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Tarkistus 96
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
11 artiklan mukaisesti unionin toimielimet 
antavat kansalaisille ja etujärjestöille 
mahdollisuuden esittää ja vaihtaa julkisesti 
mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-
aloilla ja käyvät avointa ja säännöllistä 
vuoropuhelua etujärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
10 ja 11 artiklan mukaisesti kaikilla 
kansalaisilla on oikeus osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa ja
unionin toimielimet antavat kansalaisille ja 
etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja 
vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla 
unionin toiminta-aloilla ja käyvät avointa 
ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen 
ja kansalaisyhteiskunnan kanssa

Or. fr

Tarkistus 97
Helga Trüpel

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.

(2) Jotta kansalaiset voivat osallistua 
täysipainoisesti demokratian 
toteuttamiseen ja Euroopan 
yhdentymiseen, unionin olisi toteutettava 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen 
yhteisiä toimintoja, joilla edistetään 
perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa, kulttuurien moninaisuutta, 
suvaitsevaisuutta ja solidaarisuutta 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 
(Euroopan ihmisoikeussopimus) 
mukaisesti.
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Or. fr

Tarkistus 98
Marie-Christine Vergiat

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.

Or. fr

Tarkistus 99
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jotta kansalaiset voivat osallistua 
demokratian toteuttamiseen unionissa, 
unionin olisi toteutettava yhteisiä 
toimintoja, joilla edistetään 
perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa, kulttuurien moninaisuutta, 
suvaitsevaisuutta ja solidaarisuutta 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 
(Euroopan ihmisoikeussopimus) 
mukaisesti. 

Or. fr
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Tarkistus 100
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikka voidaan objektiivisesti todeta, 
että unionin kansalaisuus vakiintuneine 
oikeuksineen tuo selkeää lisäarvoa, unioni 
ei aina tuo kovin tehokkaasti esille sitä, että 
monien taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkaisemisen ja unionin 
politiikkojen välillä on yhteys. Tästä 
johtuu, että huomattavat saavutukset,
kuten rauha ja vakaus Euroopassa, pitkän 
aikavälin kestävä kasvu, vakaat hinnat, 
tehokas kuluttajien ja ympäristön suojelu 
ja perusoikeuksien edistäminen, eivät 
aina ole nostattaneet kansalaisissa vahvaa 
tunnetta unioniin kuulumisesta.

(3) Vaikka unionin kansalaisuus 
vakiintuneine oikeuksineen on unionin 
keskeinen arvo, unionin toimielimet eivät
aina tuo kovin tehokkaasti esille sitä, että 
monien taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
ongelmien syiden ja unionin politiikkojen 
välillä on yhteys. Siksi näitä politiikkoja 
on tarkasteltava ja arvioitava uudelleen 
ottaen huomioon paitsi saavutukset, kuten 
rauha ja vakaus Euroopassa, myös 
kyvyttömyys vastata tehokkaasti 
talouskriisiin ja etenkin useiden 
jäsenvaltioiden sosiaaliseen kriisiin.

Or. fr

Tarkistus 101
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikka voidaan objektiivisesti todeta, 
että unionin kansalaisuus vakiintuneine 
oikeuksineen tuo selkeää lisäarvoa, unioni 
ei aina tuo kovin tehokkaasti esille sitä, 
että monien taloudellisten ja 
yhteiskunnallisten ongelmien 
ratkaisemisen ja unionin politiikkojen 
välillä on yhteys. Tästä johtuu, että 
huomattavat saavutukset, kuten rauha ja 
vakaus Euroopassa, pitkän aikavälin 
kestävä kasvu, vakaat hinnat, tehokas 
kuluttajien ja ympäristön suojelu ja
perusoikeuksien edistäminen, eivät aina 

(3) Vaikka voidaan objektiivisesti todeta, 
että unionin kansalaisuus vakiintuneine 
oikeuksineen tuo selkeää lisäarvoa, unioni 
ei aina tuo esille sitä, että monien 
taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkaisemisen ja unionin 
politiikkojen välillä on yhteys. Ottamalla 
kansalaiset täysipainoisesti mukaan 
politiikkansa laadintaan unioni voi lisätä 
unioniin kuulumisen tunnetta ja lieventää 
kansalaisten pettymystä unionin 
epäonnistuneena pidettyyn kriisinhoitoon 
ja sosiaalisten erojen syventymiseen 
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ole nostattaneet kansalaisissa vahvaa 
tunnetta unioniin kuulumisesta.

korostamalla unionin saavutuksia, joita 
ovat rauha ja vakaus, tehokas kuluttajien ja 
ympäristön suojelu Euroopassa sekä
perusoikeuksien edistäminen.

Or. en

Tarkistus 102
Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikka voidaan objektiivisesti todeta, 
että unionin kansalaisuus vakiintuneine 
oikeuksineen tuo selkeää lisäarvoa, unioni 
ei aina tuo kovin tehokkaasti esille sitä, että 
monien taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkaisemisen ja unionin 
politiikkojen välillä on yhteys. Tästä 
johtuu, että huomattavat saavutukset,
kuten rauha ja vakaus Euroopassa, 
pitkän aikavälin kestävä kasvu, vakaat 
hinnat, tehokas kuluttajien ja ympäristön 
suojelu ja perusoikeuksien edistäminen,
eivät aina ole nostattaneet kansalaisissa 
vahvaa tunnetta unioniin kuulumisesta.

(3) Vaikka voidaan objektiivisesti todeta, 
että unionin kansalaisuus vakiintuneine 
oikeuksineen tuo selkeää lisäarvoa, unioni 
ei aina tuo kovin tehokkaasti esille sitä, että 
monien taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkaisemisen ja unionin 
politiikkojen välillä on yhteys. 

Or. it

Tarkistus 103
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikka voidaan objektiivisesti todeta, 
että unionin kansalaisuus vakiintuneine 
oikeuksineen tuo selkeää lisäarvoa, unioni 
ei aina tuo kovin tehokkaasti esille sitä, että 

(3) Vaikka voidaan objektiivisesti todeta, 
että unionin kansalaisuus vakiintuneine 
oikeuksineen tuo selkeää lisäarvoa, unioni 
ei aina tuo kovin tehokkaasti esille sitä, että 
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monien taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkaisemisen ja unionin 
politiikkojen välillä on yhteys. Tästä 
johtuu, että huomattavat saavutukset, kuten 
rauha ja vakaus Euroopassa, pitkän 
aikavälin kestävä kasvu, vakaat hinnat, 
tehokas kuluttajien ja ympäristön suojelu 
ja perusoikeuksien edistäminen, eivät aina 
ole nostattaneet kansalaisissa vahvaa 
tunnetta unioniin kuulumisesta.

monien taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkaisemisen ja unionin 
politiikkojen välillä on yhteys. Tästä
johtuu, että huomattavat saavutukset eivät 
aina ole nostattaneet kansalaisissa vahvaa 
tunnetta unioniin kuulumisesta.

Or. en

Perustelu

Ohjelma on tarkoitettu tiedottamaan kansalaisille unionin saavutuksista. Siksi niitä on turha 
mainita tässä.

Tarkistus 104
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikka voidaan objektiivisesti todeta, 
että unionin kansalaisuus vakiintuneine 
oikeuksineen tuo selkeää lisäarvoa, unioni 
ei aina tuo kovin tehokkaasti esille sitä, että 
monien taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkaisemisen ja unionin 
politiikkojen välillä on yhteys. Tästä 
johtuu, että huomattavat saavutukset, kuten 
rauha ja vakaus Euroopassa, pitkän 
aikavälin kestävä kasvu, vakaat hinnat, 
tehokas kuluttajien ja ympäristön suojelu ja 
perusoikeuksien edistäminen, eivät aina
ole nostattaneet kansalaisissa vahvaa 
tunnetta unioniin kuulumisesta.

(3) Vaikka voidaan objektiivisesti todeta, 
että unionin kansalaisuus vakiintuneine 
oikeuksineen tuo selkeää lisäarvoa, unioni 
ei aina tuo kovin tehokkaasti esille sitä, että 
monien taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkaisemisen ja unionin 
politiikkojen välillä on yhteys. Tästä 
johtuu, että huomattavat saavutukset, kuten 
rauha ja vakaus Euroopassa, pitkän 
aikavälin kestävä kasvu, vakaat hinnat, 
tehokas kuluttajien ja ympäristön suojelu ja 
perusoikeuksien ja -vapauksien
edistäminen, eivät aina ole nostattaneet 
kansalaisissa vahvaa tunnetta unioniin 
kuulumisesta.

Or. el
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Tarkistus 105
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikka voidaan objektiivisesti todeta, 
että unionin kansalaisuus vakiintuneine 
oikeuksineen tuo selkeää lisäarvoa, unioni 
ei aina tuo kovin tehokkaasti esille sitä, että 
monien taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkaisemisen ja unionin 
politiikkojen välillä on yhteys. Tästä 
johtuu, että huomattavat saavutukset, kuten 
rauha ja vakaus Euroopassa, pitkän 
aikavälin kestävä kasvu, vakaat hinnat, 
tehokas kuluttajien ja ympäristön suojelu ja 
perusoikeuksien edistäminen, eivät aina ole 
nostattaneet kansalaisissa vahvaa tunnetta 
unioniin kuulumisesta.

(3) Vaikka voidaan objektiivisesti todeta, 
että unionin kansalaisuus vakiintuneine 
oikeuksineen tuo selkeää lisäarvoa, unioni 
ei aina tuo kovin tehokkaasti esille sitä, että 
monien taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkaisemisen ja unionin 
politiikkojen välillä on yhteys. Tästä 
johtuu, että huomattavat saavutukset, kuten 
rauha ja vakaus Euroopassa, pitkän 
aikavälin kestävä kasvu, vakaat hinnat, 
tehokas kuluttajien ja ympäristön suojelu ja 
perusoikeuksien edistäminen, eivät aina ole 
nostattaneet kansalaisissa vahvaa tunnetta 
unioniin kuulumisesta, etenkin kun 
kriisiaikoina Eurooppa-aatetta on alkanut 
jäytää kasvava euroskeptisyys, joka 
vaarantaa yhdistyneen Euroopan 
tulevaisuuden.

