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Tarkistus 16
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 17
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Perustamissopimuksen 45 artiklassa 
taataan työntekijöiden vapaa liikkuvuus, 
mikä "merkitsee, että kaikki 
kansalaisuuteen perustuva 
jäsenvaltioiden työntekijöiden syrjintä 
työsopimusten tekemisessä sekä 
palkkauksessa ja muissa työehdoissa 
poistetaan".
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Or. en

Perustelu

Minkäänlaista työntekijöiden syrjintää asemamaassa ei hyväksytä.

Tarkistus 18
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 18 artiklan mukaisesti 
kansallisuuden perusteella ei saa syrjiä 
suoraan eikä välillisesti.

Or. en

Tarkistus 19
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Ottamalla miehet ja naiset 
yhtäläisesti mukaan Euroopan unionin 
kansalaisuuden teemavuosi voi osaltaan 
edistää tasa-arvoa ja torjua sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää, 
kun kaikki otetaan tasa-arvoisesti 
mukaan. Tarvitaan kuitenkin yhteistä 
syrjinnän vastaista laaja-alaista 
lainsäädäntöä, jolla poistetaan vapaan 
liikkuvuuden esteet.

Or. en
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Tarkistus 20
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 21
Philippe Boulland

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Liikkumisen ja vapaan oleskelun 
vapaus olisi turvattava kaikissa 
jäsenvaltioissa ja kaikille kansalaisille 
ilman minkäänlaista sukupuoleen, 
rotuun, ikään, vammaisuuteen tai 
ammatilliseen pätevyyteen perustuvaa 
syrjintää.

Or. fr
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Tarkistus 22
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Vastaavasti Tukholman ohjelman 
mukaan kansalainen on EU:n vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevien 
politiikan alojen keskipisteessä. Sen 
toiminnan painotusalueena on kansalaisten 
Euroopan rakentaminen, johon kuuluu sen 
varmistaminen, että kansalaiset voivat 
täysimääräisesti käyttää oikeuttaan 
vapaaseen liikkumiseen ja sen 
turvaaminen, että on olemassa alue, jossa 
monimuotoisuutta kunnioitetaan ja 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevia 
suojellaan.

Or. en

Tarkistus 23
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Työntekijöiden liikkuvuus ja 
koulutuksen laadun nostaminen 
opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja 
tutkijoiden liikkuvuuden avulla on 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun pyrkivän Eurooppa 2020 
-strategian peruspilareita sillä se tarjoaa 
puitteet talouskriisin ratkaisemiselle 
unionin sisäisen liikkuvuuden avulla.

Or. en
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Perustelu

Ammatillisen liikkuvuuden ja opiskelijoiden liikkuvuuden periaate on vahvistettu Eurooppa 
202 -strategian lippulaiva-aloitteissa "Nuoret liikkeellä" ja "Uuden osaamisen ja työllisyyden 
ohjelma".

Tarkistus 24
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan parlamentti kehotti 15 
päivänä joulukuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa perusoikeuksien 
tilanteesta Euroopan unionissa (2009) ja 
tehokkaasta täytäntöönpanosta Lissabonin 
sopimuksen jälkeen komissiota nimeämään 
vuoden 2013 Euroopan kansalaisten 
teemavuodeksi, jotta herätettäisiin 
keskustelua Euroopan kansalaisuudesta ja 
tiedotettaisiin kansalaisille heidän 
oikeuksistaan, etenkin sellaisista uusista 
oikeuksista, jotka johtuvat Lissabonin 
sopimuksen voimaantulosta.

(5) Euroopan parlamentti kehotti 15 
päivänä joulukuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa perusoikeuksien 
tilanteesta Euroopan unionissa (2009) ja 
tehokkaasta täytäntöönpanosta Lissabonin 
sopimuksen jälkeen komissiota nimeämään 
vuoden 2013 Euroopan unionin 
kansalaisuuden teemavuodeksi, jotta 
herätettäisiin keskustelua Euroopan 
kansalaisuudesta ja tiedotettaisiin 
kansalaisille heidän uusista oikeuksistaan, 
etenkin sellaisista uusista oikeuksista, jotka 
johtuvat Lissabonin sopimuksen 
voimaantulosta kuten "eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta" ja perusoikeuskirjan 
henkilökohtaisista oikeuksista.

Or. de

Tarkistus 25
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan parlamentti kehotti 15 
päivänä joulukuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa perusoikeuksien 

(5) Euroopan parlamentti kehotti 15 
päivänä joulukuuta 2010 antamassaan 
päätöslauselmassa perusoikeuksien 
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tilanteesta Euroopan unionissa (2009) ja 
tehokkaasta täytäntöönpanosta Lissabonin 
sopimuksen jälkeen komissiota nimeämään 
vuoden 2013 Euroopan kansalaisten 
teemavuodeksi, jotta herätettäisiin 
keskustelua Euroopan kansalaisuudesta ja 
tiedotettaisiin kansalaisille heidän 
oikeuksistaan, etenkin sellaisista uusista 
oikeuksista, jotka johtuvat Lissabonin 
sopimuksen voimaantulosta.

tilanteesta Euroopan unionissa (2009) ja 
tehokkaasta täytäntöönpanosta Lissabonin 
sopimuksen jälkeen komissiota nimeämään 
vuoden 2013 Euroopan unionin 
kansalaisuuden teemavuodeksi, jotta 
herätettäisiin keskustelua Euroopan 
kansalaisuudesta ja tiedotettaisiin 
kansalaisille heidän oikeuksistaan ja 
vapauksistaan, etenkin sellaisista uusista 
oikeuksista, jotka johtuvat Lissabonin 
sopimuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 26
Evelyn Regner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Lissabonin sopimuksen tultua 
voimaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirja ja Euroopan 
ihmisoikeussopimus nostettiin samalle 
tasolle kuin primaarioikeuden mukaiset 
neljä perusvapautta. Euroopan unionin 
on käytettävä Euroopan unionin 
kansalaisuuden teemavuotta 2012 
kansalaisten valistamiseen heidän 
perusoikeuksistaan, jotka on turvattu 
primaarioikeudessa ja jotka antavat 
kansalaisille turvallisuutta ja suojaavat 
puitteet.

Or. de

Tarkistus 27
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(6 a) Vuonna 1992 tehdyllä Maastrichtin 
sopimuksella EU:ssa otettiin käyttöön 
"kansalaisuuden" käsite ja kaikille 
unionin kansalaisille annettiin oikeus 
liikkua ja oleskella vapaasti unionin 
alueella. Unionin kansalaisuuteen 
liittyviä oikeuksia lujitettiin entisestään 
Amsterdamin sopimuksella vuonna 1997.

Or. en

Perustelu

Unionin kansalaisen ensimmäinen oikeus on oikeus matkustaa, työskennellä ja asua missä 
tahansa unionin alueella. Tämä oikeus vahvistettiin Maastrichtin sopimuksen luvussa 
kansalaisuudesta, kun taas Amsterdamin sopimuksella otettiin käyttöön menettely, jonka 
avulla voidaan toteuttaa toimia sellaista EU-maata vastaan, joka rikkoo kansalaistensa 
perusoikeuksia.

Tarkistus 28
Philippe Boulland

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Unionin kansalaisuus ei rajoitu siihen, 
että käytetään liikkumisen vapautta ja 
toisessa jäsenvaltiossa työskentelyn 
vapautta. Unioni antaa monia erilaisia 
oikeuksia, joista kaikkien kansalaisten 
olisi tiedettävä ja joita heidän olisi voitava 
käyttää vapaasti: oikeus koulutukseen, 
terveyteen ja eläkkeelle siirtymiseen ja 
oikeus kuluttaa tavaroita ja palveluja. 
Kansalaisilla olisi oltava myös 
mahdollisuus saada tietoa kaikista 
oikeussuojakeinoista, jos heidän 
oikeuksiaan ei kunnioiteta.



PE478.530v01-00 10/56 AM\887369FI.doc

FI

kansalaisten mahdollisuuksia hyötyä 
täysimääräisesti yhtenäismarkkinoista, 
minkä lisäksi se on yksi keskeinen kasvun 
aikaansaaja.

