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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti hyväksyi 15. joulukuuta 2010 päätöslauselman perusoikeuksien 
tilanteesta Euroopan unionissa (2009) ja tehokkaasta täytäntöönpanosta Lissabonin 
sopimuksen jälkeen (P7_TA(2010)0483). Päätöslauselmassa parlamentti kehottaa komissiota 
nimeämään vuoden 2013 Euroopan kansalaisten teemavuodeksi, jotta herätettäisiin 
keskustelua Euroopan kansalaisuudesta ja tiedotettaisiin unionin kansalaisille heidän 
oikeuksistaan ja erityisesti uusista, Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvista 
oikeuksista.

Komissio on vastannut parlamentin pyyntöön antamalla ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi Euroopan kansalaisten teemavuodesta (2013) (COM(2011)489 final). 

Oikeusperusta

Komissio on valinnut ehdotuksen oikeusperustaksi SEUT-sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan. 
Sen mukaan, jos jokin unionin toimi osoittautuu tarpeelliseksi tämän tavoitteen (jokaisen 
unionin kansalaisen oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella) 
saavuttamiseksi, Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat antaa säännöksiä mainittujen 
oikeuksien käyttämisen helpottamiseksi. Päätös annetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen. Muut perussopimusten artiklat eivät anna vastaavaa mahdollisuutta suoraan 
toimintaan, tai jos antavatkin, kuten SEUT:n 25 artikla, toimet on hyväksyttävä erityisessä 
lainsäätämisjärjestyksessä.

Valitun oikeusperustan ongelmana on kuitenkin, että se ohjaa toimintaa etupäässä vapaata 
liikkuvuutta koskevan oikeuden hyväksi ja jättää vähälle huomiolle kansalaisten muut 
oikeudet ja etenkin Lissabonin sopimukseen perustuvat oikeudet, joiden käyttämisen 
helpottamista parlamentti pyysi päätöslauselmassaan. Siksi päätöksessä olisi tehtävä selväksi, 
että oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ei voida käyttää täysimittaisesti, ellei siihen kytketä 
Euroopan kansalaisten muita oikeuksia, joita ovat poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset 
oikeudet.

Toimet

Toimintaohjelmaa olisi laajennettava niin, että se käsittää kaikki kansalaisuudesta johtuvat 
oikeudet ja edistää aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta. 

Euroopan kansalaisten teemavuonna ei pidä keskittyä vain tiedottamaan kansalaisille heidän 
nykyisistä oikeuksistaan, vaan heille on annettava mahdollisuus ilmaista huolenaiheitaan ja 
ideoitaan – myös tarpeellisina pitämistään uusista oikeuksista. Teemavuonna olisi lisättävä ja 
kannustettava aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta kaikilla tasoilla ja kaikissa 
päätöksentekoprosessin vaiheissa. Tämän vuoksi ja jotta teemavuoden anti jäisi pysyväksi, 
olisi otettava harkintaan ehdotukset kehittää jäsennetyt puitteet eurooppalaiselle 
kansalaisvuoropuhelulle, luoda kokonaisvaltainen kansalaisuuden käsite ja perustaa 
kansalaisten osallistumista Euroopan unionissa edistävän erityisedustajan toimisto, joka muun 
muassa seuraisi ja raportoisi kansalaisosallistumiseen liittyvistä jäsenvaltioiden ja 
kansalaisten näkemyksistä ja tekisi asiaan liittyviä parannusehdotuksia.

Sähköinen media tarjoaa hyvät mahdollisuudet interaktiiviseen viestintään, mutta tarvitaan 
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myös kokouksia, joissa kansalaiset voivat tavata päätöksentekijöitä kasvotusten. 

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat erinomaisia kumppaneita järjestämään 
tämänkaltaista toimintaa ja aloitteita unionin, jäsenvaltioiden ja paikallisella tasolla. 

Jäsenvaltioiden panos on tärkeä Euroopan kansalaisten teemavuoden onnistumisessa. 
Kaikkien merkittävien sidosryhmien olisi oltava mukana, kun teemavuotta valmistellaan ja 
toteutetaan. Toimet on suunnattava erityisesti nuorille.