Or. el

Tarkistus 106
Marek Henryk Migalski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Erityishuomiota ansaitsee yhteys, 
joka historialla sekä Euroopan maiden 
kansalaisten historiatietoisuudella ja 
historian tuntemuksella on identiteettiin 
ja unionissa yhä ratkaisua odottaviin 
sosiaalisiin ongelmiin, joita ovat 
esimerkiksi suvaitsemattomuus, 
muukalaisviha, syrjintä ja kansakuntien 
todellisen lähentymisen puute. 
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Or. pl

Tarkistus 107
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 
koordinoituja ponnisteluja. 
Eurooppalainen kansalaisaloite on 
ainutlaatuinen tilaisuus kansalaisille 
osallistua suoraan EU:n lainsäädännön 
kehittämiseen.

(4) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU-
asiat kuuluvat heille ja jotta he voisivat 
osallistua täysimittaisesti sellaisen unionin 
rakentamiseen, joka vastaa paremmin 
heidän odotuksiaan ja huolenaiheitaan, 
tarvitaan erilaisia kaikille unionin alueella 
asuville henkilöille suunnattuja toimia, ja 
ihmiset olisi pyrittävä saamaan mukaan 
kansojen väliseen vaihtoon ja 
yhteistyöhön. Eurooppalainen 
kansalaisaloite on tilaisuus kansalaisille 
osallistua EU:n lainsäädännön 
kehittämiseen.

Or. fr

Tarkistus 108
Marco Scurria

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 
koordinoituja ponnisteluja. Eurooppalainen 
kansalaisaloite on ainutlaatuinen tilaisuus 
kansalaisille osallistua suoraan EU:n 
lainsäädännön kehittämiseen.

(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 
koordinoituja ponnisteluja. Eurooppalainen 
kansalaisaloite on tilaisuus kansalaisille 
osallistua suoraan EU:n lainsäädännön 
kehittämiseen.
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Or. it

Tarkistus 109
Isabelle Thomas

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 
koordinoituja ponnisteluja. Eurooppalainen 
kansalaisaloite on ainutlaatuinen tilaisuus 
kansalaisille osallistua suoraan EU:n 
lainsäädännön kehittämiseen.

(4) Jotta kansalaiset tuntisivat, että EU-
asiat kuuluvat heille ja jotta he voisivat 
osallistua täysimittaisesti yhä tiiviimmän 
unionin rakentamiseen, tarvitaan erilaisia 
paikallisia, alueellisia, kansallisia, 
ylikansallisia ja unionin tasoisia toimia ja 
koordinoituja ponnisteluja. Eurooppalainen 
kansalaisaloite on ainutlaatuinen tilaisuus 
kansalaisille osallistua suoraan EU:n 
lainsäädännön kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 110
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta unionin kansalaiset saadaan 
enemmän osallistumaan unionin asioihin, 
ohjelmassa olisi myös otettava huomioon 
julkisista kuulemisista ja niiden 
saatavuudesta kaikilla EU:n kielillä 
14 päivänä kesäkuuta 2012 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman1

2 kohta, jossa kehotetaan komissiota 
varmistamaan, että jokaisen EU:n 
kansalaisen oikeutta kääntyä unionin 
toimielinten puoleen millä tahansa EU:n 
virallisella kielellä noudatetaan ja se 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön 
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varmistamalla, että julkiset kuulemiset 
ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla 
kielillä ja että kaikki kuulemiset ovat 
samanarvoisia ja ettei kuulemisten välillä 
ole mitään kieleen perustuvaa syrjintää.
__________________
Hyväksytyt tekstit, P7_TA-
PROV(2012)0256.

Or. es

Tarkistus 111
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Aktiivisen Euroopan kansalaisuuden 
edistämiseksi vuosina 2007–2013 
toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -
ohjelmasta 12 päivänä joulukuuta 2006 
tehdyllä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä N:o 1904/2006/EY 
perustettiin toimintaohjelma, joka vahvisti 
tarpeen pitää yllä vuoropuhelua 
kansalaisjärjestöjen ja kuntien kanssa sekä 
tukea kansalaisten aktiivista osallistumista.

(5) Aktiivisen Euroopan kansalaisuuden 
edistämiseksi vuosina 2007–2013 
toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -
ohjelmasta 12 päivänä joulukuuta 2006 
tehdyllä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä N:o 1904/2006/EY 
perustettiin toimintaohjelma, joka vahvisti 
tarpeen pitää yllä vuoropuhelua 
kansalaisjärjestöjen ja eri 
alueviranomaisten kanssa sekä tukea 
kansalaisten aktiivista osallistumista.

Or. fr

Tarkistus 112
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Aktiivisen Euroopan kansalaisuuden 
edistämiseksi vuosina 2007–2013 

(5) Aktiivisen Euroopan kansalaisuuden 
edistämiseksi vuosina 2007–2013 
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toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -
ohjelmasta 12 päivänä joulukuuta 2006 
tehdyllä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä N:o 1904/2006/EY 
perustettiin toimintaohjelma, joka vahvisti 
tarpeen pitää yllä vuoropuhelua 
kansalaisjärjestöjen ja kuntien kanssa sekä 
tukea kansalaisten aktiivista osallistumista.

toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -
ohjelmasta 12 päivänä joulukuuta 2006 
tehdyllä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä N:o 1904/2006/EY 
perustettiin toimintaohjelma, joka vahvisti 
tarpeen pitää yllä vuoropuhelua 
kansalaisjärjestöjen ja kuntien kanssa sekä 
tukea kansalaisten ja etenkin nuorten 
aktiivista osallistumista.

Or. el

Tarkistus 113
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 
toimintamahdollisuuksien kehittämiseen 
sekä lisätä kansalaisten tietoisuutta 
unioniin liittyvistä asioista ja kiinnostusta 
niitä kohtaan.

Or. fr

Tarkistus 114
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Hankkeiden aihepiirien liittämisellä (7) Hankkeiden aihepiirien liittämisellä 
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paikalliseen ja alueelliseen yhteyteen ja 
sidosryhmien koostumuksella pitäisi olla 
merkittäviä synergiaetuja muiden unionin 
ohjelmien kanssa muun muassa 
työllisyyden, sosiaaliasioiden, koulutuksen, 
nuorison, kulttuurin, oikeusasioiden, 
naisten ja miesten tasa-arvon, 
syrjimättömyyden ja aluepolitiikan aloilla.

paikalliseen ja alueelliseen yhteyteen ja 
sidosryhmien koostumuksella pitäisi olla 
merkittäviä synergiaetuja muiden unionin 
ohjelmien kanssa muun muassa 
työllisyyden, sosiaaliasioiden, koulutuksen, 
nuorison, vapaaehtoissektorin, kulttuurin, 
oikeusasioiden, naisten ja miesten tasa-
arvon, syrjimättömyyden ja aluepolitiikan 
aloilla.

Or. el

Tarkistus 115
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Hankkeiden aihepiirien liittämisellä 
paikalliseen ja alueelliseen yhteyteen ja 
sidosryhmien koostumuksella pitäisi olla 
merkittäviä synergiaetuja muiden unionin 
ohjelmien kanssa muun muassa 
työllisyyden, sosiaaliasioiden, koulutuksen, 
nuorison, kulttuurin, oikeusasioiden, 
naisten ja miesten tasa-arvon, 
syrjimättömyyden ja aluepolitiikan aloilla.

(7) Hankkeiden aihepiirien liittämisellä 
paikalliseen ja alueelliseen yhteyteen ja 
sidosryhmien koostumuksella pitäisi olla 
merkittäviä synergiaetuja muiden unionin 
ohjelmien kanssa muun muassa 
työllisyyden, sosiaaliasioiden, koulutuksen, 
nuorison, kulttuurin, urheilun, 
oikeusasioiden, naisten ja miesten tasa-
arvon, syrjimättömyyden ja aluepolitiikan 
aloilla.

Or. el

Tarkistus 116
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Hankkeiden aihepiirien liittämisellä 
paikalliseen ja alueelliseen yhteyteen ja 
sidosryhmien koostumuksella pitäisi olla 

(7) Hankkeiden aihepiirien liittämisellä 
paikalliseen ja alueelliseen yhteyteen ja 
sidosryhmien koostumuksella pitäisi olla 
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merkittäviä synergiaetuja muiden unionin 
ohjelmien kanssa muun muassa 
työllisyyden, sosiaaliasioiden, koulutuksen, 
nuorison, kulttuurin, oikeusasioiden, 
naisten ja miesten tasa-arvon, 
syrjimättömyyden ja aluepolitiikan aloilla.

merkittäviä synergiaetuja muiden unionin 
ohjelmien kanssa muun muassa 
työllisyyden, sosiaaliasioiden, koulutuksen, 
nuorison, kulttuurin, urheilun,
oikeusasioiden, naisten ja miesten tasa-
arvon, syrjimättömyyden ja aluepolitiikan 
aloilla.

Or. fi

Tarkistus 117
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden 
kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja 
niiden toiminnasta sekä keskusteluja 
Euroopan poliittisista kysymyksistä.

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia, muun 
muassa kansalaisten tapaamisia, 
verkottumista ja usean sidosryhmän 
yhteishankkeita, yhteydenpitoa ja 
keskusteluja kansalaisuuteen liittyvistä 
asioista, unionin tason tapahtumia, 
aloitteita Euroopan historiaa muovanneiden 
tapahtumien pohtimiseksi, aloitteita 
tietoisuuden kasvattamiseksi unionin 
toimielimistä ja niiden toiminnasta sekä 
keskusteluja Euroopan poliittisista 
kysymyksistä tai kansalaisten esille 
ottamista asioista.

Or. en

Tarkistus 118
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden 
kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja 
niiden toiminnasta sekä keskusteluja 
Euroopan poliittisista kysymyksistä.

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi ja paremmaksi tuntemiseksi, 
aloitteita tietoisuuden kasvattamiseksi 
unionin toimielimistä, niiden tehtävistä ja 
toiminnasta sekä keskusteluja Euroopan 
poliittisista kysymyksistä.

Or. el

Tarkistus 119
Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden 
kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja 
niiden toiminnasta sekä keskusteluja 
Euroopan poliittisista kysymyksistä.

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa ja Euroopan tulevaisuutta 
muovanneiden tapahtumien pohtimiseksi 
sekä kriittisen ja rakentavan keskustelun 
herättämiseksi Euroopan tulevaisuudesta, 
aloitteita tietoisuuden kasvattamiseksi 
unionin toimielimistä ja niiden toiminnasta 
sekä keskusteluja Euroopan poliittisista 
kysymyksistä.

Or. it
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Tarkistus 120
Marek Henryk Migalski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden 
kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja 
niiden toiminnasta sekä keskusteluja 
Euroopan poliittisista kysymyksistä.