Or. fr

Tarkistus 29
Franz Obermayr

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Liikkumisen vapaus ja työntekijöiden 
liikkuvuus ovat auttaneet jossakin määrin 
lieventämään seuraamuksia, joita 
aiheutuu väestörakenteen muutoksesta,
mutta eivät voi tässä suhteessa tarjota 
pysyvää ratkaisua. Vapaa liikkuvuus 
kuuluu unionin lainsäädännössä 
myönnettyjen oikeuksien, kuten kuluttajien 
oikeuden hankkia tavaroita ja palveluita tai 
matkustajien ja matkailijoiden oikeuksien, 
perusedellytyksiin, ja samalla se myös 
edistää näiden oikeuksien käyttöä. Vapaata 
liikkuvuutta helpottamalla voidaan siten 
edistää kansalaisten mahdollisuuksia 
hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, minkä lisäksi se on 
yksi keskeinen kasvun aikaansaaja.

Or. de

Tarkistus 30
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(7) Liikkumisen vapaus ja työntekijöiden 
liikkuvuus auttavat erityisesti paneutumaan 
seuraamuksiin, joita työmarkkinoille 
aiheutuu väestörakenteen muutoksesta, 
minkä lisäksi ne edistävät ihmisten 
työllistettävyyttä ja parantavat Euroopan 
teollisuudenalojen kilpailukykyä.
Työntekijöiden suurempi liikkuvuus 
unionin sisällä voi myös auttaa 
saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteen siitä, että 75 prosenttia 20–
64-vuotiaista on työssä vuonna 2020. 
Vapaa liikkuvuus kuuluu unionin 
lainsäädännössä myönnettyjen oikeuksien, 
kuten kuluttajien oikeus hankkia tavaroita 
ja palveluita tai matkustajien ja 
matkailijoiden oikeudet, oikeus 
kansallisten työntekijöiden kanssa 
yhdenvertaiseen kohteluun työn, 
palkkauksen, työolojen, sosiaalietuuksien 
siirrettävyyden tai 
perheenyhdistämisoikeuden osalta,
perusedellytyksiin, ja samalla se myös 
edistää näiden oikeuksien käyttöä. Vapaata 
liikkuvuutta helpottamalla voidaan siten 
edistää kansalaisten mahdollisuuksia 
hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, minkä lisäksi se on 
yksi keskeinen kasvun aikaansaaja.
Kokemusten ja työntekijöiden vaihto 
vahvistaa myös unionin taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta.

Or. en

Tarkistus 31
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 32
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Liikkumisen vapaus ja työntekijöiden 
liikkuvuus auttavat erityisesti 
paneutumaan seuraamuksiin, joita 
työmarkkinoille aiheutuu väestörakenteen
muutoksesta, minkä lisäksi ne edistävät 
ihmisten työllistettävyyttä ja parantavat 
Euroopan teollisuudenalojen kilpailukykyä.

(7) Liikkumisen vapaus ja työntekijöiden 
liikkuvuus voisivat auttaa puuttumaan
väestörakenteen muutoksen 
seuraamuksiin ja työmarkkinoiden 
nykyisiin epätasapainoisuuksiin 
auttamalla alueita, jotka kärsivät 
työvoimavajeesta ja alueita, joilla 
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Vapaa liikkuvuus kuuluu unionin 
lainsäädännössä myönnettyjen oikeuksien, 
kuten kuluttajien oikeuden hankkia 
tavaroita ja palveluita tai matkustajien ja 
matkailijoiden oikeuksien, 
perusedellytyksiin, ja samalla se myös 
edistää näiden oikeuksien käyttöä. Vapaata 
liikkuvuutta helpottamalla voidaan siten 
edistää kansalaisten mahdollisuuksia 
hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, minkä lisäksi se on 
yksi keskeinen kasvun aikaansaaja.

työttömyys on korkea, minkä lisäksi ne 
edistävät ihmisten työllistettävyyttä ja 
parantavat Euroopan teollisuudenalojen 
kilpailukykyä. Vapaa liikkuvuus kuuluu 
unionin lainsäädännössä myönnettyjen 
oikeuksien, kuten kuluttajien oikeuden 
hankkia tavaroita ja palveluita tai 
matkustajien ja matkailijoiden oikeuksien, 
perusedellytyksiin, ja samalla se myös 
edistää näiden oikeuksien käyttöä. Vapaata 
liikkuvuutta helpottamalla voidaan siten 
edistää kansalaisten mahdollisuuksia 
hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, minkä lisäksi se on 
yksi keskeinen kasvun aikaansaaja.

Or. en

Perustelu

Näinä talouden vaikeina aikoina on entistä tärkeämpää edistää työntekijöiden liikkuvuutta, 
jotta sisämarkkinat toimisivat täydellä teholla.

Tarkistus 33
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Liikkumisen vapaus ja työntekijöiden 
liikkuvuus auttavat erityisesti paneutumaan 
seuraamuksiin, joita aiheutuu 
väestörakenteen muutoksesta, ja 
ongelmiin, jotka johtuvat siitä, että 
kysyntä ja tarjonta työmarkkinoilla eivät 
kohtaa, minkä lisäksi ne edistävät ihmisten 
työllistettävyyttä ja parantavat Euroopan 
teollisuudenalojen kilpailukykyä. Vapaa 
liikkuvuus kuuluu unionin lainsäädännössä 
myönnettyjen oikeuksien, kuten kuluttajien 
oikeuden hankkia tavaroita ja palveluita tai 
matkustajien ja matkailijoiden oikeuksien, 
perusedellytyksiin, ja samalla se myös 
edistää näiden oikeuksien käyttöä. Vapaata 
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hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, minkä lisäksi se on 
yksi keskeinen kasvun aikaansaaja.

liikkuvuutta helpottamalla voidaan siten 
edistää kansalaisten mahdollisuuksia 
hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, minkä lisäksi se on 
yksi keskeinen kasvun aikaansaaja.

Or. en

Tarkistus 34
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 35
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) Unionin kansalaisten liikkuvuuden 
parantamiseksi ja yhteenkuuluvuuden 
tunteen kehittämiseksi on äärimmäisen 
tärkeää vahvistaa liikkuvuutta edistäviä 
välineitä kuten elinikäistä oppimista 
koskevaa eurooppalaista ohjelmaa tai 
Nuoret liikkeellä -lippulaiva-aloitetta ja 
tiedottaa kansalaisille paremmin niiden 
olemassaolosta ja toiminnasta.
Epäsuotuisassa asemassa olevien 
ryhmien, joilla on heikommat 
mahdollisuudet käyttää unionin 
liikkuvuutta, kuten vähän koulutetut, 
ikääntyneet tai vammaiset henkilöt, olisi 
saatava erityistä tukea ja heidän 
asemaansa käsiteltävä Euroopan 
teemavuoden erityisaloitteilla.

Or. en

Tarkistus 36
Philippe Boulland

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset arvostavat 
suuresti oikeutta liikkua ja oleskella 
vapaasti jäsenvaltioiden alueella ja pitävät 
sitä yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista. Se 
ilmentää Euroopan yhdentymisen 
merkitystä ja edistää sen ymmärtämistä 
sekä tukee kansalaisten osallistumista 
Euroopan unionin rakentamiseen. 
Kansalaiset, jotka laajentavat elinpiiriään 
kansallisten rajojensa ulkopuolelle 
matkustamalla toiseen jäsenvaltioon tai 
asettumalla siihen asumaan, huomaavat, 
että unionin lainsäädäntö tarjoaa heille 

(8) Oikeus vapaaseen liikkumiseen ja 
oleskeluun jäsenvaltioiden alueella antaa 
mahdollisuuden edistää Euroopan 
yhdentymisen ymmärtämistä ainoastaan, 
jos siihen liittyy unionin ja jäsenvaltion 
toteuttamia koulutukseen, tutkintojen 
tunnustamiseen ja työntekijöiden (esim. 
kausityöntekijät, rajatyöntekijät, 
jäsenvaltiosta toiseen lähetettävät 
työntekijät, toimipaikan siirtymisen 
johdosta muualle sijoitetut työntekijät) 
liittyviä käytännön toimenpiteitä.
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monia oikeuksia rajatylittävissä 
tilanteissa, ja näitä oikeuksia myös 
käytetään. Oikeus vapaaseen
liikkuvuuteen ja oleskeluun tekee siten
unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.