Koska teemavuosi ajoittuu Euroopan parlamentin vaalien alle, vaalioikeudet on tärkeää nostaa 
esiin. Ei kuitenkaan riitä, että kansalaiset tietävät, että heillä on oikeus äänestää, vaan heidän 
olisi myös oltava vakuuttuneita, että he voivat äänestämällä vaikuttaa elämäänsä. Euroopan 
parlamentin ja eurooppalaisten poliittisten puolueiden olisi järjestettävä asiaa koskevia 
tiedotuskampanjoita.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksen 20 artiklan 
1 kohdassa otetaan käyttöön unionin 
kansalaisuus, joka täydentää jäsenvaltion 
kansalaisuutta, ja sen mukaan unionin 
kansalainen on jokainen, jolla on jonkin 
jäsenvaltion kansalaisuus. 
Perussopimuksen 20 artiklan toisessa 
alakohdassa täsmennetään, että unionin 
kansalaisilla on perussopimuksissa 
määrätyt oikeudet ja velvollisuudet ja että 
heillä on muun muassa oikeus vapaasti 
liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella.
Unionin kansalaisten oikeus vapaaseen 
liikkuvuuteen ja oleskeluun vahvistetaan 
myös perussopimuksen 21 artiklassa. 

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 20 artiklan 1 kohdassa otetaan 
käyttöön unionin kansalaisuus, joka 
täydentää jäsenvaltion kansalaisuutta, ja 
sen mukaan unionin kansalainen on 
jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion 
kansalaisuus. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan 
2 kohdassa täsmennetään, että unionin 
kansalaisilla on perussopimuksissa 
määrätyt oikeudet ja velvollisuudet ja että 
heillä on oikeus vapaasti liikkua ja 
oleskella jäsenvaltioiden alueella, 
äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan 
parlamentin vaaleissa ja 
kunnallisvaaleissa asuinjäsenvaltiossaan 
samoin edellytyksin kuin tämän valtion 
kansalaisilla, ollessaan sellaisen 
kolmannen maan alueella, jossa 
jäsenvaltiolla, jonka kansalainen hän on, 
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ei ole edustusta, oikeus saada minkä 
tahansa jäsenvaltion diplomaatti- ja 
konsuliviranomaisilta suojelua samoin 
edellytyksin kuin tämän valtion 
kansalaisilla sekä oikeus vedota 
Euroopan parlamenttiin ja kääntyä 
Euroopan oikeusasiamiehen, unionin 
toimielinten ja neuvoa-antavien elinten 
puoleen jollakin perussopimusten kielellä 
ja saada vastaus samalla kielellä. Unionin 
kansalaisuudesta johtuvat oikeudet
vahvistetaan myös Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 21, 22, 23 
ja 24 artiklassa.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 25 artiklassa komissio 
velvoitetaan antamaan joka kolmas vuosi 
kertomus tämän sopimuksen unionin 
kansalaisuutta koskevien määräysten 
soveltamisesta ja annetaan lainsäätäjille 
mahdollisuus täydentää sopimuksen 
20 artiklan 2 kohdassa lueteltuja 
oikeuksia.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
vahvisti unionin kansalaisuuden asemaa ja 
täydensi siihen liittyviä oikeuksia, joihin 
kuuluu uutena oikeutena kansalaisaloite, 

(2) Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
vahvisti unionin kansalaisuuden asemaa ja 
täydensi siihen liittyviä oikeuksia etenkin 
määräämällä uusista oikeuksista, joihin 
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jonka avulla miljoona kansalaista 
merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi 
pyytää komissiota tekemään ehdotuksen 
EU:n toimivaltaan kuuluvalta alalta.