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi, aloitteita, joilla 
varmistetaan, ettei totalitaarista 
menneisyyttä unohdeta, aloitteita 
tietoisuuden kasvattamiseksi unionin 
toimielimistä ja niiden toiminnasta sekä 
keskusteluja Euroopan poliittisista 
kysymyksistä.

Or. pl

Tarkistus 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden 
kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja 
niiden toiminnasta sekä keskusteluja 
Euroopan poliittisista kysymyksistä.

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden 
kasvattamiseksi etenkin nuorten 
keskuudessa unionin toimielimistä ja 
niiden toiminnasta sekä keskusteluja 
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Euroopan poliittisista kysymyksistä.

Or. fr

Tarkistus 122
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden 
kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja 
niiden toiminnasta sekä keskusteluja 
Euroopan poliittisista kysymyksistä.

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden 
kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja 
niiden toiminnasta, myös 
tutustumiskäyntejä unionin toimielimissä, 
sekä keskusteluja Euroopan poliittisista 
kysymyksistä.

Or. es

Tarkistus 123
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
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historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden 
kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja 
niiden toiminnasta sekä keskusteluja 
Euroopan poliittisista kysymyksistä.

historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden 
kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja 
niiden toiminnasta, josta on esimerkkinä 
Euroopan kehitystä ja 20. vuosisadalla 
tapahtunutta yhdentymistä esittelevä 
Euroopan historian talo, sekä unionin 
elinten työstä sellaisten ongelmien 
ratkaisemiseksi, jotka johtuvat unionin 
lainsäädännön epäasianmukaisesta 
täytäntöönpanosta viranomaisten 
toimesta, sekä sellaisia keskusteluja 
Euroopan poliittisista kysymyksistä, joissa 
pyritään tuomaan esiin kaikkia julkisen 
elämän näkökohtia.

Or. el

Tarkistus 124
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden 
kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja 
niiden toiminnasta sekä keskusteluja 
Euroopan poliittisista kysymyksistä.

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 
käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa muovanneiden tapahtumien 
pohtimiseksi, aloitteita tietoisuuden 
kasvattamiseksi unionin toimielimistä ja 
niiden toiminnasta sekä keskusteluja 
Euroopan poliittisista kysymyksistä tai 
asioista, jotka voivat joidenkin unionin 
kansalaisten näkemyksen mukaan olla 
valtioiden yhteisen edun mukaisia.

Or. fr
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Tarkistus 125
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Euroopan parlamentin 2 päivänä 
huhtikuuta 2009 antamassa 
päätöslauselmassa eurooppalaisesta 
omastatunnosta ja totalitarismista sekä 
9 ja 10 päivänä kesäkuuta 2011 
kokoontuneen neuvoston päätelmissä 
totalitaaristen järjestelmien Euroopassa 
tekemien rikosten muistamisesta 
tähdennetään sitä, että on tärkeää 
säilyttää elävinä menneisyyden muistot 
keinona päästä eteenpäin menneisyydestä 
ja rakentaa tulevaisuutta, ja painotetaan 
sitä, että unionilla on arvokas tehtävä 
näiden rikosten kollektiivisen muiston 
helpottamisessa, jakamisessa ja 
edistämisessä. Tämän vuoksi olisi otettava 
huomioon myös historiallisten, 
kulttuurillisten ja kulttuurienvälisten 
seikkojen sekä muistamisen ja 
eurooppalaisen identiteetin välisten 
yhteyksien sekä unionin jäsenmaita 
yhdistävien arvojen merkitys ja 
kehittäminen.

Or. fi

Tarkistus 126
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) On sekä toivottavaa että 
asianmukaista jakaa ohjelman kahden 
lohkon määrärahat niin, että 
eurooppalaisille yhteisten painolastien 
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käsittely ja sekä menetyksiä että 
menestyksiä koskevien yhteisten 
muistojen jakaminen vaikuttavat 
Euroopan kansalaiskulttuurin syntyyn 
yhdessä ohjelman puitteissa 
kansalaisvaikuttamiseen kannustamiseksi 
tehtävien suorien toimien kanssa.

Or. fi

Tarkistus 127
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Euroopan unionin peräkkäiset 
laajentumiset sekä vanhat ja uudet 
muuttovirrat yhdistettyinä liikkuvuuden ja 
ihmisten vuorovaikutuksen 
lisääntymiseen ovat johtaneet kulttuurien 
ja kielten suureen moninaisuuteen 
EU:ssa. Kansalaisena toimiminen 
perustuu keskinäiseen ymmärtämykseen, 
joka on avainasemassa sekä demokratiaa 
ja sosiaalista koheesiota lujitettaessa että 
rasismia, muukalaisvihaa ja 
suvaitsemattomuutta torjuttaessa. Sen 
tähden on keskeisen tärkeää edistää 
kaikkea toimintaa, jolla pyritään 
helpottamaan ja lisäämään kulttuurien 
välistä vuoropuhelua ja kulttuurien ja 
kielten moninaisuuden kunnioittamista 
vuonna 2005 kulttuuri-ilmaisujen 
moninaisuuden suojelemisesta ja 
edistämisestä tehdyn Unescon 
yleissopimuksen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 128
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Koulutuksella, myös epävirallisella 
koulutuksella ja arkioppimisella, on 
ratkaisevan tärkeä merkitys kansalaiseksi 
oppimisessa ja kansalaisena toimimisessa, 
sillä se edistää yksilön voimaantumista, 
solidaarisuutta ja keskinäistä 
ymmärtämystä ja lujittaa sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta. Siksi olisi tärkeää 
lisätä unionin toimielinten tuntemusta, 
myös lasten keskuudessa, ja edistää 
vapaaehtoistyön sekä vapaaehtoistyössä 
hankittujen kykyjen ja taitojen 
tunnustamista sekä poistaa esteet 
rajatylittävältä yhteistyöltä. Myös 
eurooppayhdistyksen aseman 
tunnustaminen helpottaisi rajatylittävien 
hankkeiden toteutusta.

Or. fr

Tarkistus 129
Helga Trüpel, François Alfonsi

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 on taattava kaikkien unionin 
poliittiseen ohjelmaan selvästi liittyvien 
toimien, keskustelujen ja 
kansalaishankkeiden hyödyntäminen ja 
siirrettävyys, lisättävä kansalaisten 
osallistumista unionin päätöksentekoon ja 
edistettävä kansalaisvaikuttamisen 
kulttuuria. Lisäksi on äärimmäisen 
tärkeää tukea toimia, joilla pyritään 
lisäämään kulttuurien välistä 
vuoropuhelua kunnioittaen kulttuurien ja 
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kielten moninaisuutta vuonna 2005 
kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden 
suojelemisesta ja edistämisestä tehdyn 
Unescon yleissopimuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 130
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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. 
Käynnistetyistä toiminnoista olisi tätä 
varten viestittävä tarkoituksenmukaisesti ja 
kaikilla unionin virallisilla kielillä.

Or. fr

Tarkistus 131
Isabelle Thomas

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.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Toiminta-avustukset ja toimikohtaiset avustukset olisi myönnettävä hakemuksen laadun 
perusteella eikä maantieteellisin perustein.

Tarkistus 132
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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) EU:n monikielistä luonnetta 
kunnioittaen olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että kaikkien 
jäsenvaltioiden kansalaiset ja 
kansalaisjärjestöt ovat tasapainoisesti 
mukana ylikansallisissa hankkeissa ja 
toimissa.

Or. fr

Tarkistus 133
Piotr Borys

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

Or. en
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Tarkistus 134
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jäsenvaltioiden merentakaisissa 
maissa ja alueilla asuvien unionin 
kansalaisten sekä niissä toimivien 
julkisten ja/tai yksityisten järjestöjen ja 
laitosten osallistuminen olisi 
tunnustettava ja siihen olisi 
kannustettava, jotta voidaan lujittaa 
niiden siteitä unioniin ja levittää unionin 
arvoja näillä alueilla, jotka toimivat 
unionin etuvartioasemina maailmalla.

Or. fr

Perustelu

Koska merentakaisten maiden ja alueiden asukkaat ovat unionin kansalaisia, heidän olisi 
voitava osallistua ohjelmaan. Vastikään tehty päätös merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta merkitsee, että ne voivat osallistua kaikkiin EU:n ohjelmiin.

Tarkistus 135
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Liittyvät maat, ehdokasmaat ja 
mahdolliset ehdokasmaat, joita varten on 
laadittu liittymistä valmisteleva strategia, ja 
ETA-sopimukseen osallistuvat EFTA-maat 
ovat potentiaalisia EU:n ohjelmiin 
osallistujia niiden kanssa tehtyjen 
sopimusten ehtojen mukaisesti.

(11) Liittyvät maat, ehdokasmaat ja 
mahdolliset ehdokasmaat, joita varten on 
laadittu liittymistä valmisteleva strategia, ja 
ETA-sopimukseen osallistuvat EFTA-maat 
sekä Euroopan naapuruuspolitiikan 
piiriin kuuluvat maat ovat potentiaalisia 
EU:n ohjelmiin osallistujia niiden kanssa 
tehtyjen sopimusten ehtojen mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 136
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 137
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 138
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Ohjelmaa olisi seurattava 
säännöllisesti ja arvioitava 
riippumattomasti yhteistyössä komission ja 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta siihen voidaan 
tehdä toimenpiteiden asianmukaisen 
täytäntöönpanon kannalta välttämättömät 
tarkistukset.

(14) Ohjelmaa olisi seurattava 
säännöllisesti ja arvioitava 
riippumattomasti yhteistyössä komission ja 
jäsenvaltioiden kanssa, jotta siihen voidaan 
tehdä toimenpiteiden asianmukaisen 
täytäntöönpanon kannalta välttämättömät 
tarkistukset, ja kaikkien sidosryhmien 
edustajien on otettava mukaan.

Or. fr

Tarkistus 139
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Euroopan unionin taloudellisia etuja 
olisi menojen hallinnoinnin kaikissa 
vaiheissa suojattava oikeasuhteisin 
toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, 
havaitseminen ja tutkiminen sekä 
hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai 
virheellisesti käytettyjen varojen 
takaisinperintä ja soveltuvin osin 
seuraamukset.

(15) Euroopan unionin taloudellisia etuja 
olisi menojen hallinnoinnin kaikissa 
vaiheissa suojattava oikeasuhteisin 
toimenpitein, joista säädetään Euroopan 
unionin vuotuiseen talousarvioon 
sovellettavissa varainhoitosäännöissä.

Or. en

Perustelu

Kaikista toimenpiteistä säädetään uusissa varainhoitosäännöissä. Tarkistus on uusien 
varainhoitosääntöjen johdosta tehtävä päivitys, joka myös lyhentää sanamuotoa.