Or. fr

Tarkistus 37
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella ja pitävät sitä 
yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista. Se ilmentää 
Euroopan yhdentymisen merkitystä ja 
edistää sen ymmärtämistä sekä tukee 
kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionin rakentamiseen. Kansalaiset, jotka 
laajentavat elinpiiriään kansallisten 
rajojensa ulkopuolelle matkustamalla 
toiseen jäsenvaltioon tai asettumalla siihen 
asumaan, huomaavat, että unionin 
lainsäädäntö tarjoaa heille monia oikeuksia 
rajatylittävissä tilanteissa, ja näitä 
oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua, oleskella, työskennellä ja 
opiskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
ja pitävät sitä yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista ja 
perusvapauksista. Se ilmentää Euroopan 
yhdentymisen ja osallisuuden merkitystä 
ja edistää sen ymmärtämistä sekä tukee 
kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionin rakentamiseen. Kansalaiset, jotka 
laajentavat elinpiiriään kansallisten 
rajojensa ulkopuolelle matkustamalla 
toiseen jäsenvaltioon, työskentelemällä tai
opiskelemalla siellä tai asettumalla siihen 
asumaan, huomaavat, että unionin 
lainsäädäntö tarjoaa heille monia oikeuksia 
rajatylittävissä tilanteissa, ja näitä 
oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.

Or. en



AM\887369FI.doc 17/56 PE478.530v01-00

FI

Tarkistus 38
Franz Obermayr

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella ja pitävät sitä 
yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista. Se ilmentää 
Euroopan yhdentymisen merkitystä ja 
edistää sen ymmärtämistä sekä tukee 
kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionin rakentamiseen. Kansalaiset, jotka 
laajentavat elinpiiriään kansallisten 
rajojensa ulkopuolelle matkustamalla 
toiseen jäsenvaltioon tai asettumalla siihen 
asumaan, huomaavat, että unionin 
lainsäädäntö tarjoaa heille monia oikeuksia 
rajatylittävissä tilanteissa, ja näitä 
oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella ja pitävät sitä 
yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista. Se ilmentää 
Euroopan yhdentymisen myönteisiä 
näkökohtia ja edistää sen ymmärtämistä 
sekä tukee kansalaisten osallistumista 
Euroopan unionin rakentamiseen.
Kansalaiset, jotka laajentavat elinpiiriään 
kansallisten rajojensa ulkopuolelle 
matkustamalla toiseen jäsenvaltioon tai 
asettumalla siihen asumaan, huomaavat, 
että unionin lainsäädäntö tarjoaa heille 
monia oikeuksia rajatylittävissä tilanteissa, 
ja näitä oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.

Or. de

Tarkistus 39
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella ja pitävät sitä 
yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista. Se ilmentää 
Euroopan yhdentymisen merkitystä ja 

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella ilman 
minkäänlaista syrjintää ja pitävät sitä 
yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista. Se ilmentää 
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edistää sen ymmärtämistä sekä tukee 
kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionin rakentamiseen. Kansalaiset, jotka 
laajentavat elinpiiriään kansallisten 
rajojensa ulkopuolelle matkustamalla
toiseen jäsenvaltioon tai asettumalla siihen 
asumaan, huomaavat, että unionin 
lainsäädäntö tarjoaa heille monia oikeuksia 
rajatylittävissä tilanteissa, ja näitä 
oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.

Euroopan yhdentymisen merkitystä ja 
edistää sen ymmärtämistä sekä tukee 
kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionin rakentamiseen. Kansalaiset, jotka 
laajentavat elinpiiriään kansallisten 
rajojensa ulkopuolelle matkustamalla 
toiseen jäsenvaltioon tai asettumalla siihen 
asumaan, huomaavat, että unionin 
lainsäädäntö tarjoaa heille monia oikeuksia 
rajatylittävissä tilanteissa, ja näitä 
oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.

Or. en

Tarkistus 40
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella ja pitävät sitä 
yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista. Se ilmentää 
Euroopan yhdentymisen merkitystä ja 
edistää sen ymmärtämistä sekä tukee 
kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionin rakentamiseen. Kansalaiset, jotka 
laajentavat elinpiiriään kansallisten 
rajojensa ulkopuolelle matkustamalla 
toiseen jäsenvaltioon tai asettumalla siihen 
asumaan, huomaavat, että unionin 
lainsäädäntö tarjoaa heille monia oikeuksia 
rajatylittävissä tilanteissa, ja näitä 
oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella ja pitävät sitä 
yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista. Se ilmentää 
Euroopan yhdentymisen merkitystä ja 
edistää sen ymmärtämistä sekä tukee 
kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionin rakentamiseen. Kansalaiset, jotka 
laajentavat elinpiiriään kansallisten 
rajojensa ulkopuolelle matkustamalla 
toiseen jäsenvaltioon tai asettumalla siihen 
asumaan, huomaavat, että unionin 
lainsäädäntö tarjoaa heille monia oikeuksia 
rajatylittävissä tilanteissa, ja näitä 
oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää ja 
vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja 
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yhteishenkeä.

Or. de

Tarkistus 41
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella ja pitävät sitä 
yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista. Se ilmentää 
Euroopan yhdentymisen merkitystä ja 
edistää sen ymmärtämistä sekä tukee 
kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionin rakentamiseen. Kansalaiset, jotka 
laajentavat elinpiiriään kansallisten 
rajojensa ulkopuolelle matkustamalla 
toiseen jäsenvaltioon tai asettumalla siihen 
asumaan, huomaavat, että unionin 
lainsäädäntö tarjoaa heille monia oikeuksia 
rajatylittävissä tilanteissa, ja näitä 
oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua, työskennellä ja oleskella 
vapaasti jäsenvaltioiden alueella ja pitävät 
sitä yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista. Se ilmentää 
Euroopan yhdentymisen merkitystä ja 
edistää sen ymmärtämistä sekä tukee 
kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionin rakentamiseen. Kansalaiset, jotka 
laajentavat elinpiiriään kansallisten 
rajojensa ulkopuolelle matkustamalla 
toiseen jäsenvaltioon tai asettumalla siihen 
asumaan, huomaavat, että unionin 
lainsäädäntö tarjoaa heille monia oikeuksia 
rajatylittävissä tilanteissa, ja näitä 
oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.

Or. nl

Tarkistus 42
Philippe Boulland

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen (9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
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ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, kansalaiset huomaavat 
oikeuksia käyttäessään, että lainsäädännön
ja käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset kokevat unionin toisessa 
maassa asumiseen ja työskentelemiseen 
liittyvän liikaa käytännön esteitä.

ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, lainsäädännön soveltaminen 
on yhä puutteellista ja rasite kansalaisille, 
jotka haluavat käyttää oikeuksiaan.
Jäsenvaltioiden olisi poistettava kaikki 
jäljellä olevat väärään tulkintaan 
perustuvat hallinnolliset ja oikeudelliset 
esteet. Erityisesti olisi tuettava heikon 
ammattitaidon omaavia työntekijöitä ja 
työntekijöitä, joilla vammaisuuden takia 
on erityisiä tarpeita, jotta voidaan vastata 
heidän työn liikkuvuutta, työn vaihtamista 
ja ammatillista koulutusta koskeviin 
toiveisiinsa. Vastaanottavan jäsenvaltion 
olisi annettava heille tukea, jonka avulla 
he voivat käyttää sosiaalisia oikeuksiaan 
(sosiaaliturva, terveydenhoidon 
saatavuus, pääsy kouluihin), 
vaalioikeuttaan (paikallisvaalit, 
ammattiliittojen vaalit, jne.).