kuuluu kansalaisaloite, jonka avulla 
miljoona kansalaista merkittävästä 
määrästä jäsenvaltioita voi pyytää 
komissiota tekemään ehdotuksen EU:n 
toimivaltaan kuuluvalta alalta. 
Kansalaisaloitteesta 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 211/20111 mukaisesti 
kansalaisaloitetta sovelletaan 1 päivästä 
huhtikuuta 2012 alkaen. 
________________
1 EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin kansalaisuuteen liittyvät 
oikeudet sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirjan 
johdanto-osan mukaan unioni ”asettaa 
ihmisen toimintansa keskipisteeksi 
ottamalla käyttöön unionin kansalaisuuden 
ja luomalla vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen”. Perusoikeuskirjan V 
luvussa määrätään "kansalaisten oikeudet", 
joihin kuuluu 45 artiklan mukaan 
jokaisen unionin kansalaisen oikeus 
vapaasti liikkua ja oleskella 
jäsenvaltioiden alueella.

(3) Unionin kansalaisuuteen liittyvät 
oikeudet sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirjan 
johdanto-osan mukaan unioni "asettaa 
ihmisen toimintansa keskipisteeksi 
ottamalla käyttöön unionin kansalaisuuden 
ja luomalla vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen". Perusoikeuskirjan 
V luvussa määrätään "kansalaisten 
oikeudet".

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Aktiiviseen ja osallistuvaan 
kansalaisuuteen kuuluu myös tärkeitä 
periaatteita, kuten tiedonsaanti, 
avoimuus, demokratiaan osallistuminen 
ja demokraattinen edustus, päätösten teko 
mahdollisimman lähellä kansalaisia, 
kaikenlaiselta syrjinnältä suojeleminen 
sekä tasa-arvon ja vähemmistöryhmien 
osallisuuden edistäminen.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vastaavasti Tukholman ohjelman 
mukaan kansalainen on EU:n vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevien 
politiikan alojen keskipisteessä. Sen 
toiminnan painotusalueena on kansalaisten 
Euroopan rakentaminen, johon kuuluu sen 
varmistaminen, että kansalaiset voivat 
täysimääräisesti käyttää oikeuttaan 
vapaaseen liikkumiseen.

(4) Vastaavasti Tukholman ohjelman 
mukaan kansalainen on EU:n vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevien 
politiikan alojen keskipisteessä. Sen 
toiminnan painotusalueena on kansalaisten 
Euroopan rakentaminen.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Liikkumisen vapaus ja työntekijöiden 
liikkuvuus auttavat erityisesti paneutumaan 
seuraamuksiin, joita työmarkkinoille 
aiheutuu väestörakenteen muutoksesta, 
minkä lisäksi ne edistävät ihmisten 
työllistettävyyttä ja parantavat Euroopan 
teollisuudenalojen kilpailukykyä. Vapaa 
liikkuvuus kuuluu unionin lainsäädännössä 
myönnettyjen oikeuksien, kuten kuluttajien 
oikeuden hankkia tavaroita ja palveluita tai 
matkustajien ja matkailijoiden oikeuksien, 
perusedellytyksiin, ja samalla se myös 
edistää näiden oikeuksien käyttöä. Vapaata 
liikkuvuutta helpottamalla voidaan siten 
edistää kansalaisten mahdollisuuksia 
hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, minkä lisäksi se on 
yksi keskeinen kasvun aikaansaaja.

(7) Liikkumisen vapaus ja työntekijöiden 
liikkuvuus auttavat erityisesti paneutumaan 
seuraamuksiin, joita työmarkkinoille 
aiheutuu väestörakenteen muutoksesta, 
minkä lisäksi ne edistävät ihmisten 
työllistettävyyttä ja parantavat Euroopan 
teollisuudenalojen kilpailukykyä. Vapaa 
liikkuvuus kuuluu unionin lainsäädännössä 
myönnettyjen oikeuksien, kuten kuluttajien 
oikeuden hankkia tavaroita ja palveluita tai 
matkustajien, asukkaiden, opiskelijoiden
ja matkailijoiden oikeuksien, 
perusedellytyksiin, ja samalla se myös 
edistää näiden oikeuksien käyttöä. Vapaata 
liikkuvuutta helpottamalla voidaan siten 
edistää kansalaisten mahdollisuuksia 
hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, minkä lisäksi se on 
yksi keskeinen kasvun aikaansaaja. 