Tarkistus 140
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ensisijaisesti tuetaan hankkeita, 
joiden vaikutukset ovat suuret, eritoten 
hankkeita, jotka liittyvät suoraan EU:n 
politiikkoihin ja joissa osallistutaan EU:n 
poliittisen ohjelman laatimiseen. 
Moitteettoman varainhoidon periaatetta 
noudattaen ohjelman täytäntöönpanoa olisi 
yksinkertaistettava edelleen käyttämällä 
kertakorvauksia, kiinteämääräistä 
rahoitusta ja yksikkökustannuksia.

(16) Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
keskisuuriin ja pieniin hankkeisiin, 
vaikka ne eivät ole laajakantoisia, etenkin
jäsenvaltioissa, joissa 
kansalaisyhteiskunta ei ole aktiivinen ja 
kansalaistoiminta ja poliittinen 
osallistuminen on vähäistä. Ohjelmassa 
on käytettävä pääasiallisina 
valintaperusteina kansainvälisyyttä ja 
kansalaisten osallistumista. Moitteettoman 
varainhoidon periaatetta noudattaen 
ohjelman täytäntöönpanoa olisi 
yksinkertaistettava edelleen käyttämällä 
kertakorvauksia, kiinteämääräistä 
rahoitusta ja yksikkökustannuksia.

Or. fr

Tarkistus 141
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ensisijaisesti tuetaan hankkeita, 
joiden vaikutukset ovat suuret, eritoten 
hankkeita, jotka liittyvät suoraan EU:n
politiikkoihin ja joissa osallistutaan EU:n
poliittisen ohjelman laatimiseen. 
Moitteettoman varainhoidon periaatetta 
noudattaen ohjelman täytäntöönpanoa olisi 
yksinkertaistettava edelleen käyttämällä 
kertakorvauksia, kiinteämääräistä 
rahoitusta ja yksikkökustannuksia.

(16) Erityishuomiota kiinnitetään 
sellaisten hankkeiden tukemiseen, joiden 
vaikutukset ovat suuret, ja eritoten 
hankkeisiin, jotka liittyvät suoraan 
unionin politiikkoihin ja lisäävät 
osallistumista unionin poliittisen ohjelman 
laatimiseen. Moitteettoman varainhoidon 
periaatetta noudattaen ohjelman 
täytäntöönpanoa olisi yksinkertaistettava 
edelleen siten, että mahdollistetaan 
pienimuotoisten hankkeiden ja vaikeasti 
tavoitettavien ryhmien sisällyttäminen 
ohjelmaan, muun muassa käyttämällä 
kertakorvauksia, kiinteämääräistä 
rahoitusta ja yksikkökustannuksia.
Varainhoitoasetuksessa vahvistetuissa 
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rajoissa olisi soveltuvin osin harkittava 
vapaaehtoistyötä yhteisrahoituksena, 
hankkeiden ennakkorahoitusta, 
yhteisrahoituksen kynnysarvojen ja 
määrien alentamista, kaksivaiheista 
hankkeisiin hakemista ja 
määräaikavaihtoehtojen lisäämistä.

Or. en

Tarkistus 142
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ensisijaisesti tuetaan hankkeita, joiden 
vaikutukset ovat suuret, eritoten hankkeita, 
jotka liittyvät suoraan EU:n politiikkoihin 
ja joissa osallistutaan EU:n poliittisen 
ohjelman laatimiseen. Moitteettoman 
varainhoidon periaatetta noudattaen 
ohjelman täytäntöönpanoa olisi 
yksinkertaistettava edelleen käyttämällä 
kertakorvauksia, kiinteämääräistä 
rahoitusta ja yksikkökustannuksia.

(16) Ensisijaisesti tuetaan kaiken kokoisia
hankkeita, joiden vaikutukset ovat suuret 
tai jotka vaikuttavat lupaavilta, eritoten 
hankkeita, jotka liittyvät unionin 
politiikkoihin tai kansalaisten esille 
ottamiin heille tärkeisiin asioihin ja joilla
osallistutaan unionin poliittisen ohjelman 
laatimiseen. Moitteettoman varainhoidon 
periaatetta noudattaen ohjelman 
täytäntöönpanoa olisi yksinkertaistettava 
edelleen käyttämällä kertakorvausten, 
kiinteämääräisen rahoituksen ja 
yksikkökustannusten yhdistelmää niin, 
että hankkeiden tosiasialliset 
kustannukset otetaan entistä paremmin 
huomioon, etenkin maantieteellisestä 
sijainnista johtuvien erilaisten 
hankekustannusten osalta.

Or. fi

Tarkistus 143
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Ensisijaisesti tuetaan hankkeita, joiden 
vaikutukset ovat suuret, eritoten hankkeita, 
jotka liittyvät suoraan EU:n politiikkoihin 
ja joissa osallistutaan EU:n poliittisen 
ohjelman laatimiseen. Moitteettoman 
varainhoidon periaatetta noudattaen 
ohjelman täytäntöönpanoa olisi 
yksinkertaistettava edelleen käyttämällä 
kertakorvauksia, kiinteämääräistä 
rahoitusta ja yksikkökustannuksia.

(16) Ensisijaisesti tuetaan kaikenkokoisia
hankkeita, joiden vaikutukset ovat suuret 
tai jotka vaikuttavat muuten lupaavilta, 
eritoten hankkeita, jotka liittyvät unionin
politiikkoihin tai kansalaisten esille 
ottamiin heille tärkeisiin asioihin ja joissa 
osallistutaan unionin poliittisen ohjelman 
laatimiseen. Moitteettoman varainhoidon 
periaatetta noudattaen ohjelman 
täytäntöönpanoa olisi yksinkertaistettava 
edelleen käyttämällä kertakorvauksia, 
kiinteämääräistä rahoitusta ja 
yksikkökustannuksia, joita Euroopan 
unionin vuotuiseen talousarvioon 
sovellettavissa varainhoitosäännöissä 
suositetaan käytettäviksi vähäisten 
avustusten tapauksessa. Toiminta-
avustusten saajat voivat valita 
kiinteämääräisen rahoituksen tai 
talousarvioon perustuvan rahoituksen.

Or. en

Perustelu

Kaikki yksinkertaistetut kertakorvauksiin ym. liittyvät säännökset sisältyvät uusiin 
varainhoitosääntöihin. Jotta monien kansalaisjärjestöjen rahoituspohjaa ei vaarannettaisi, 
uudessa ohjelmassa on säilytettävä mahdollisuus valita kiinteämääräisen ja talousarvioon 
perustuvan rahoituksen välillä. Kaikkea rahoitusta ei voida muuttaa kiinteämääräiseksi vain 
siksi, että EACEA valittaa talousarvioon perustuvien toiminta-avustusten aiheuttamasta 
työtaakasta.

Tarkistus 144
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jotta varmistetaan 
mahdollisimman aktiivinen 
osallistuminen Kansalaisten Eurooppa 
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-ohjelmaan, komission olisi esitettävä 
nimenomaisia kutsuja ja kansalaisten 
suoria hakemuksia olisi helpotettava 
avoimin ja selkein menetelmin.

Or. el

Tarkistus 145
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Muistiperinnön vahvistaminen ja 
kansalaisten osallistumisvalmiuksien 
lisääminen unionin tasolla.

– Unionin toiminnan ymmärtämisen ja 
siihen osallistumisen lisääminen 
kansalaisten keskuudessa, myös 
muistiperinnön välittäminen ja 
tietoisuuden herättäminen yhteisestä 
historiasta.

Or. en

Tarkistus 146
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Muistiperinnön vahvistaminen ja 
kansalaisten osallistumisvalmiuksien
lisääminen unionin tasolla.

– Euroopan kansalaisuuden edistäminen 
ja kansalaisten osallistumisedellytysten
parantaminen unionin tasolla sekä 
unionin toimintalinjojen ja politiikan 
ymmärtämisen lisääminen.

Or. en

Tarkistus 147
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Muistiperinnön vahvistaminen ja 
kansalaisten osallistumisvalmiuksien
lisääminen unionin tasolla.

– Kansalaisten kannustaminen 
osallistumaan demokratian 
toteuttamiseen unionissa;

Or. fr

Tarkistus 148
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Muistiperinnön vahvistaminen ja 
kansalaisten osallistumisvalmiuksien 
lisääminen unionin tasolla.

– Muistiperinnön vahvistaminen,
kulttuurien monimuotoisuudessa 
yhtenäisen Euroopan edistäminen ja 
kansalaisten osallistumisvalmiuksien 
lisääminen unionin tasolla.

Or. fr

Tarkistus 149
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kansalaisten välisten yhteyksien, 
kulttuurien välisen vuoropuhelun ja 
keskinäisen ymmärtämyksen edistäminen;

Or. fr
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Tarkistus 150
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan unionin historian ja 
toimielinten tuntemuksen parantaminen;

Or. fr

Tarkistus 151
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. tietoisuuden lisääminen 
muistiperinnöstä, yhteisestä historiasta, 
yhteisistä arvoista ja identiteetistä sekä 
unionin tavoitteesta edistää rauhaa, 
arvojaan, kulttuurista ja kielellistä 
moninaisuuttaan sekä kansalaistensa 
hyvinvointia virittämällä keskustelua ja
pohdintaa sekä luomalla verkostoja ja 
saattamalla yhteen eri puolilla 
Eurooppaa sijaitsevien 
paikallisyhteisöjen jäsenet jakamaan ja 
vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia, 
jotta voidaan oppia menneestä;

Or. fi

Tarkistus 152
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. tietoisuuden lisääminen 
muistiperinnöstä, yhteisestä historiasta ja 
yhteisistä arvoista sekä unionin 
tavoitteesta edistää rauhaa, arvojaan, 
kulttuuriensa ja kieltensä moninaisuutta 
sekä kansojensa hyvinvointia
kannustamalla toimiin, pohdintaan ja 
verkottumiseen sekä saattamalla 
Euroopan eri seutujen asukkaita yhteen 
jakamaan ja vaihtamaan kokemuksia, 
jotta voidaan oppia menneestä;

Or. en

Perustelu

"Keskustelu" rajoittaa soveltamisalaa turhan paljon.

Tarkistus 153
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Euroopan historian ja unionin 
toimielinten tuntemuksen parantaminen 
virittämällä keskustelua, pohdintaa ja 
verkottumista;

Or. fr

Tarkistus 154
Piotr Borys

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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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, 
kulttuuriperinnöstä, identiteetistä ja 
tavoitteista virittämällä keskustelua, 
pohdintaa ja verkottumista;

Or. en

Tarkistus 155
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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, kulttuurista, 
identiteetistä ja tavoitteista virittämällä 
keskustelua, pohdintaa ja verkottumista;

Or. el

Tarkistus 156
Lorenzo Fontana

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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, 
paikallisesta ja alueellisesta identiteetistä 
ja tavoitteista virittämällä keskustelua, 
pohdintaa ja verkottumista.