Or. fr

Tarkistus 43
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, kansalaiset huomaavat 
oikeuksia käyttäessään, että lainsäädännön 
ja käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset kokevat unionin toisessa 
maassa asumiseen ja työskentelemiseen 
liittyvän liikaa käytännön esteitä.

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, kansalaiset huomaavat 
oikeuksia käyttäessään, että lainsäädännön 
ja käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset kokevat unionin toisessa 
maassa asumiseen ja työskentelemiseen 
liittyvän liikaa käytännön esteitä.
Liikkumisen aidon vapauden, yhtäläisen 
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kohtelun ja liikkuvuuden saavuttaminen 
EU-27:ssä edellyttää lisäponnistuksia 
uusien jäsenvaltioiden ja niiden 
asukkaiden integroimiseksi unionin 
kansalaisuuteen ja identiteettiin. Tämä on 
kuitenkin mahdollista ainoastaan, jos 
unionin tasolla sekä kansallisella ja 
paikallisella tasolla edistetään sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja 
työmarkkinasuhteiden järjestelmiä ja 
työehtosopimuksia noudatetaan eikä 
aseteta niitä kyseenalaisiksi.

Or. en

Tarkistus 44
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, kansalaiset huomaavat 
oikeuksia käyttäessään, että lainsäädännön 
ja käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset kokevat unionin toisessa 
maassa asumiseen ja työskentelemiseen 
liittyvän liikaa käytännön esteitä.

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, kansalaiset huomaavat 
oikeuksia käyttäessään, että lainsäädännön 
ja käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset kokevat unionin toisessa 
maassa asumiseen ja työskentelemiseen 
liittyvän liikaa käytännön esteitä ja usein 
he joutuvat kohtaamaan kansallisuuteen, 
sosiaaliseen asemaan ja siviilisäätyyn 
liittyviä ongelmia (esim. kansainväliset 
parit, eläkkeiden ja 
sosiaaliturvaoikeuksien siirtäminen tai 
julkisten palvelujen saatavuus). 
Kansalaisten oikeuksien käytön 
tehostamisen ja käytännön esteiden 
poistamisen olisi oltava eurooppalaisen 
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teemavuoden keskeisiä tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 45
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, kansalaiset huomaavat 
oikeuksia käyttäessään, että lainsäädännön 
ja käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset kokevat unionin toisessa 
maassa asumiseen ja työskentelemiseen 
liittyvän liikaa käytännön esteitä.

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, kansalaiset huomaavat 
oikeuksia käyttäessään, että lainsäädännön 
ja käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset kokevat unionin toisessa 
maassa asumiseen ja työskentelemiseen 
liittyvän liikaa käytännön esteitä, kuten 
puutteelliset mahdollisuudet saada tietoa 
oikeuksistaan ja noudatettavista 
menettelyistä.

Or. el

Tarkistus 46
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, kansalaiset huomaavat 

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, kansalaiset (kuten romanit)
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oikeuksia käyttäessään, että lainsäädännön 
ja käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset kokevat unionin toisessa 
maassa asumiseen ja työskentelemiseen 
liittyvän liikaa käytännön esteitä.

huomaavat oikeuksia käyttäessään, että 
lainsäädännön ja käytännön elämän välillä 
on kuitenkin vielä kuilu. Sen lisäksi, että 
liikkuvuuden edut eivät ole aina selviä, 
unionin kansalaiset kokevat unionin 
toisessa maassa asumiseen ja 
työskentelemiseen liittyvän liikaa 
käytännön esteitä.

Or. en

Tarkistus 47
Ilda Figueiredo

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jäsenvaltioiden asettamat, muualla 
unionissa elämistä ja työskentelyä 
koskevat oikeudelliset ja hallinnolliset 
esteet ja rajoitukset, joita unioni ei ole 
määrännyt tai joita tulkitaan vastoin 
unionin oikeutta, rikkovat kansalaisten 
perusoikeutta, ja työntekijöiden 
tapauksessa niillä voi olla haitallisia 
vaikutuksia, kuten laittoman työn 
lisääntyminen, harmaan talouden 
laajentuminen, työntekijöiden 
hyväksikäyttö tai jopa ihmiskauppa.

Or. en

Tarkistus 48
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Rajatylittävien työmarkkinoiden 
merkitys kasvaa monilla aloilla. 
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Useimmilla rajatylittävillä työntekijöillä, 
joita asia koskee, on kuitenkin hyvin 
vähäiset tiedot työhönsä tai työpaikkaansa 
sovellettavista säännöistä ja säännöksistä, 
työhön liittyvät oikeudet, työehdot ja 
sosiaaliturva mukaan luettuina. On 
tärkeää tarjota liikkuville työntekijöille 
asianmukaista tietoa heidän työhön 
liittyvistä ja sosiaalisista oikeuksistaan ja 
edistää näiden ryhmien järjestäytymistä 
ammattiliittoihin ja siten auttaa 
parantaman heidän suojeluaan.

Or. en

Tarkistus 49
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 50
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Kertomuksessa ”Katsaus Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 –
Unionin kansalaisoikeuksien esteiden 
poistaminen” komissio käsitteli suurimpia 
esteitä, joita kansalaiset edelleen kohtaavat 
päivittäin käyttäessään unionin kansalaisen 
oikeuksiaan, erityisesti kansalliset rajat 
ylittäviä oikeuksia, ja hahmotteli 25 
toimenpidettä, joilla helpotettaisiin näiden 
oikeuksien käyttämistä. Yhtenä esteenä 
mainittiin tiedon puute. Komission 
johtopäätöksenä Euroopan unionin 
kansalaisuutta käsittelevässä vuoden 2010 
katsauksessa oli, että unionin kansalaiset 
eivät pysty käyttämään oikeuksiaan, koska 
he eivät tunne niitä, ja se ilmoitti aikovansa 
lisätä unionin kansalaisille suunnattavaa 
tiedottamista heidän oikeuksistaan ja 
etenkin oikeudesta vapaaseen 
liikkuvuuteen. Tietoisuuden lisäämiseksi 
tiedottamisen on tapahduttava unionin 
kaikilla virallisilla kielillä, se on 
osoitettava kaikille kansalaisille ja 
asetettava heidän saatavilleen. 
Digitaalisten viestintävälineiden käyttöä 
voidaan lisätä. Erityisiä toimia voidaan 
suunnata vammaisille, haavoittuvassa 
asemassa oleville ryhmille tai kolmansien 
maiden kansalaisille, joiden on usein 
vaikeampaa saada tietoa ja käyttää 
oikeuksiaan.

Or. en
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Tarkistus 51
Franz Obermayr

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska oikeus vapaaseen liikkuvuuteen
parantaa huomattavasti ihmisten elämän 
laatua, on erittäin tärkeää, että tietoa tästä 
oikeudesta ja sen käyttämisen ehdoista on 
saatavana mahdollisimman laajalti.
Kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus 
harjoittaa vapaata liikkuvuutta, joten 
tiedotuskampanjoita olisi järjestettävä 
kaikkialla unionissa.

(11) Koska EU:n kansalaisten oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen voi helpottaa 
liikkumista monilla tavoilla, on erittäin 
tärkeää, että tietoa tästä oikeudesta ja sen 
käyttämisen ehdoista on saatavana 
mahdollisimman laajalti.

Or. de

Tarkistus 52
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
parantaa huomattavasti ihmisten elämän 
laatua, on erittäin tärkeää, että tietoa tästä 
oikeudesta ja sen käyttämisen ehdoista on 
saatavana mahdollisimman laajalti.
Kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus 
harjoittaa vapaata liikkuvuutta, joten 
tiedotuskampanjoita olisi järjestettävä 
kaikkialla unionissa.