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kertomuksessa ”Katsaus Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 –
Unionin kansalaisoikeuksien esteiden 
poistaminen” komissio käsitteli suurimpia 
esteitä, joita kansalaiset edelleen kohtaavat 
päivittäin käyttäessään unionin kansalaisen 
oikeuksiaan, erityisesti kansalliset rajat 
ylittäviä oikeuksia, ja hahmotteli 
25 toimenpidettä, joilla helpotettaisiin 
näiden oikeuksien käyttämistä. Yhtenä 

(10) Kertomuksessa "Katsaus Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 –
Unionin kansalaisoikeuksien esteiden 
poistaminen" komissio käsitteli suurimpia 
esteitä, joita kansalaiset edelleen kohtaavat 
päivittäin käyttäessään unionin kansalaisen 
oikeuksiaan, erityisesti kansalliset rajat 
ylittäviä oikeuksia, ja hahmotteli 
25 toimenpidettä, joilla helpotettaisiin 
näiden oikeuksien käyttämistä. Yhtenä 
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esteenä mainittiin tiedon puute. Komission 
johtopäätöksenä Euroopan unionin 
kansalaisuutta käsittelevässä vuoden 2010 
katsauksessa oli, että unionin kansalaiset 
eivät pysty käyttämään oikeuksiaan, koska 
he eivät tunne niitä, ja se ilmoitti aikovansa 
lisätä unionin kansalaisille suunnattavaa 
tiedottamista heidän oikeuksistaan ja 
etenkin oikeudesta vapaaseen 
liikkuvuuteen.

esteenä mainittiin tiedon puute. Komission 
johtopäätöksenä Euroopan unionin 
kansalaisuutta käsittelevässä vuoden 2010 
katsauksessa oli, että unionin kansalaiset 
eivät pysty käyttämään oikeuksiaan, koska 
he eivät tunne niitä, ja se ilmoitti aikovansa 
lisätä unionin kansalaisille suunnattavaa 
tiedottamista heidän oikeuksistaan ja 
etenkin oikeudesta vapaaseen 
liikkuvuuteen. Tietoisuuden lisäämiseksi 
tiedottamisen on tapahduttava unionin 
kaikilla virallisilla kielillä, ja se on 
osoitettava kaikille kansalaisille ja 
asetettava heidän kaikkien saataville, 
myös sähköisiä viestintävälineitä ja 
sosiaalisia verkostoja hyödyntäen.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erityisen tärkeää on tiedottaa unionin 
kansalaisille, jotka harkitsevat 
hyödyntävänsä oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, missä määrin heillä on 
unionin sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien säännösten 
perusteella oikeus saada tai säilyttää 
sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia; 
säännösten tarkoituksena on varmistaa, että 
he eivät menetä sosiaaliturvaan liittyviä 
oikeuksia muuttaessaan Euroopassa. 
Kansalaisille olisi myös tiedotettava 
oikeudesta ammattipätevyyden 
tunnustamiseen sekä sosiaalisista ja 
kansalaisuuteen liittyvistä taidoista, jotka 
ovat osa elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevaa eurooppalaista viitekehystä ja 
joiden avulla he voivat osallistua 
täysimääräisesti kansalaisyhteiskuntaan 
sekä käyttää unionin lainsäädännön 