Or. it
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Tarkistus 157
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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, identiteetistä ja 
tavoitteista ja unionin kansalaiseksi 
valmentaminen virittämällä keskustelua, 
pohdintaa ja verkottumista;

Or. fr

Tarkistus 158
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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, identiteetistä ja 
tavoitteista virittämällä keskustelua, 
pohdintaa ja verkottumista, joiden avulla 
kansalaiset ja yhdistykset kautta 
Euroopan voivat lähentyä toisiinsa;

Or. es

Tarkistus 159
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edistymistä mitataan joko suoraan tai 
välillisesti tavoitettujen edunsaajien 
määrällä, hankkeiden laadulla ja 

Poistetaan.
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ensimmäistä kertaa hakevien 
prosenttiosuudella.

Or. fi

Tarkistus 160
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. suvaitsevaisuuden ja keskinäisen 
ymmärtämyksen parantaminen, etenkin 
edistämällä kulttuurien ja kielten 
moninaisuuden kunnioittamista ja 
kulttuurien välistä vuoropuhelua kaikkien 
unionin alueella asuvien ihmisten kesken. 

Or. fr

Tarkistus 161
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

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 lukien.

Or. en
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Tarkistus 162
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

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. demokraattiseen toimintaan 
osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen 
kannustaminen suoraan tai kansalaisia 
edustavien kansalaisjärjestöjen 
välityksellä parantamalla kansalaisten 
ymmärrystä unionin politiikan 
laadintaprosessista ja lisäämällä heidän 
osallistumistaan siihen sekä edistämällä
vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ja 
kansalaisjärjestöjen toiminnan 
tunnustamista.

Or. fr

Tarkistus 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

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 lähentymisen ja 
kulttuurien välisen vuoropuhelun 
edistäminen sekä demokraattiseen 
toimintaan osallistumisen ja 
kansalaisvaikuttamisen kannustaminen 
unionin tasolla parantamalla kansalaisten 
ymmärrystä unionin politiikan 
laadintaprosessista ja lisäämällä heidän 
mahdollisuuksiaan osallistua 
kansalaisyhteiskuntaan ja 
vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla.

Or. fr
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Tarkistus 164
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 165
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. yhteistyön lisääminen kulttuurista ja 
muistiperinnöstä vastaavien kansallisten 
laitosten välillä.

Or. pl

Tarkistus 166
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) "Muistiperintö ja Euroopan 
kansalaisuus"

(a) "Euroopan historia ja kulttuurien 
välinen vuoropuhelu"

Or. fr
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Tarkistus 167
Helga Trüpel, François Alfonsi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) "Muistiperintö ja Euroopan 
kansalaisuus"

(a) "Muistiperintö ja tietoisuuden 
herättäminen yhteisestä menneisyydestä 
ja unioniin kuulumisesta, rauhan, 
yhteisten arvojen ja kansojen 
hyvinvoinnin edistäminen sekä 
kulttuurien ja kielten moninaisuuden 
kunnioittaminen kannustamalla 
keskusteluun, pohdintaan, verkottumiseen 
ja yhteiskunnallisiin hankkeisiin, joilla 
Euroopan eri seutujen asukkaat pyritään 
saattamaan yhteen jakamaan ja 
vaihtamaan kokemuksia"

Or. en

Tarkistus 168
Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) "Demokraattiseen toimintaan 
osallistuminen ja 
kansalaisvaikuttaminen"

(b) "Euroopan kansalaisuuden 
edistäminen lisäämällä kansalaisten 
osallistumista unionin päätöksentekoon, 
uusien demokraattisten menettelyjen ja 
välineiden kehittäminen mukaan lukien"

Or. en

Tarkistus 169
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) "Demokraattiseen toimintaan 
osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen"

(b) "Euroopan kansalaisuus,
demokraattiseen toimintaan osallistuminen 
ja kansalaisvaikuttaminen"

Or. fr

Tarkistus 170
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) "Demokraattiseen toimintaan 
osallistuminen ja 
kansalaisvaikuttaminen"

(b) "Demokraattiseen toimintaan 
osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen 
edistäminen ja unioniin kuulumisen 
tunteen kasvattaminen"

Or. es

Tarkistus 171
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) "Demokraattiseen toimintaan 
osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen"

(b) "Demokraattiseen toimintaan 
osallistuminen, kulttuurien välinen 
vuoropuhelu ja kansalaisvaikuttaminen"

Or. fr

Tarkistus 172
Mitro Repo
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmasta 
rahoitetaan muun muassa seuraavan 
tyyppisiä toimia, jotka toteutetaan 
ylikansallisesti tai joilla on selkeä
eurooppalainen ulottuvuus:

2. Tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmasta 
rahoitetaan muun muassa seuraavan 
tyyppisiä toimia, jotka toteutetaan 
ylikansallisesti tai joilla on eurooppalainen 
ulottuvuus:

Or. fi

Tarkistus 173
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kansalaisten tapaamiset,
ystävyyskaupunkitoiminta

– ystävyyskaupunkitoiminta

Or. fr

Tarkistus 174
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kansalaisuuteen liittyvät 
ruohonjuuritason yhteistyöhankkeet

Or. fr

Tarkistus 175
Hans-Peter Martin
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ylikansallisten kumppanuuksien ja 
verkostojen luominen ja toiminta

– yksityishenkilöiden ja yleishyödyllisten 
järjestöjen ylikansallisten kumppanuuksien 
ja verkostojen luominen ja toiminta

Or. de

Tarkistus 176
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ylikansallisten kumppanuuksien ja
verkostojen luominen ja toiminta

– ylikansallisten kumppanuuksien,
verkostojen sekä kansalaisyhteiskunnan 
yhteistyöfoorumien luominen ja toiminta

Or. el

Tarkistus 177
Chrysoula Paliadeli

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

Komission teksti Tarkistus

– valtion tason toimenpiteet, joilla 
tehostetaan paikallisten, alueellisten ja 
kansallisten viranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan ja median välistä 
yhteistyötä tietoisuuden lisäämiseksi 
unionin politiikan vaikutuksesta 
kansallisiin ja paikallisiin 
toimintalinjoihin 

Or. el
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Tarkistus 178
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan yleisen edun mukaisten 
järjestöjen tukeminen

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 179
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan yleisen edun mukaisten 
järjestöjen tukeminen

– rajojen yli toimivien järjestöjen 
tukeminen, myös rakenteellisesti

Or. fr

Tarkistus 180
Isabelle Thomas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan yleisen edun mukaisten 
järjestöjen tukeminen

– Tuki Euroopan yleisen edun mukaisille 
järjestöille, sellaisina kuin ne 
määritellään asetuksen XX/2012 
[varainhoitoasetus] soveltamissääntöjen 
... artiklassa, kuten European Movement 
International, Eurooppa-talojen EUNET-
verkosto, Jean Monnet -yhdistys ja Robert 
Schuman -keskus
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Or. en

Perustelu

Mainitut järjestöt edustavat kansalaisjärjestöjä, joiden ainoana tarkoituksena on edistää 
Euroopan yhdentymisen aatetta tai jotka liittyvät Euroopan unionin perustajahahmoista 
muistuttaviin paikkoihin. Näiden järjestöjen ja niiden jäsenten työ kattaa jo itsessään 
kokonaan ohjelman tavoitteet.

Tarkistus 181
Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan yleisen edun mukaisten 
järjestöjen tukeminen

– Rakenteellinen tuki sellaisille 
järjestöille kuin

Or. en

Tarkistus 182
Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta – 1 alaluetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– eurooppalaiset verkostot, joilla on 
Euroopan edun mukainen päämäärä:

Or. en

Tarkistus 183
Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta – 1 alaluetelmakohta – 1 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

• European Movement International

Or. en

Tarkistus 184
Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta – 1 alaluetelmakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• Eurooppa-talojen verkosto (EUNET)

Or. en

Tarkistus 185
Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta – 1 a alaluetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– eurooppalaiset koulutuskeskukset, joilla 
on Euroopan edun mukainen päämäärä:

Or. en

Tarkistus 186
Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta – 1 a alaluetelmakohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• Jean Monnet -yhdistys
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Or. en

Tarkistus 187
Doris Pack

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta – 1 a alaluetelmakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• Robert Schuman -keskus

Or. en

Tarkistus 188
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 
yhdentymiskehitystä koskevat keskustelut 
ja tutkimukset

Or. fr

Tarkistus 189
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

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 

– Euroopan historiaa ja 
yhdentymiskehitystä muovanneita 
tapahtumia koskevat keskustelut, 
tutkimukset ja toimet, muun muassa jotta 
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rikoksia ei unohdettaisi totalitaaristen järjestelmien, kuten 
natsismin ja stalinismin, sekä 
siirtomaavallan aikana tehtyjä rikoksia ei 
unohdettaisi ja jotta voidaan kannustaa 
keskinäistä ymmärtämystä, kunnioitusta 
ja rauhaa edistävään pohdintaan ja 
toimiin

Or. en

Tarkistus 190
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

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 muovanneita 
tapahtumia koskevat keskustelut, 
tutkimukset ja toimet, jotta erityisesti 
natsismin, fasismin ja stalinismin ja 
kaikkien Euroopassa vaikuttaneiden 
diktatuurien aikana tehtyjä rikoksia ei 
unohdettaisi

Or. es

Tarkistus 191
Marek Henryk Migalski

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 muovanneita 
tapahtumia koskevat keskustelut, 
tutkimukset ja toimet, jotta erityisesti 
natsismin ja kommunismin, muun muassa 
stalinismin, aikana tehtyjä rikoksia ei 
unohdettaisi



PE496.350v01-00 48/80 AM\912800FI.doc

FI

Or. pl

Tarkistus 192
Marco Scurria

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 muovanneita 
tapahtumia koskevat keskustelut, 
tutkimukset ja toimet, jotta erityisesti 
natsismin ja yhtä lailla stalinismin aikana 
tehtyjä rikoksia ei unohdettaisi

Or. it

Tarkistus 193
Chrysoula Paliadeli

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 muovanneita 
tapahtumia koskevat keskustelut, 
tutkimukset ja toimet, jotta erityisesti 
natsismin ja stalinismin aikana tehtyjä 
rikoksia ei unohdettaisi ja jotta 
rauhanomainen rinnakkaiselo 
Euroopassa voisi jatkua

