistumisen 
lisääminen sekä kansalaisvaikuttamisen 
kulttuurin edistäminen, uusien 
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laadintaprosessista ja lisäämällä heidän 
mahdollisuuksiaan osallistua 
kansalaisyhteiskuntaan ja 
vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

demokraattisten menettelyjen ja 
välineiden kehittäminen mukaan 
luettuna.
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