(13) Erityisen tärkeää on tiedottaa unionin 
kansalaisille, jotka harkitsevat 
hyödyntävänsä oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, missä määrin heillä on 
unionin sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien säännösten 
perusteella oikeus saada tai säilyttää 
sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia; 
säännösten tarkoituksena on varmistaa, että 
he eivät menetä sosiaaliturvaan liittyviä 
oikeuksia muuttaessaan Euroopassa. 
Kansalaisille olisi myös tiedotettava 
oikeudesta ammattipätevyyden 
tunnustamiseen sekä sosiaalisista ja 
kansalaisuuteen liittyvistä taidoista, jotka 
ovat osa elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevaa eurooppalaista viitekehystä ja 
joiden avulla he voivat osallistua 
täysimääräisesti kansalaisyhteiskuntaan 
sekä käyttää unionin lainsäädännön 
mukaan heille kuuluvia oikeuksia. On 
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mukaan heille kuuluvia oikeuksia. mahdollista toteuttaa erityistoimia, joilla 
lisätään kansalaisten tietoisuutta heidän 
oikeudestaan tehdä vapaaehtoistyötä, 
opiskella ulkomailla, suorittaa 
harjoittelujakso toisessa jäsenvaltiossa tai 
osallistua unionin koulutusalan vaihto-
ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Kansalaisten tietoisuuden lisääminen 
kyseisiin oikeuksiin liittyvistä eduista 
heille henkilökohtaisesti ja yhteiskunnalle 
voi myös lisätä unioniin kuuluvuuden ja 
siihen samaistumisen tunnetta.

(16) Tietoisuuden lisääminen kansalaisten
oikeuksiin liittyvistä eduista heille 
henkilökohtaisesti ja yhteiskunnalle sekä 
kansalaisten aktiivinen osallistuminen 
demokratian toteuttamiseen unionissa voi 
myös lisätä unioniin kuuluvuuden ja siihen 
samaistumisen tunnetta.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Euroopan kansalaisten 
teemavuoden toimet olisi suunnattava 
erityisesti nuorille. Kouluilla on erityisen 
merkittävä tehtävä unionia koskevan 
kansalaiskasvatuksen antajina.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan kansalaisten teemavuosi 
2013 antaa tervetulleen mahdollisuuden 
lisätä suuren yleisön tietoisuutta unionin 
kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista ja 
helpottaa siten osaltaan vapaata 
liikkumista koskevan oikeuden
käyttämistä.

(17) Euroopan kansalaisten teemavuosi 
2013 antaa tervetulleen mahdollisuuden 
lisätä suuren yleisön tietoisuutta unionin 
kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista ja 
helpottaa siten osaltaan osallistuvaa 
demokratiaa ja unionin kansalaisuudesta 
johtuvien oikeuksien käyttämistä.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tietoisuuden lisääminen kansalaisten 
oikeuksista, myös heidän 
vaalioikeuksistaan asuinvaltiossaan, on 
merkittävää myös vuonna 2014 pidettävien 
Euroopan parlamentin vaalien kannalta. 
Tällaisten tiedotustoimien vaikutusta olisi 
vielä lisättävä tiivistämällä yhteistyötä ja 
hyödyntämällä synergioita suhteessa 
vastaaviin toimiin, joita EU:n muut 
toimielimet, erityisesti Euroopan 
parlamentti, sekä jäsenvaltiot toteuttavat 
vaalien edellä.

(19) Tietoisuuden lisääminen kansalaisten 
oikeuksista, myös heidän 
vaalioikeuksistaan asuinvaltiossaan, on 
merkittävää myös vuonna 2014 pidettävien 
Euroopan parlamentin vaalien kannalta. 
Tällaisten tiedotustoimien vaikutusta olisi 
vielä lisättävä tiivistämällä yhteistyötä ja 
hyödyntämällä synergioita suhteessa 
vastaaviin toimiin, joita EU:n muut 
toimielimet, erityisesti Euroopan 
parlamentti, eurooppalaiset poliittiset 
puolueet ja säätiöt sekä jäsenvaltiot 
toteuttavat vaalien edellä.

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Täytäntöönpanovuodelle (2013) 
suunniteltujen toimien tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden optimoimiseksi on tärkeää 
toteuttaa valmistelutoimia noudattaen 
täysin varainhoitoasetuksen 49 artiklan 
6 kohtaa.