Or. el

Tarkistus 194
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– muistotilaisuudet ja keskustelut sekä 
tärkeimpien tapahtumapaikkojen ja 
arkistojen hyödyntäminen tietoisuuden 
lisäämiseksi Euroopan 
siirtomaavaltamenneisyydestä ja 
uskonsodista, Euroopan valtioiden 
yhteenotoista sekä natsismin – jota ei 
kokonaisten rotu- tai kansanryhmien 
tuhoamiseen pyrkineenä aatteena pidä 
missään tapauksessa vähätellä –
stalinismin ja totalitaaristen järjestelmien, 
eritoten fasististen ja sotilashallintojen, 
vaikutuksista;

Or. fr

Tarkistus 195
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– aloitteet vanhojen ikäpolvien saamiseksi 
mukaan vaalimaan Euroopan historian 
merkkitapahtumien muistoa 

Or. el

Tarkistus 196
Marek Henryk Migalski

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

Komission teksti Tarkistus

– tärkeiden historiallisten tapahtumien 
muistotilaisuudet ja niiden tuntemuksen 
parantaminen
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Or. pl

Tarkistus 197
Marek Henryk Migalski

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

Komission teksti Tarkistus

– tuki järjestöille, jotka tekevät tunnetuksi 
historiallista totuutta

Or. pl

Tarkistus 198
Chrysoula Paliadeli

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

Komission teksti Tarkistus

– pohdinta etenkin nuorten kasvavasta 
epäilystä eurooppalaisia aatteita kohtaan 
ja keinoista pysäyttää euroskeptisyyden 
nousu

Or. el

Tarkistus 199
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– aloitteet tietoisuuden lisäämiseksi EU:n 
toimielimistä ja niiden toiminnasta

– aloitteet EU:n rakenteen ja sen 
toimielinten toiminnan tekemiseksi 
kansalaisille ymmärrettävämmäksi

Or. de
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Tarkistus 200
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– aloitteet tietoisuuden lisäämiseksi EU:n 
toimielimistä ja niiden toiminnasta

– aloitteet tietoisuuden lisäämiseksi EU:n 
toimielimistä ja niiden toiminnasta ja 
tiedotuksen tehostamiseksi Euroopan 
kansalaisten oikeuksista ja 
velvollisuuksista sekä yleensä 
ihmisoikeuksista

Or. ro

Tarkistus 201
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 8 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tietoisuutta lisäävät aloitteet syrjinnän 
ja muukalaisvihan torjumiseksi

Or. el

Tarkistus 202
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 8 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– opetusohjelmat kaikentasoisia 
oppilaitoksia ja myös nuorimpia 
koululaisia varten

Or. fr
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Tarkistus 203
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 9 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– toimenpiteet tämän ohjelman 
näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi 
sekä toimet, joilla tuettujen aloitteiden 
tuloksia hyödynnetään ja tuodaan 
enemmän esille

Or. ro

Tarkistus 204
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 9 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– toimet, joilla tuettujen aloitteiden 
tuloksia hyödynnetään ja tuodaan 
enemmän esille ja joilla tehdään 
tunnetuksi eri järjestöjen ja elinten hyviä 
käytäntöjä

Or. el

Tarkistus 205
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 10 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kansalaisuuteen ja 
kansalaisosallistumiseen liittyvät 
tutkimukset

– kansalaisuuteen ja 
kansalaisosallistumiseen sekä 
vapaaehtoistyöhön liittyvät tutkimukset
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Or. it

Tarkistus 206
Chrysoula Paliadeli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 10 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ongelmanratkaisuun pyrkivien 
toimenpiteiden ja elinten, kuten SOLVIT-
verkon, Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnan ja Euroopan 
oikeusasiamiehen, profiilin nostaminen

Or. el

Tarkistus 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 11 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden tiedotusohjelmien ja 
neuvontarakenteiden tukeminen.

– jäsenvaltioiden tätä ohjelmaa koskevasta 
tiedotuksesta ja neuvonnasta vastaavien 
rakenteiden ja resurssikeskusten 
tukeminen.

Or. fr

Tarkistus 208
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 11 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden tiedotusohjelmien ja – jäsenvaltioiden tätä ohjelmaa koskevasta 
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neuvontarakenteiden tukeminen. tiedotuksesta ja neuvonnasta kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla
vastaavien rakenteiden tukeminen

Or. es

Tarkistus 209
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 11 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden tiedotusohjelmien ja 
neuvontarakenteiden tukeminen.

– tuki jäsenvaltioiden tätä ohjelmaa 
koskevasta tiedotuksesta ja neuvonnasta 
vastaaville rakenteille, joiden saavuttamat 
tulokset on arvioitava tarkkaan ennen 
tuen uusimista tai jatkamista

Or. fr

Tarkistus 210
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 11 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kulttuurialan laitosten välinen yhteistyö 
historiallisten näyttelyesineiden 
vaihtamiseksi

Or. pl

Tarkistus 211
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 11 a luetelmakohta (uusi)



AM\912800FI.doc 55/80 PE496.350v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

– seminaarit.

Or. fi

Tarkistus 212
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jäsenvaltiot (a) jäsenvaltiot ja niiden merentakaiset 
maat ja alueet, jotka on lueteltu Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
liitteessä II

Or. fr

Perustelu

Koska merentakaisten maiden ja alueiden asukkaat ovat unionin kansalaisia, heidän olisi 
voitava osallistua ohjelmaan. Vastikään tehty uusi päätös merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta merkitsee, että ne voivat osallistua kaikkiin EU:n ohjelmiin.

Tarkistus 213
Georgios Papanikolaou

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) liittymässä olevat maat, ehdokasmaat ja 
mahdolliset ehdokasmaat niiden 
osallistumista unionin ohjelmiin koskevien 
yleisten periaatteiden ja edellytysten 
mukaisesti, jotka on vahvistettu 
asianomaisissa puitesopimuksissa, 
assosiaationeuvoston päätöksissä tai 
vastaavissa sopimuksissa;

(b) liittymässä olevat maat, ehdokasmaat ja 
mahdolliset ehdokasmaat niiden 
osallistumista unionin ohjelmiin koskevien 
yleisten periaatteiden ja edellytysten 
mukaisesti, jotka on vahvistettu 
asianomaisissa puitesopimuksissa, 
assosiaationeuvoston päätöksissä tai 
vastaavissa sopimuksissa; rahoitusta 
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saavien hankkeiden tai ohjelmien on 
noudatettava EU:n periaatteita ja arvoja, 
joita ovat hyvät naapuruussuhteet, 
yhteistyö, sovinnonteko ja kansakuntien 
keskinäinen kunnioitus;

Or. el

Tarkistus 214
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Euroopan naapuruuspolitiikan 
piiriin kuuluvat maat.

Or. fr

Tarkistus 215
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

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 kansalaisuutta ja yhdentymistä, 
kulttuurien välistä vuoropuhelua ja 
kansalaisten keskinäistä ymmärtämystä
edistävät sidosryhmät, erityisesti 
viranomaiset sekä paikalliset ja alueelliset 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, etenkin 
kulttuurilaitokset, nuorisojärjestöt, 
koulutus- ja tutkimuslaitokset sekä 
kansalaisryhmät.

Or. fr
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Tarkistus 216
Marek Henryk Migalski

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

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 
sidosryhmät, jotka edistävät Euroopan 
yhdentymistä tai vaalivat EU-maiden 
historiaa ja sen vaikutusta EU-maiden 
kansalaisten identiteettiin, erityisesti 
paikallisviranomaiset ja -järjestöt, 
eurooppalaisen julkiset politiikan 
tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), 
kansalaisryhmät ja muut 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten 
vainoista selviytyneiden yhdistykset) sekä 
koulutus- ja tutkimuslaitokset.

Or. pl

Tarkistus 217
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

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 ja -järjestöt, 
eurooppalaisen julkiset politiikan 
tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), 
kansalaisryhmät ja muut 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten 
vapaaehtoistyöntekijöiden ja vainoista 
selviytyneiden yhdistykset) sekä koulutus-
ja tutkimuslaitokset.

Or. es
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Tarkistus 218
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

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 ja -järjestöt, 
eurooppalaisen julkiset politiikan 
tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), 
kansalaisryhmät ja muut 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten 
vainoista selviytyneiden yhdistykset),
koulutus- ja tutkimuslaitokset, sekä 
kulttuurin ja historian alan laitokset.

Or. pl

Tarkistus 219
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

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 ja -järjestöt, 
eurooppalaisen julkiset politiikan 
tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), 
kansalaisryhmät, valtiosta riippumattomat 
järjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan 
järjestöt (kuten vainoista selviytyneiden 
yhdistykset) sekä koulutus- ja 
tutkimuslaitokset. Komissio huolehtii 
hallinnollisten menettelyjen 
keventämisestä, jotta ohjelmaan olisi 
helppo osallistua.

Or. it
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Tarkistus 220
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio varmistaa, että 
kansalaisyhteiskunta on komitean 
jäsenistössä laajasti edustettuna ja että 
komitean jäseninä on erityisesti 
nuorisojärjestöjen, kansanvalistustyötä 
tekevien ryhmien sekä 
paikallisviranomaisten edustajia.

Or. fr

Tarkistus 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio käy säännöllistä vuoropuhelua 
ohjelman edunsaajien, asianosaisten 
sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa.

Komissio käy säännöllistä vuoropuhelua 
ohjelman edunsaajien, 
yhteistyökumppanien ja asiantuntijoiden 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että tämä ohjelma on Komissio varmistaa, että tämä ohjelma on 
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johdonmukainen unionin muiden toiminta-
alojen välineiden kanssa ja täydentää niitä; 
kyseessä ovat erityisesti yleissivistävä 
koulutus, ammatillinen koulutus, kulttuuri, 
urheilu, perusoikeudet ja -vapaudet, 
sosiaalinen osallisuus, sukupuolten tasa-
arvo, syrjinnän torjuminen, tutkimus ja 
innovointi, laajentumispolitiikka ja unionin 
ulkoiset toimet.

johdonmukainen unionin muiden toiminta-
alojen välineiden kanssa ja täydentää niitä; 
kyseessä ovat erityisesti yleissivistävä 
koulutus, ammatillinen koulutus, kulttuuri, 
urheilu, perusoikeudet ja -vapaudet, 
sosiaalinen osallisuus, sukupuolten tasa-
arvo, syrjinnän torjuminen, tutkimus ja 
innovointi, laajentumispolitiikka, 
naapuruuspolitiikka – etenkin sen 
valtioiden välinen ohjelmalohko – ja 
unionin ulkoiset toimet.