(11) Koska oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
parantaa huomattavasti ihmisten elämän 
laatua, on erittäin tärkeää, että tietoa tästä 
oikeudesta ja sen käyttämisen ehdoista on 
saatavana mahdollisimman laajalti. Siksi 
tiedon olisi oltava helposti saatavana 
unionin kaikilla virallisilla kielillä ja 
vammaisille sopivassa muodossa. Kaikilla 
unionin kansalaisilla on oikeus harjoittaa 
vapaata liikkuvuutta, joten 
tiedotuskampanjoita olisi järjestettävä 
kaikkialla unionissa.

Or. en
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Tarkistus 53
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta unionin kansalaiset voisivat 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
haluavatko he käyttää oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen, ei kuitenkaan 
riitä, että heille tiedotetaan oikeudesta 
vapaaseen liikkuvuuteen sinänsä;
ratkaisevan tärkeää on, että heillä on 
riittävästi tietoa muista oikeuksista, jotka 
unionin lainsäädäntö takaa heille 
rajatylittävissä yhteyksissä. Vain jos heillä 
on tietoa kyseisistä oikeuksista, he voivat 
käyttää niitä täysimääräisesti, jos he 
päättävät hyödyntää oikeutta vapaaseen 
liikkuvuuteen.

(12) Jotta unionin kansalaiset voisivat 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
haluavatko he käyttää oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen, ei kuitenkaan 
riitä, että heille tiedotetaan oikeudesta 
vapaaseen liikkuvuuteen sinänsä;
ratkaisevan tärkeää on, että heillä on 
riittävästi tietoa muista oikeuksista, jotka 
unionin lainsäädäntö takaa heille 
rajatylittävissä yhteyksissä. Asianmukaiset 
tiedot ja parempi tietoisuus liikkuvuuden 
eduista voisivat siten osoittautua 
keskeisen tärkeäksi pyrittäessä 
hillitsemään aivovuotoa EU:sta. Vain jos 
heillä on tietoa kyseisistä oikeuksista, he 
voivat käyttää niitä täysimääräisesti, jos he 
päättävät hyödyntää oikeutta vapaaseen 
liikkuvuuteen.

Or. el

Tarkistus 54
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta unionin kansalaiset voisivat 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
haluavatko he käyttää oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen, ei kuitenkaan 
riitä, että heille tiedotetaan oikeudesta 

(12) Jotta unionin kansalaiset voisivat 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
haluavatko he käyttää oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen, ei kuitenkaan 
riitä, että heille tiedotetaan oikeudesta 
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vapaaseen liikkuvuuteen sinänsä;
ratkaisevan tärkeää on, että heillä on 
riittävästi tietoa muista oikeuksista, jotka 
unionin lainsäädäntö takaa heille 
rajatylittävissä yhteyksissä. Vain jos heillä 
on tietoa kyseisistä oikeuksista, he voivat 
käyttää niitä täysimääräisesti, jos he 
päättävät hyödyntää oikeutta vapaaseen 
liikkuvuuteen.

vapaaseen liikkuvuuteen sinänsä;
ratkaisevan tärkeää on, että heillä on 
riittävästi tietoa muista oikeuksista, jotka 
unionin lainsäädäntö takaa heille 
rajatylittävissä yhteyksissä, ja näiden 
oikeuksien rajoituksista. Vain jos heillä on 
kyseisistä oikeuksista tietoa, jonka olisi 
oltava kaikkien kansalaisten saatavilla 
unionin kaikilla virallisilla kielillä, he 
voivat käyttää niitä täysimääräisesti, jos he 
päättävät hyödyntää oikeutta vapaaseen 
liikkuvuuteen ja suojella oikeuksiaan 
ilman syrjintää tai epätasa-arvoista 
kohtelua.

Or. en

Tarkistus 55
Philippe Boulland

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kaikkia komission nykyisiä 
kansalaisille tiedottavia verkkosivustoja 
olisi yksinkertaistettava, jotta ne ovat 
helpommin saatavilla ja jotta helpotetaan 
työntekijöiden liikkuvuutta heidän 
ammattipätevyydestään riippumatta.

Or. fr

Tarkistus 56
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

kansalaisille, jotka harkitsevat 
hyödyntävänsä oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, missä määrin heillä on 
unionin sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien säännösten 
perusteella oikeus saada tai säilyttää 
sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia;
säännösten tarkoituksena on varmistaa, että 
he eivät menetä sosiaaliturvaan liittyviä 
oikeuksia muuttaessaan Euroopassa; 
säännökset ovat tärkeitä myös unionin 
sisällä muualle lähetetyille työntekijöille.
Kansalaisille olisi myös tiedotettava 
oikeudesta ammattipätevyyden 
tunnustamiseen sekä sosiaalisista ja 
kansalaisuuteen liittyvistä taidoista, jotka 
ovat osa elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevaa eurooppalaista viitekehystä ja 
joiden avulla he voivat osallistua 
täysimääräisesti kansalaisyhteiskuntaan 
sekä käyttää unionin lainsäädännön 
mukaan heille kuuluvia oikeuksia.
Voitaisiin toteuttaa erityistoimia, joilla 
lisätään heidän tietoisuuttaan toimia 
vapaaehtoisina, opiskella ulkomailla, olla 
harjoittelijoina toisessa jäsenvaltiossa tai 
osallistua unionin koulutusvaihto-
ohjelmiin kuten Erasmus-, Leonardo- ja 
Nuorten yrittäjien Erasmus -ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 57
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erityisen tärkeää on tiedottaa unionin 
kansalaisille, jotka harkitsevat 
hyödyntävänsä oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, missä määrin heillä on 
unionin sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien säännösten 

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

perusteella oikeus saada tai säilyttää 
sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia;
säännösten tarkoituksena on varmistaa, että 
he eivät menetä sosiaaliturvaan liittyviä 
oikeuksia muuttaessaan Euroopassa.
Kansalaisille olisi myös tiedotettava 
oikeudesta ammattipätevyyden 
tunnustamiseen sekä sosiaalisista ja 
kansalaisuuteen liittyvistä taidoista, jotka 
ovat osa elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevaa eurooppalaista viitekehystä ja 
joiden avulla he voivat osallistua 
täysimääräisesti kansalaisyhteiskuntaan 
sekä käyttää unionin lainsäädännön 
mukaan heille kuuluvia oikeuksia. Unionin 
oikeus lupaa heille myös kansallisten 
työntekijöiden kanssa tasaveroisen 
kohtelun, joka koskee työtä, palkkausta ja 
muita työoloja, ilman, että heidän täytyy 
hakea työlupaa, sekä veroetuuksia. Kun 
unionin kansalainen työskentelee toisessa 
jäsenvaltioissa, hänen perheenjäsenillään 
on oikeus asua ja työskennellä kyseisessä 
maassa heidän kansallisuudestaan 
riippumatta. Lapsilla on oikeus 
koulutukseen.

Or. en

Tarkistus 58
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erityisen tärkeää on tiedottaa unionin 
kansalaisille, jotka harkitsevat 
hyödyntävänsä oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, missä määrin heillä on 
unionin sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien säännösten 
perusteella oikeus saada tai säilyttää 
sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia;
säännösten tarkoituksena on varmistaa, että 

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

he eivät menetä sosiaaliturvaan liittyviä 
oikeuksia muuttaessaan Euroopassa.
Kansalaisille olisi myös tiedotettava 
oikeudesta ammattipätevyyden 
tunnustamiseen sekä sosiaalisista ja 
kansalaisuuteen liittyvistä taidoista, jotka 
ovat osa elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevaa eurooppalaista viitekehystä ja 
joiden avulla he voivat osallistua 
täysimääräisesti kansalaisyhteiskuntaan 
sekä käyttää unionin lainsäädännön 
mukaan heille kuuluvia oikeuksia.
Kansalaisille olisi tiedotettava myös 
uusista mahdollisuuksista saada 
tunnustus hankkimalleen 
ammattipätevyydelle kansallisten ja 
unionin ammattipätevyyssäädösten 
mukaisesti. Tämä edistää 
henkilökohtaista kehitystä ja laajentaa 
kansalaisten näköaloja ja 
mahdollisuuksia liikkuvuuteen sekä
koulutuksessa että työmarkkinoilla.