(20) Täytäntöönpanovuodelle (2013) 
suunniteltujen toimien tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden optimoimiseksi on tärkeää 
toteuttaa valmistelutoimia noudattaen 
täysin varainhoitoasetuksen 49 artiklan 
6 kohtaa ja ottaa suunnitteluprosessiin 
mukaan kaikki merkittävät sidosryhmät, 
joihin kuuluvat unionin toimielimet, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, 
työmarkkinaosapuolet, kansalliset, 
alueelliset ja paikalliset hallintoelimet 
sekä koulut ja yliopistot.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Teemavuotta varten olisi 
hyödynnettävä täysimääräisesti olemassa 
olevia osallistumisvälineitä ja Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 10 ja 
11 artiklassa vahvistettuja oikeuksia, jotta 
kansalaisia kannustetaan osallistumaan 
vuotta 2013 koskevan 
toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoprosessiin, jonka 
tarkoituksena on poistaa oikeuksien 
käyttöä haittaavat esteet ja laajemminkin 
määrittelemään kansalaisten oikeuksiin 
konkreettisesti vaikuttavia unionin 
politiikan aloja. Euroopan 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat
tässä keskeisessä asemassa.

(21) Teemavuotta varten olisi 
hyödynnettävä täysimääräisesti olemassa 
olevia osallistumisvälineitä ja Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 10 ja 
11 artiklassa vahvistettuja oikeuksia, jotta 
kansalaisia kannustetaan osallistumaan 
vuotta 2013 koskevan 
toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoprosessiin, jonka 
tarkoituksena on poistaa oikeuksien 
käyttöä haittaavat esteet ja laajemminkin 
määrittelemään kansalaisten oikeuksiin 
konkreettisesti vaikuttavia unionin 
politiikan aloja. Teemavuonna olisi myös 
tutkittava tapoja täydentää kansalaisten 
oikeuksia ja lisätä heidän 
osallistumistaan demokratian 
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toteuttamiseen. Euroopan 
kansalaisyhteiskunta laajassa 
merkityksessä, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, on
tässä keskeisessä asemassa.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Muihin kuin teemavuoden budjetista 
rahoitettaviin toimiin voidaan myöntää 
rahoitusta olemassa olevista unionin 
ohjelmista tai rakennerahastoista, 
erityisesti Kansalaisten Eurooppa 
-ohjelmasta sekä Perusoikeudet ja 
kansalaisuus -ohjelmasta,

(25) Muihin kuin teemavuoden budjetista 
rahoitettaviin toimiin voidaan myöntää 
rahoitusta olemassa olevista unionin 
ohjelmista tai rakennerahastoista, kuten
Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta, 
elinikäisen oppimisen toimintaohjelmasta, 
nuorisotoimintaohjelmasta sekä 
Perusoikeudet ja kansalaisuus -ohjelmasta,

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Teemavuoden yleistavoitteena on lisätä 
tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista, jotta kansalaiset 
voivat hyödyntää täysimääräisesti 
oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella. Tässä yhteydessä 
teemavuoden on määrä keskittyä muun 
muassa siihen, miten muussa jäsenvaltiossa 
kuin kotimaassaan asuvat unionin 
kansalaiset, opiskelijat, työntekijät, 
kuluttajat sekä tavaroiden ja palvelujen 
tarjoajat voivat osallistua 
kansalaistoimintaan ja käyttää oikeuksiaan 

Teemavuoden yleistavoitteena on lisätä 
tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista ja edistää 
kansalaisten osallistumista, jotta 
kansalaiset voivat hyödyntää 
täysimääräisesti oikeuksiaan, muun 
muassa oikeuttaan liikkua ja oleskella 
vapaasti jäsenvaltioiden alueella. Tässä 
yhteydessä teemavuoden on määrä 
keskittyä muun muassa siihen, miten myös
muussa jäsenvaltiossa kuin kotimaassaan 
asuvat unionin kansalaiset, opiskelijat, 
työntekijät, kuluttajat sekä tavaroiden ja 
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kaikkialla unionissa. palvelujen tarjoajat voivat osallistua 
kansalaistoimintaan ja käyttää poliittisia, 
sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksiaan 
kaikkialla unionissa. 