Or. fr

Tarkistus 223
Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
täytäntöönpanoa varten ovat 229 miljoonaa 
euroa.

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
täytäntöönpanoa varten ovat vähintään
229 miljoonaa euroa.

Or. en

Tarkistus 224
Mitro Repo

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.

Or. fi
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Tarkistus 225
Marie-Christine Vergiat

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.

Or. fr

Tarkistus 226
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan petostentorjuntavirasto, 
jäljempänä 'OLAF', voi asetuksessa 
(Euratom, EY) N:o 2185/96 säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti tehdä niihin 
talouden toimijoihin kohdistuvia paikalla 
suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, 
joille on suoraan tai välillisesti myönnetty 
asianomaista rahoitusta, selvittääkseen, 
onko avustussopimukseen tai päätökseen 
taikka unionin rahoitusta koskevaan 
sopimukseen liittynyt unionin taloudellisia 
etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai 
muuta laitonta toimintaa.

Euroopan petostentorjuntavirasto, 
jäljempänä 'OLAF', voi asetuksessa 
(Euratom, EY) N:o 2185/96 säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti tehdä niihin 
talouden toimijoihin kohdistuvia paikalla 
suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, 
joille on suoraan tai välillisesti myönnetty 
rahoitusta tästä ohjelmasta, selvittääkseen, 
onko avustussopimukseen tai päätökseen 
taikka tästä ohjelmasta myönnettyä
unionin rahoitusta koskevaan sopimukseen 
liittynyt unionin taloudellisia etuja 
vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta 
laitonta toimintaa.

Or. it
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Tarkistus 227
Marco Scurria

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta 
seurauksena olevissa kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä 
yhteistyösopimuksissa, 
avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja 
sopimuksissa on nimenomaisesti annettava 
komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle 
ja OLAF:lle valtuudet tehdä tällaisia 
tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia 
todentamisia ja tarkastuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen ja 
toisen alakohdan soveltamista.

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta 
seurauksena olevissa kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä 
yhteistyösopimuksissa, 
avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja 
sopimuksissa on nimenomaisesti annettava 
komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle 
ja OLAF:lle valtuudet tehdä tällaisia 
tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia,
tästä ohjelmasta rahoitettavien 
hankkeiden todentamisia ja tarkastuksia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
ensimmäisen ja toisen alakohdan 
soveltamista.

Or. it

Tarkistus 228
Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Vuonna 2014 myönnetyt avustukset

Vuonna 2014 myönnettyjen avustusten 
osalta menojen tukikelpoisuuskausi voi 
alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014 
edellyttäen, että menot eivät ole syntyneet 
ennen päivää, jona avustushakemus on 
jätetty tai jona tuensaajan 
varainhoitovuosi alkaa.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että ohjelma voidaan käynnistää 1. tammikuuta 2014, vaikka 
prosessi viivästyisi.

Tarkistus 229
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 1 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

LOHKO 1: Muistiperintö ja Euroopan 
kansalaisuus

LOHKO 1: Euroopan historiaa koskevan 
muistiperinnön vaaliminen ja 
eurooppalaisen identiteetin kehittäminen

Or. fi

Tarkistus 230
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 1 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

LOHKO 1: Muistiperintö ja Euroopan 
kansalaisuus

LOHKO 1: Euroopan historia ja 
kulttuurien välinen vuoropuhelu

Or. fr

Tarkistus 231
Mitro Repo

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

Komission teksti Tarkistus

Lohkon määrittävät ne mahdolliset 
hankkeet ja aloitteet, jotka voidaan 
käynnistää sen otsakkeen alla, eivät 

Poistetaan.
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hakemaan oikeutettujen 
kansalaisjärjestöjen tai toimijoiden tyyppi.

Or. fi

Tarkistus 232
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 1 – 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.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 233
Helga Trüpel

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 

Lohkosta tuetaan toimintoja, joissa 
kannustetaan pohtimaan Euroopan 
historiaa ja yhteisiä arvoja niiden 
laajimmassa mielessä ottaen huomioon 
sukupuolten tasa-arvon. Varoja voi olla 
saatavilla aloitteille, joissa kannustetaan 
pohtimaan Euroopan nykyhistorian 
totalitaaristen järjestelmien (varsinkin 
muttei pelkästään natsismin, stalinismin ja 
totalitaaristen kommunististen 
hallintojen) ja kolonialismin syitä ja 
muistetaan niiden uhreja. Lohkoon pitäisi 
kuulua myös Euroopan lähihistoriaa
muovanneita tapahtumia sekä Euroopan 
yhdentymisen virstanpylväitä koskevia 
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sukupolvi. toimintoja. Etusijalla ovat erityisesti 
toimet, joissa kannustetaan keskinäiseen 
ymmärtämykseen kulttuurien välisen 
vuoropuhelun avulla ja sovintoon keinona 
jättää taakse menneisyys ja rakentaa 
tulevaisuutta ja joilla pyritään 
saavuttamaan etenkin nuorempi sukupolvi.

Or. en

Tarkistus 234
François Alfonsi

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, joilla 
kannustetaan pohtimaan Euroopan 
historiaa, kulttuurien ja kielten 
moninaisuutta ja yhteisiä arvoja niiden 
laajimmassa mielessä ottaen huomioon 
sukupuolten tasa-arvon. Varoja voi olla 
saatavilla aloitteille, joissa kannustetaan 
pohtimaan Euroopan nykyhistorian 
totalitaaristen järjestelmien (varsinkin 
muttei pelkästään holokaustiin johtaneen
natsismin, stalinismin ja totalitaaristen 
kommunististen hallintojen) syitä ja 
muistetaan niiden rikosten uhreja. 
Lohkoon pitäisi kuulua myös Euroopan 
lähihistorian muita virstanpylväitä ja 
merkittäviä vaiheita koskevia toimia. 
Etusijalla ovat erityisesti toimet, joissa 
kannustetaan suvaitsevaisuuteen, 
keskinäiseen ymmärtämykseen 
kulttuurien välisen vuoropuhelun avulla
ja sovintoon keinona jättää taakse 
menneisyys ja rakentaa tulevaisuutta ja 
joilla pyritään saavuttamaan etenkin
nuorempi sukupolvi.

Or. fr



PE496.350v01-00 66/80 AM\912800FI.doc

FI

Tarkistus 235
Mitro Repo

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, joilla
kannustetaan pohtimaan Euroopan 
historiaa ja kulttuurista moninaisuutta ja
yhteisiä arvoja niiden laajimmassa 
mielessä ottaen huomioon sukupuolten 
tasa-arvon. Varoja voi olla saatavilla 
aloitteille, joissa kannustetaan pohtimaan 
ja keskustelemaan Euroopan nykyhistorian 
totalitaaristen järjestelmien (varsinkin 
muttei pelkästään holokaustiin johtaneen
natsismin, stalinismin ja totalitaaristen 
kommunististen hallintojen) syitä ja 
muistetaan niiden rikosten uhreja. 
Lohkoon pitäisi kuulua myös Euroopan 
lähihistorian muita merkittäviä hetkiä ja
vaiheita koskevia toimia. Etusijalla ovat 
erityisesti toimet, joilla kannustetaan 
suvaitsevaisuuteen, keskinäiseen 
ymmärtämykseen kulttuurien välisen 
vuoropuhelun avulla ja sovintoon keinona 
päästä eteenpäin menneisyydestä ja 
rakentaa tulevaisuutta ja joilla pyritään 
saavuttamaan etenkin nuorempi sukupolvi.

Or. fi

Tarkistus 236
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 

Lohkosta tuetaan toimintoja, joissa 
kannustetaan pohtimaan yhteisiä arvoja 
niiden laajimmassa mielessä ottaen 
huomioon kulttuurien ja kielten
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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.

moninaisuuden, jotta voidaan edistää 
vuoropuhelua ja keskinäistä kunnioitusta. 
Varoja voi olla saatavilla aloitteille, joissa 
pohditaan syitä natsismiin, jota ei 
kokonaisten rotu- tai kansanryhmien 
tuhoamiseen pyrkineenä aatteena pidä 
missään tapauksessa vähätellä, ja 
fasismiin, jonka kaikenlainen vähättely 
on kiellettävä. Lohkosta on myös tuettava 
diktatuurien, myös stalinismin, 
synnyinsyiden analysointia, kolonialismin 
vaikutusten analysointia ja uhrien 
muistamiseen liittyviä aloitteita. Lohkoon 
pitäisi kuulua myös toimintoja, jotka 
koskevat kulttuurien ja kielten 
moninaisuuden ja keskinäisen 
ymmärtämyksen edistämistä kulttuurien 
välisen vuoropuhelun avulla sekä 
Euroopassa että muualla maailmassa. 
Etusijalla ovat erityisesti toimet, joilla
edistetään historian tuntemusta, 
menneisyyden työstämistä, 
suvaitsevaisuutta ja sovintoa ja joilla
pyritään saavuttamaan nuorempi 
sukupolvi.

Or. fr

Tarkistus 237
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

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 

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 ja 
autoritaaristen järjestelmien syitä ja 
muistetaan niiden uhreja. Lohkoon pitäisi 
kuulua myös Euroopan lähihistorian muita 
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kuulua myös Euroopan lähihistorian muita 
merkittäviä vaiheita koskevia toimintoja. 
Etusijalla ovat erityisesti toimet, joissa 
kannustetaan suvaitsevaisuuteen ja 
sovintoon ja joilla pyritään saavuttamaan 
nuorempi sukupolvi.

merkittäviä vaiheita koskevia toimintoja. 
Etusijalla ovat erityisesti toimet, joissa 
kannustetaan suvaitsevaisuuteen ja 
sovintoon ja joilla pyritään saavuttamaan 
nuorempi sukupolvi.

Or. es

Tarkistus 238
Marek Henryk Migalski

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 kommunismin, muun muassa 
stalinismin) syitä ja muistetaan niiden 
uhreja. Lohkoon pitäisi kuulua myös 
Euroopan lähihistorian muita merkittäviä 
vaiheita koskevia toimintoja. Etusijalla 
ovat erityisesti toimet, joissa kannustetaan 
suvaitsevaisuuteen, sovintoon ja 
historiatietoisuuteen ja joilla pyritään 
saavuttamaan nuorempi sukupolvi.

Or. pl

Tarkistus 239
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 1 – 2 kohta
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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 koskevia toimintoja. Etusijalla 
ovat erityisesti toimet, joilla edistetään 
suvaitsevaisuutta, sovintoa ja unioniin 
kuulumisen tunnetta ja joilla pyritään 
saavuttamaan nuorempi sukupolvi.