Or. pl

Perustelu

Annettuihin tietoihin olisi sisällyttävä nykyisten järjestelyjen lisäksi yksityiskohtaisia tietoja 
myös meneillään olevista toimista kansalaisten liikkuvuuden tukemiseksi Euroopassa. Tämä 
koskee myös kansallisten ja unionin ammattipätevyysverkostojen luomista.

Tarkistus 59
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erityisen tärkeää on tiedottaa unionin 
kansalaisille, jotka harkitsevat 
hyödyntävänsä oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, missä määrin heillä on
unionin sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien säännösten
perusteella oikeus saada tai säilyttää 

(13) Erityisen tärkeää on tiedottaa unionin 
kansalaisille, jotka harkitsevat 
hyödyntävänsä oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, heidän oikeudestaan 
solmia työsopimus samoilla ehdoilla, ja 
ilman minkäänlaisia lisävaatimuksia, 
kuin työntekijät maassa, jossa työnhaku 
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sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia; 
säännösten tarkoituksena on varmistaa, että 
he eivät menetä sosiaaliturvaan liittyviä 
oikeuksia muuttaessaan Euroopassa.
Kansalaisille olisi myös tiedotettava 
oikeudesta ammattipätevyyden 
tunnustamiseen sekä sosiaalisista ja 
kansalaisuuteen liittyvistä taidoista, jotka 
ovat osa elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevaa eurooppalaista viitekehystä ja 
joiden avulla he voivat osallistua 
täysimääräisesti kansalaisyhteiskuntaan 
sekä käyttää unionin lainsäädännön 
mukaan heille kuuluvia oikeuksia.

tapahtuu. Heille olisi tiedotettava myös 
heidän oikeuksistaan saada tai säilyttää 
sosiaaliturva unionin 
sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamista koskevien säännösten
mukaisesti. Säännösten tarkoituksena on 
varmistaa, että he eivät menetä 
sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia 
muuttaessaan Euroopassa. Kansalaisille 
olisi myös tiedotettava oikeudesta 
ammattipätevyyden tunnustamiseen sekä 
sosiaalisista ja kansalaisuuteen liittyvistä 
taidoista, jotka ovat osa elinikäisen 
oppimisen avaintaitoja koskevaa 
eurooppalaista viitekehystä ja joiden avulla 
he voivat osallistua täysimääräisesti 
kansalaisyhteiskuntaan sekä käyttää 
unionin lainsäädännön mukaan heille 
kuuluvia oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Työn saatavuus missä tahansa EU-maassa on oleellista työntekijöiden liikkuvuudelle. EU-
kansalaiset voivat siis hakea missä tahansa EU-maassa avoimeksi ilmoitettua työpaikkaa. 
Tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa tietyt julkisten palvelujen virat on varattu tietyn 
maan kansalaisille ja joissa kyseiseen työpaikkaan liittyy jäsenvaltion etujen turvaaminen.

Tarkistus 60
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Erityisen tärkeää on tiedottaa unionin 
kansalaisille, jotka harkitsevat 
hyödyntävänsä oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, missä määrin heillä on 
unionin sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskevien säännösten 
perusteella oikeus saada tai säilyttää 
sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia;
säännösten tarkoituksena on varmistaa, että 

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

he eivät menetä sosiaaliturvaan liittyviä 
oikeuksia muuttaessaan Euroopassa.
Kansalaisille olisi myös tiedotettava 
oikeudesta ammattipätevyyden 
tunnustamiseen sekä sosiaalisista ja 
kansalaisuuteen liittyvistä taidoista, jotka 
ovat osa elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevaa eurooppalaista viitekehystä ja 
joiden avulla he voivat osallistua 
täysimääräisesti kansalaisyhteiskuntaan 
sekä käyttää unionin lainsäädännön 
mukaan heille kuuluvia oikeuksia. Tämän 
tavoitteen – paremman tiedottamisen ja 
suuremman tietoisuuden –
saavuttamiseksi on tarpeen käyttää 
kaikkia asiaan liittyviä järjestöjä, myös 
työmarkkinaosapuolia.

Or. el

Tarkistus 61
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

koskevaa eurooppalaista viitekehystä ja 
joiden avulla he voivat osallistua 
täysimääräisesti kansalaisyhteiskuntaan 
sekä käyttää unionin lainsäädännön 
mukaan heille kuuluvia oikeuksia.
Riittämätön vieraiden kielten osaaminen 
on kuitenkin edelleen keskeinen este 
työvoiman liikkuvuudelle erityisesti 
aikuisten keskuudessa. Siksi unionin 
tasolla olisi aktiivisesti edistettävä 
vieraiden kielten oppimista.

Or. ro

Tarkistus 62
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Tarkistus 63
Rovana Plumb

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
edellyttää, että elinikäisen oppimisen ja 
ammatillisen koulutuksen strategiat 
räätälöidään unionin tasolla vastamaan 
työmarkkinoiden kehitystä ja tarjoamaan 
siirrettävissä olevia taitoja, joilla on 
maantieteellisesti ja tiedollisesti suurempi 
kattavuus, jotta ne voidaan saattaa 
asianmukaisesti vastaamaan työpaikkojen 
tarjontaa. Tässä yhteydessä olisi
edistettävä investointeja viralliseen ja 
epäviralliseen koulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen, 
työkokemuksen vaihtoon ja 
koordinoituihin toimenpiteisiin niin, että 
voidaan lisätä työvoiman liikkuvuutta.

Or. ro

Tarkistus 64
Philippe Boulland

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Olisi korostettava, että liikkuvuutta 
edistävät toimenpiteet ovat keskittyneet 
pääasiassa kansalaisiin, joilla on 
ammattipätevyys. Siksi unionin olisi nyt 
avattava liikkuvuuden ovet työntekijöille, 
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joilla on vähiten ammattipätevyyttä, ja 
vammaisille työntekijöille luomalla uusia 
vaihto-ohjelmia ja selkeitä ja 
helppokäyttöisiä verkkosivuostoja.

Or. fr

Tarkistus 65
Evelyn Regner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kansalaisille olisi tiedotettava myös 
heidän oikeuksistaan matkustajina heidän 
matkustaessaan millä tahansa 
liikennemuodolla Euroopan unionissa sekä 
kuluttajien oikeuksista rajatylittävässä 
kaupankäynnissä. Kun kansalaiset voivat 
luottaa siihen, että heidän oikeuksiaan 
kuluttajana suojellaan tehokkaasti, he 
osallistuvat enemmän Euroopan laajuisten 
tavaroiden ja palvelujen markkinoiden 
täysipainoiseen kehittämiseen ja saavat 
enemmän hyötyä siitä. Kansalaisille olisi 
myös tiedotettava paremmin yleistä 
tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa 
koskevista säännöistä, jotta he tietävät, 
miten heidän terveyttään ja oikeuksiaan 
suojellaan EU:ssa, etenkin silloin, kun 
kyseessä ovat uhkat tai riskit, joista he 
eivät selviydy yksityishenkilöinä. Lisäksi 
olisi tärkeää lisätä kansalaisten tietoisuutta 
oikeudesta rajatylittävään 
terveydenhoitoon, jotta he voivat hyötyä 
turvallisesta ja laadukkaasta 
terveydenhuollosta Euroopan eri maissa.

(14) Kansalaisille olisi tiedotettava myös 
heidän oikeuksistaan matkustajina heidän 
matkustaessaan millä tahansa 
liikennemuodolla Euroopan unionissa sekä 
kuluttajien oikeuksista rajatylittävässä 
kaupankäynnissä. Kun kansalaiset voivat 
luottaa siihen, että kuluttajien oikeuksien 
suojelu on mahdollisimman korkealla 
tasolla, he osallistuvat enemmän Euroopan 
laajuisten tavaroiden ja palvelujen 
markkinoiden täysipainoiseen 
kehittämiseen ja saavat enemmän hyötyä 
siitä Kansalaisille olisi myös tiedotettava 
paremmin yleistä tuoteturvallisuutta ja 
markkinavalvontaa koskevista säännöistä, 
jotta he tietävät, miten heidän terveyttään 
ja oikeuksiaan suojellaan EU:ssa, etenkin 
silloin, kun kyseessä ovat uhkat tai riskit, 
joista he eivät selviydy yksityishenkilöinä.
Lisäksi olisi tärkeää lisätä kansalaisten 
tietoisuutta oikeudesta rajatylittävään 
terveydenhoitoon, jotta he voivat hyötyä 
turvallisesta ja laadukkaasta 
terveydenhuollosta Euroopan eri maissa.