Tältä pohjalta teemavuoden 
erityistavoitteet ovat seuraavat:

Tältä pohjalta teemavuoden 
erityistavoitteet ovat seuraavat:

– lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta 
oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen ja 
oleskeluun Euroopan unionin alueella ja 
yleisemmin unionin kansalaisten 
oikeuksista rajatylittävissä yhteyksissä, 
myös heidän oikeudestaan osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa 

– lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta 
heidän oikeuksistaan ja 
mahdollisuuksiaan käyttää niitä, mukaan 
lukien oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja 
oleskeluun Euroopan unionin alueella ja 
yleisemmin unionin kansalaisten oikeudet 
ja erityisesti Lissabonin sopimuksesta 
johtuvat uudet oikeudet, myös heidän 
oikeutensa osallistua demokratian 
toteuttamiseen unionissa muun muassa 
kansalaisaloitteen välityksellä

– lisätä unionin kansalaisten tietoa siitä, 
miten he voivat konkreettisesti hyötyä 
EU:n laajuisista oikeuksista ja 
toimintatavoista toisessa jäsenvaltiossa 
asuessaan, ja kannustaa heitä 
osallistumaan aktiivisesti unionin 
politiikan aloja ja aihealueita käsitteleviin 
kansalaisfoorumeihin

– lisätä ja kannustaa aktiivista ja 
osallistuvaa kansalaisuutta kaikilla 
tasoilla ja kaikissa 
päätöksentekoprosessin vaiheissa

– kehittää jäsennetyt puitteet 
eurooppalaiselle kansalaisvuoropuhelulle 
ja järjestää unionin politiikan aloja ja 
aihealueita käsitteleviä 
kansalaisfoorumeita

– edistää keskustelua unionin 
kansalaisuuteen erottamattomasti 
kuuluvan vapaan liikkuvuuden oikeuden
vaikutuksista ja sen tuomista 
mahdollisuuksista, etenkin kun on kyse 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamisesta ja unionin kansalaisten 
keskinäisen ymmärryksen sekä unionin ja 
kansalaisten välisen yhteyden 
vahvistamisesta.

– edistää pitkän aikavälin keskustelua 
unionin kansalaisuuden kaikkien 
näkökohtien merkityksestä, vaikutuksista 
ja mahdollisuuksista, etenkin kun kyse on 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamisesta ja unionin kansalaisten 
keskinäisen ymmärryksen sekä unionin ja 
kansalaisten välisen yhteyden 
vahvistamisesta

– kehittää kokonaisvaltainen Euroopan 
kansalaisuuden käsite esimerkiksi 
antamalla julistus Euroopan 
kansalaisuudesta. 
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Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 2 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan 
toimenpiteitä, joihin voi kuulua seuraavia 
teemavuoden tavoitteisiin nivoutuvia 
unionin ja kansallisella tasolla sekä alue- ja 
paikallistasolla tehtyjä aloitteita:

1. Edellä 2 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan 
toimenpiteitä, joihin voi kuulua seuraavia 
teemavuoden tavoitteisiin nivoutuvia 
unionin ja kansallisella tasolla sekä alue- ja 
paikallistasolla tehtyjä aloitteita:

– suurelle yleisölle ja tarkemmin rajatuille 
ryhmille suunnatut viestintä-, koulutus- ja 
tiedotuskampanjat;

– suurelle yleisölle ja tarkemmin rajatuille 
ryhmille suunnatut viestintä-, koulutus- ja 
tiedotuskampanjat, joissa annetaan 
kansalaisille myös tilaisuus ilmaista 
näkemyksensä

– tietojen, kokemusten ja hyvien 
toimintatapojen vaihto kansallis-, alue- ja 
paikallishallintoviranomaisten ja muiden 
organisaatioiden välillä;

– tietojen, kokemusten ja hyvien 
toimintatapojen vaihto kansallis-, alue- ja 
paikallishallintoviranomaisten ja muiden 
organisaatioiden välillä

– konferenssit ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua ja lisätään 
tietoisuutta vapaata liikkuvuutta ja 
oleskelua koskevan oikeuden ja 
yleisemmin unionin kansalaisten 
oikeuksien merkityksestä ja niiden 
tuomista eduista;