Or. es

Tarkistus 240
Georgios Papanikolaou

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 koskevia toimintoja. Etusijalla 
ovat erityisesti toimet, joissa kannustetaan 
suvaitsevaisuuteen ja sovintoon ja joilla 
pyritään saavuttamaan nuorempi sukupolvi 
sekä torjumaan rasismia ja 
suvaitsemattomuutta.
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Or. el

Tarkistus 241
Lorenzo Fontana

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 koskevia toimintoja. Etusijalla 
ovat erityisesti toimet, joissa kannustetaan 
suvaitsevaisuuteen ja sovintoon ja joilla 
pyritään saavuttamaan nuorempi 
sukupolvi. Lisäksi olisi tuettava toimintoja 
sellaisten ehdotusten ja ajatusten 
kokoamiseksi, joilla EU voi paikata 
nykyistä demokratiavajettaan (hyödyntäen 
unionin kansalaisten idearikkautta ja 
välttäen tyytymisen vain järjestelmän 
sisältä esitettyihin ajatuksiin). 

Or. it

Tarkistus 242
Mitro Repo

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

Komission teksti Tarkistus

Tähän lohkoon osoitetaan 25 prosenttia 
ohjelman kokonaisbudjetista.

Or. fi
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Tarkistus 243
Marek Henryk Migalski

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

Komission teksti Tarkistus

Tähän lohkoon osoitetaan alustavasti 
noin 35 prosenttia ohjelman 
kokonaismäärärahoista.

Or. pl

Tarkistus 244
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 2 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

LOHKO 2: Demokraattiseen toimintaan 
osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen

LOHKO 2: Euroopan kansalaisuuden 
edistäminen demokraattiseen toimintaan 
osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen 
avulla

Or. fi

Tarkistus 245
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 2 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

LOHKO 2: Demokraattiseen toimintaan 
osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen

LOHKO 2: Demokraattiseen toimintaan 
osallistuminen, kansalaisvaikuttaminen ja 
Euroopan kansalaisuus

Or. fr



PE496.350v01-00 72/80 AM\912800FI.doc

FI

Tarkistus 246
Mitro Repo

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.

Tähän lohkoon kuuluvat toiminnot, jotka 
kattavat kansalaisosallistumisen sen 
laajimmassa mielessä ja joissa 
erityishuomio on menetelmien luomisessa 
rahoitettujen toimien pysyvien vaikutusten 
varmistamiseksi. Ensisijaisesti tuetaan 
kansalaisyhteiskunnasta lähteviä sekä 
pienten ja keskisuurten toimijoiden
aloitteita ja hankkeita, joilla on yhteys 
Euroopan poliittiseen ohjelmaan ja 
kansalaisten esille ottamiin heille 
tärkeisiin asioihin.

Or. fi

Tarkistus 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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.
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Or. fr

Tarkistus 248
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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. Ensisijaisesti tuetaan aloitteita ja 
hankkeita, joilla on selkeä yhteys Euroopan 
poliittiseen ohjelmaan, ja erityisesti 
keskitytään pieniin hankkeisiin.

Or. es

Tarkistus 249
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Tarkistus 250
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 2 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Naisten houkuttelemisessa lukuisammin
mukaan poliittiseen ja taloudelliseen 
päätöksentekoon on vielä paljon työtä.
Ihmisten elämään vaikuttavia päätöksiä 
tekevien pitäisi kuunnella paremmin 
naisten mielipiteitä ja toimia niiden 
perusteella.

Ohjelman on oltava erityisen 
houkutteleva nuorten ja naisten silmissä, 
jotta voidaan varmistaa, että heidät 
saadaan täysipainoisesti mukaan 
poliittiseen ja taloudelliseen 
päätöksentekoon, demokratian 
toteuttamiseen ja yhteiskuntaan.

Or. es

Tarkistus 251
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 2 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Naisten houkuttelemisessa lukuisammin 
mukaan poliittiseen ja taloudelliseen 
päätöksentekoon on vielä paljon työtä. 
Ihmisten elämään vaikuttavia päätöksiä 
tekevien pitäisi kuunnella paremmin
naisten mielipiteitä ja toimia niiden 
perusteella.

Paljon on vielä työtä etenkin nuorten sekä
naisten saamisessa lukuisammin 
osallistumaan demokraattiseen 
toimintaan sekä poliittiseen ja 
taloudelliseen päätöksentekoon. Ihmisten 
elämään vaikuttavia päätöksiä tekevien 
pitäisi kuunnella tarkemmin nuorten ja
naisten mielipiteitä ja toimia niiden 
perusteella.

Or. fi

Tarkistus 252
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 2 – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Naisten houkuttelemisessa lukuisammin 
mukaan poliittiseen ja taloudelliseen 
päätöksentekoon on vielä paljon työtä. 
Ihmisten elämään vaikuttavia päätöksiä 
tekevien pitäisi kuunnella paremmin 
naisten mielipiteitä ja toimia niiden 
perusteella.

Nuorten, naisten, kulttuurivähemmistöjen 
ja syrjinnästä kärsivien ryhmien 
houkuttelemisessa lukuisammin mukaan 
poliittiseen ja taloudelliseen 
päätöksentekoon on vielä paljon työtä. 
Ihmisten päivittäiseen elämään vaikuttavia 
päätöksiä tekevien pitäisi kuunnella heidän 
mielipiteitään ja toimia niiden perusteella.
Heidän kamppailulleen olisi suotava 
arvoistaan huomiota.

Or. fr

Tarkistus 253
Mitro Repo

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

Komission teksti Tarkistus

Tähän lohkoon osoitetaan 60 prosenttia 
ohjelman kokonaisbudjetista.

Or. fi

Tarkistus 254
Marek Henryk Migalski

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

Komission teksti Tarkistus

Tähän lohkoon osoitetaan alustavasti 
noin 50 prosenttia ohjelman 
kokonaismäärärahoista.

Or. pl
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Tarkistus 255
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 osa – lohko 3 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimesta tuetaan aloitteita, joilla 
parannetaan tulosten siirrettävyyttä, 
sijoitusten tuottoa ja kokemuksista 
oppimista. Toimen tarkoituksena on 
hyödyntää ja tuoda enemmän esille 
sellaisista aloitteista saatavia tuloksia, jotka 
on käynnistetty pitkän aikavälin 
jatkuvuuden tukemiseksi.

Toimesta tuetaan ohjelmamaissa toimivia
Kansalaisten Eurooppa -pisteitä ja
aloitteita, joilla parannetaan tulosten 
siirrettävyyttä, sijoitusten tuottoa ja 
kokemuksista oppimista. Toimen 
tarkoituksena on hyödyntää ja tuoda 
enemmän esille sellaisista aloitteista 
saatavia tuloksia, jotka on käynnistetty 
pysyvien vaikutusten varmistamiseksi.

Or. fi

Tarkistus 256
Mitro Repo

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, paikallis- ja 
aluetason sidosryhmien, myös 
viranomaisten, kokemusten yhdistämiseen 
ja uusien taitojen hankkimiseen 
esimerkiksi koulutuksen avulla. Viimeksi 
mainittuun voisi kuulua esimerkiksi 
vertaisperiaatteella tapahtuva 
vaihtotoiminta, kouluttajien kouluttaminen 
ja esimerkiksi sellaisten tietotekniikan 
välineiden luominen ja edelleen 
kehittäminen (kuten Eve-tietokanta), 
jotka tarjoavat tietoa ohjelmasta rahoitusta 
saavista järjestöistä ja hankkeista. Tämän 
toimen osalta on ensisijaisen tärkeää, että 
kansallisella tasolla turvataan riittävä 
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rahoitus, jolla kansalaisyhteiskunnalle 
suunnattuun ohjelmaan liittyvää 
tiedotusta, koulutusta ja 
asiakasneuvontaa voidaan edelleen 
tarjota ohjelmamaissa hajautetusti 
asiakkaiden äidinkielellä.

Or. fi

Tarkistus 257
Mitro Repo

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

Komission teksti Tarkistus

Tähän lohkoon osoitetaan 10 prosenttia 
ohjelman kokonaisbudjetista.

Or. fi

Tarkistus 258
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 259
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
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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, eritoten 
hankkeet, jotka liittyvät suoraan unionin 
politiikkoihin ja joissa osallistutaan 
unionin poliittisen ohjelman laatimiseen.
Pienimuotoisten hankkeiden järjestäjien 
osallistumista on kuitenkin helpotettava.

Or. fr

Tarkistus 260
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmaa ja valtaosaa toimista voi 
hallinnoida keskitetysti 
toimeenpanovirasto.

Ohjelmaa ja valtaosaa toimista voi 
hallinnoida keskitetysti 
toimeenpanovirasto. Viraston olisi 
hankkeita valitessaan varmistettava 
maantieteellinen tasapaino varojen jaossa 
sekä valvottava hankerahoituksen 
tosiasiallisten kulujen korvaamista.
Virastosta tulisi lisäksi saada tiedotusta, 
neuvontaa ja koulutusta omalla 
äidinkielellä.

Or. fi

Tarkistus 261
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 osa – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmalle osoitetut määrärahat kattavat Poistetaan.
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myös Euroopan unionin poliittisten 
prioriteettien viestinnän.

Or. fi

Tarkistus 262
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 osa – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmalle osoitetut määrärahat kattavat 
myös Euroopan unionin poliittisten 
prioriteettien viestinnän.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 263
Mitro Repo

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 osa – erityistavoite 1 – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Erityistavoite 1: Tietoisuuden lisääminen 
muistiperinnöstä, yhteisestä historiasta, 
identiteetistä ja arvoista sekä unionin 
tavoitteesta edistää rauhaa, arvojaan, 
kulttuurista ja kielellistä moninaisuuttaan 
sekä kansalaistensa hyvinvointia
virittämällä keskustelua ja pohdintaa sekä 
luomalla verkostoja ja saattamalla yhteen 
eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien, 
etenkin paikallisen tason yhteisöjen 
jäsenet, nuoret sekä naiset jakamaan ja 
vaihtamaan kokemuksia, jotta voidaan 
oppia menneestä.

Or. fi
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Tarkistus 264
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 osa – erityistavoite 1 – johdantokappale

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, 
identiteetistä ja tavoitteista virittämällä 
keskustelua, pohdintaa ja verkottumista, 
joiden avulla kansalaiset ja yhdistykset 
kautta Euroopan voivat lähentyä 
toisiinsa;

Or. es