Or. de

Tarkistus 66
Heinz K. Becker
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tietoisuus unionin kansalaisille 
taatusta vaalioikeudesta on tässä 
yhteydessä keskeisessä asemassa. Unionin 
kansalaisten olisi tunnettava 
asianmukaisesti oikeutensa äänestää ja 
asettua ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa ja 
Euroopan parlamentin vaaleissa 
asuinvaltiossaan. Poliittinen osallistuminen 
voi myös edistää unionin kansalaisten 
integroitumista asuinvaltionsa 
yhteiskuntaan.

(15) Tietoisuus unionin kansalaisille 
taatusta vaalioikeudesta on tässä 
yhteydessä keskeisessä asemassa. Unionin 
kansalaisten olisi tunnettava 
asianmukaisesti oikeutensa äänestää ja 
asettua ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa ja 
Euroopan parlamentin vaaleissa 
asuinvaltiossaan. Kansalaisille 
(riippumatta siitä, ovatko he 
järjestäytyneet poliittisiin puolueisiin, 
yhdistyksiin, kansalaisjärjestöihin tai 
aloiteryhmiin) olisi tiedotettava myös 
heidän mahdollisuuksistaan osallistua 
aktiivisesti unionin päätöksentekoon. 
Poliittinen osallistuminen voi myös edistää 
unionin kansalaisten integroitumista 
asuinvaltionsa yhteiskuntaan.

Or. de

Tarkistus 67
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Euroopan unionin kansalaisuuden 
teemavuosi 2013 antaa tervetulleen 
mahdollisuuden lisätä suuren yleisön 
tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista ja helpottaa siten 
osaltaan vapaata liikkumista koskevan 
oikeuden käyttämistä ja vahvistaa 
eurooppalaista yhteisvastuuta, 
eurooppalaista identiteettiä ja tietoisuutta 
eurooppalaisista arvoista.

Or. de
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Tarkistus 68
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vuonna 2013 tulee kuluneeksi 20 
vuotta siitä, kun unionin kansalaisuus 
otettiin käyttöön Maastrichtin 
sopimuksella, joka tuli voimaan 1 päivänä 
marraskuuta 1993. Euroopan kansalaisten
teemavuosi pohjautuu Euroopan unionin 
kansalaisuutta käsittelevään katsaukseen 
sekä toimintaohjelmaan niiden vielä 
olemassa olevien esteiden poistamiseksi, 
jotka estävät kansalaisia käyttämästä 
unionin kansalaisen oikeuksiaan.
Teemavuosi lisää unionin kansalaisuuden 
ja sen yksittäisille ihmisille tuomien etujen 
näkyvyyttä, muun muassa 
havainnollistamalla, mitä konkreettisia 
vaikutuksia unionin politiikan aloilla on 
kansalaisten elämään, etenkin kun on kyse 
oikeuksien käyttöä haittaavien esteiden 
poistamisesta.

(18) Vuonna 2013 tulee kuluneeksi 20 
vuotta siitä, kun unionin kansalaisuus 
otettiin käyttöön Maastrichtin 
sopimuksella, joka tuli voimaan 1 päivänä 
marraskuuta 1993. Euroopan unionin 
kansalaisuuden teemavuosi pohjautuu 
Euroopan unionin kansalaisuutta 
käsittelevään katsaukseen sekä 
toimintaohjelmaan niiden vielä olemassa 
olevien esteiden poistamiseksi, jotka 
estävät kansalaisia käyttämästä unionin 
kansalaisen oikeuksiaan. Teemavuosi lisää 
unionin kansalaisuuden ja sen yksittäisille 
ihmisille tuomien etujen näkyvyyttä, muun 
muassa havainnollistamalla, mitä 
konkreettisia vaikutuksia unionin politiikan 
aloilla on kansalaisten elämään, etenkin 
kun on kyse oikeuksien käyttöä haittaavien 
esteiden poistamisesta. Sisämarkkinoiden 
toteutuminen samoin kuin unionin 
oikeuden aktiivinen ja asianmukainen 
täytäntöönpano kaikilla aloilla, joihin 
sisältyy oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, 
ottaen huomioon sosiaalinen ulottuvuus 
ja vaikutukset työmarkkinoihin, ovat 
välttämättömiä unionin kansalaisten 
liikkuvuuden tehostamisen kannalta. 
Oikeutta liikkuvuuteen ei voi olla ilman 
sosiaalisten oikeuksien, ammattiliittojen 
oikeuksien ja sosiaaliturvan 
vastavuoroista tunnustamista.

Or. en

Tarkistus 69
Birgit Sippel
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Viime vuosina ammattiliitot ja 
työntekijät kaikkialla unionin alueella 
ovat kuitenkin huomanneet, että on 
erittäin vaikeaa varmistaa, että 
siirtotyöläisten ja liikkuvien 
työntekijöiden (mukaan luettuina 
lähetetyt työntekijät) tasaveroinen 
kohtelu, sosiaaliset oikeudet ja 
sosiaaliturva tunnustetaan ja että niitä 
sovelletaan ja valvotaan. Tämä on 
vuorostaan asettanut haasteita 
yhteisvastuun rakenteille ja 
sosiaalijärjestelmille sekä 
ammattiyhdistysliikkeelle.

Or. en

Tarkistus 70
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Toisessa jäsenvaltiossa 
työskentelyn oikeutta ja vapaata oleskelua 
koskevat siirtymäsäännöt koskevat 
edelleen osaa uusissa jäsenvaltioissa 
asuvia unionin kansalaisia. Positiiviset 
kokemukset niissä maissa, jotka eivät 
soveltaneet siirtymäaikoja, ovat 
osoittaneet, että työntekijöiden vapaalla 
liikkuvuudella unionissa ei ole kielteisiä 
vaikutuksia työmarkkinoihin tai 
palkkoihin.

Or. en
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Tarkistus 71
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Tietoisuuden lisääminen kansalaisten 
oikeuksista, myös heidän 
vaalioikeuksistaan asuinvaltiossaan, on 
merkittävää myös vuonna 2014 pidettävien 
Euroopan parlamentin vaalien kannalta.
Tällaisten tiedotustoimien vaikutusta olisi 
vielä lisättävä tiivistämällä yhteistyötä ja 
hyödyntämällä synergioita suhteessa 
vastaaviin toimiin, joita EU:n muut 
toimielimet, erityisesti Euroopan 
parlamentti, sekä jäsenvaltiot toteuttavat 
vaalien edellä. Yleisradio- ja 
internetpalvelujen tarjoajien laaja-
alainen ja tehokas uutisointi EU-asioista 
(esim. Euronews) ja tiedotusvälineiden 
tehostettu yhteistyö voivat auttaa 
parantamaan kansalaisille suunnattua 
tiedottamista.

Or. de

Tarkistus 72
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu 
lisätä kansalaisten tietoisuutta heidän 
oikeuksistaan unionin kansalaisina, ja
unionin tason toimet täydentävät tällaisia 
kansallisia toimia ja tuovat niihin lisänsä
kumppanuuteen perustuvasta EU-
viestinnästä 22 päivänä lokakuuta 2008 
tehdyssä Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission poliittisessa julistuksessa 

(22) Jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu 
lisätä kansalaisten tietoisuutta heidän 
oikeuksistaan unionin kansalaisina. 
Jäsenvaltioiden olisi täytettävä 
velvollisuutensa täysimääräisesti ja 
osoitettava, että ne ovat tietoisia 
vastuustaan yhteisestä Euroopastamme. 
Tähän sisältyy intensiivinen tiedottaminen 
ja kohdennettu uutisointi EU:n 
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painotetulla tavalla. toimielimien toiminnasta. Unionin tason 
toimet täydentävät tällaisia kansallisia 
toimia ja tuovat niihin lisänsä 
kumppanuuteen perustuvasta EU-
viestinnästä 22 päivänä lokakuuta 2008 
tehdyssä Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission poliittisessa julistuksessa 
painotetulla tavalla.