– konferenssit ja tapahtumat, joihin 
osallistuvat kaikki merkittävät 
sidosryhmät, muun muassa unionin 
toimielimet, kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot, työmarkkinaosapuolet, 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
hallintoelimet sekä koulut ja yliopistot, ja 
joilla edistetään keskustelua ja lisätään 
tietoisuutta vapaata liikkuvuutta ja 
oleskelua koskevan oikeuden ja 
yleisemmin unionin kansalaisten 
oikeuksien merkityksestä ja niiden 
tuomista eduista

– olemassa olevien monikielisten 
osallistumisvälineiden käyttö tavoitteena 
kannustaa kansalaisia edistämään 
oikeuksiensa toteutumista käytännössä ja 
saavuttaa yleisemminkin teemavuoden
tavoitteet;

– olemassa olevien monikielisten 
osallistumisvälineiden käyttö ja uusien 
kehittäminen tavoitteena edistää aktiivista 
ja osallistuvaa kansalaisuutta ja
kannustaa kansalaisia edistämään 
oikeuksiensa toteutumista käytännössä ja 
saavuttaa yleisemminkin teemavuoden 
tavoitteet
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– monikielisten Europe Direct- ja Sinun 
Eurooppasi -verkkoportaalien aseman ja 
näkyvyyden vahvistaminen tärkeimpinä 
keskitettyinä tietojärjestelminä unionin 
kansalaisten oikeuksista;

– monikielisten Europe Direct -verkoston
ja Sinun Eurooppasi -verkkoportaalin
aseman ja näkyvyyden vahvistaminen 
tärkeimpinä keskitettyinä tietojärjestelminä 
unionin kansalaisten oikeuksista ja etenkin 
sähköisten viestintävälineiden ja 
sosiaalisten verkostojen hyödyntäminen 
entistä enemmän

– ongelmanratkaisuvälineiden, kuten 
SOLVIT-verkoston, aseman 
vahvistaminen, jotta unionin kansalaiset 
voivat käyttää ja puolustaa oikeuksiaan 
paremmin.

– ongelmanratkaisuvälineiden, kuten 
SOLVIT-verkoston, aseman 
vahvistaminen, jotta unionin kansalaiset 
voivat käyttää ja puolustaa oikeuksiaan 
paremmin

– muunlaisten aloitteiden hyödyntäminen, 
kuten kirjoituskilpailujen ja kesäkurssien 
järjestäminen sekä toimintasuunnitelmien 
ja oppaiden taikka agora-tyyppisen 
verkkofoorumin kehittäminen 
– kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionissa edistävän erityisedustajan 
toimiston perustaminen muun muassa 
seuraamaan ja raportoimaan kansalaisten 
osallistumiseen liittyvistä jäsenvaltioiden 
ja kansalaisten näkemyksistä ja tekemään 
asiaan liittyviä parannusehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä 
jäsenvaltioiden sekä paikallisia ja 
alueellisia eturyhmiä edustavien laitosten 
ja järjestöjen, erityisesti alueiden komitean 
kanssa.

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin
sekä paikallisia ja alueellisia eturyhmiä 
edustavien laitosten ja järjestöjen, 
erityisesti alueiden komitean kanssa.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Rahoitusohje ohjelman toteuttamiseksi 
on viisi miljoonaa euroa.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
Liite – A kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rahoitus tapahtuu yleensä hankkimalla 
suoraan tavaroita ja palveluja voimassa 
olevien puitesopimusten mukaisesti. Osa 
rahoituksesta voidaan osoittaa 
kielipalvelujen (käännökset, tulkkaus, 
monikielinen viestintä) tarjoamiseen.

Rahoitus voi tapahtua hankkimalla 
suoraan tavaroita ja palveluja voimassa 
olevien puitesopimusten mukaisesti. Osa 
rahoituksesta voidaan osoittaa 
kielipalvelujen (käännökset, tulkkaus, 
monikielinen viestintä) tarjoamiseen.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
Liite – B kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisrahoitettavia aloitteita ei ole 
suunniteltu.

Rahoitus voi tapahtua Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20021 108–120 artiklassa 
tarkoitetuin avustuksin.
___________
1 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

Or. en