Or. de

Tarkistus 73
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Teemavuoden yleistavoitteena on lisätä 
tietoisuutta unionin kansalaisuuteen 
liittyvistä oikeuksista, jotta kansalaiset 
voivat hyödyntää täysimääräisesti 
oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella. Tässä yhteydessä 
teemavuoden on määrä keskittyä muun 
muassa siihen, miten muussa jäsenvaltiossa 
kuin kotimaassaan asuvat unionin 
kansalaiset, opiskelijat, työntekijät, 
kuluttajat sekä tavaroiden ja palvelujen 
tarjoajat voivat osallistua 
kansalaistoimintaan ja käyttää oikeuksiaan 
kaikkialla unionissa. Huomioon olisi 
kuitenkin otettava myös kolmansien 
maiden kansalaisten, joilla on pysyvä 
oleskelulupa, ja unionin kansalaisten 
perheenjäsenten oikeudet.

Or. en

Tarkistus 74
Heinz K. Becker
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Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 75
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 76
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 77
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 78
Philippe Boulland

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lisätä kansalaisten tietoisuutta 
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laittomaan työhön liittyvistä riskeistä ja 
laillisen työskentelyyn eduista (esim. 
verotus, sosiaaliturva, oikeus 
ammattikoulutukseen, oikeus 
kansalaisuuteen, asuminen, 
perheenyhdistäminen, lasten pääsy 
koulutukseen ja pääsy 
oppisopimuskoulutukseen olemassa 
olevien välineiden, kuten Eures-
verkoston, kautta).

Or. fr

Tarkistus 79
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el

Tarkistus 80
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

– edistää keskustelua unionin 
kansalaisuuteen erottamattomasti kuuluvan
vapaata liikkuvuutta, joka on yksi 
perusvapauksista, koskevan oikeuden 
vaikutuksista ja sen tuomista 
mahdollisuuksista, etenkin kun on kyse
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamisesta ja unionin kansalaisten 
keskinäisen ymmärryksen sekä unionin ja 
kansalaisten välisen yhteyden 
vahvistamisesta.

Or. en

Tarkistus 81
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 82
Philippe Boulland

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – -1 a kohta (uusi)



PE478.530v01-00 46/56 AM\887369FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Komissio järjestää vuoden 2012 
kuluessa EU:n laajuisen kilpailun logon 
suunnittelemiseksi Euroopan unionin 
kansalaisuuden teemavuodelle. 

Or. fr

Tarkistus 83
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– suurelle yleisölle ja tarkemmin rajatuille 
ryhmille tasaveroisesti ja ilman syrjintää, 
esimerkiksi vammaisille, heikossa 
asemassa oleville väestöryhmille, 
kolmansien maiden kansalaisille, 
romaneille tai tulevien jäsenvaltioiden 
kansalaisille, suunnatut viestintä-, 
koulutus- ja tiedotuskampanjat kaikilla 
unionin kielillä;

Or. en

Tarkistus 84
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– suurelle yleisölle ja tarkemmin rajatuille 
ryhmille (esimerkiksi heikossa asemassa 
oleville väestöryhmille, kuten vähän 
koulutusta saaneille henkilölle, 
ikääntyneille ja vammaisille) suunnatut 
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viestintä-, koulutus- ja tiedotuskampanjat;

Or. en

Tarkistus 85
Konstantinos Poupakis

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– suurelle yleisölle ja tarkemmin rajatuille 
ryhmille suunnatut viestintä-, koulutus- ja 
tiedotuskampanjat, joihin 
työmarkkinajärjestöt osallistuvat 
aktiivisesti;

Or. el

Tarkistus 86
Philippe Boulland

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– erittäin säännöllisesti päivitettävän 
erityisen verkkoportaalin perustaminen, 
jonka avulla kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset hallintoviranomaiset voivat 
tarjota tietoa työvoimaa etsivistä 
sektoreista; 

Or. fr

Tarkistus 87
Kinga Göncz
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Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– tietojen, kokemusten (sekä myönteisten 
että kielteisten) ja hyvien toimintatapojen 
vaihto kansallis-, alue- ja 
paikallishallintoviranomaisten ja muiden 
organisaatioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 88
Kinga Göncz

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 89
Ilda Figueiredo

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– konferenssit ja tapahtumat, joilla 
lisätään tietoisuutta vapaata liikkuvuutta 
ja oleskelua koskevan oikeuden eduista ja 
joissa varoitetaan naispuolisia 
työntekijöitä, jotka siirtyvät ulkomaille 
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työskentelemään lapsenvahteina, au-
paireina, lastenhoitajina tai 
sairaanhoitajina, harmaiden 
työmarkkinoiden potentiaalisista 
vaaroista tai jopa prostituutiosta ja muista 
välivallan muodoista, koska usein 
yksityiset tahot palkkaavat tällaisiin töihin 
naisia, jotka siten päätyvät 
työskentelemään laittomasti tai ilman 
työsopimusta ja joilla ei tämän johdosta 
ole oikeutta saada muun muassa 
sosiaaliturvaan ja terveydenhoitoon 
liittyviä etuja;

Or. en

Tarkistus 90
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– monikielisten Europe Direct- ja Sinun 
Eurooppasi -verkkoportaalien aseman ja
näkyvyyden vahvistaminen tärkeimpinä 
keskitettyinä tietojärjestelminä unionin 
kansalaisten oikeuksista;

– monikielisten Europe Direct- ja Sinun 
Eurooppasi -verkkoportaalien aseman ja 
näkyvyyden vahvistaminen tärkeimpinä 
keskitettyinä tietojärjestelminä unionin 
kansalaisten oikeuksista ja erityisesti 
digitaalisen viestinnän välineiden ja 
sosiaalisten verkostojen käytön 
lisääminen;

Or. en

Tarkistus 91
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

monikielisten Europe Direct- ja Sinun 
Eurooppasi -verkkoportaalien aseman ja 
näkyvyyden vahvistaminen tärkeimpinä 
keskitettyinä tietojärjestelminä unionin 
kansalaisten oikeuksista;

– monikielisten Europe Direct-, Eures- ja 
Sinun Eurooppasi -verkkoportaalien 
aseman ja näkyvyyden vahvistaminen 
tärkeimpinä keskitettyinä tietojärjestelminä 
unionin kansalaisten oikeuksista ja 
valinnanmahdollisuuksista;

Or. nl

Tarkistus 92
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Eures-verkoston roolin vahvistaminen 
unionin kansalaisten auttamiseksi 
työnhaussa toisesta unionin maasta tai 
ETA:sta;

Or. en

Perustelu

Komission perusti Eures-verkoston tarjoamaan tietoa avoimista työpaikoista kaikkialla EU:n 
alueella sekä tietoa lainsäädännöstä, sosiaaliturvasta, elinolosuhteista, verotuksesta, 
palkkatasosta ja työsopimuksista. Euresilla on tärkeä tehtävä työntekijöiden liikkuvuuden 
turvaamisessa.

Tarkistus 93
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan unionin kansalaisten päivän 
käyttöönottaminen unionin 
kansalaisuuden käyttöönoton (1 päivänä 
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marraskuuta 1993) vuosipäivänä 
vahvistamaan ja jatkamaan Euroopan 
unionin kansalaisuuden teemavuoden 
saavutuksia;

Or. en

Tarkistus 94
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jolla 
pyritään tarjoamaan kansalaisille 
mahdollisuus osallistua suoraan EU:n 
politiikan laatimiseen, korostaminen;

Or. de

Tarkistus 95
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– sellaisen vaatimuksen 
käyttöönottaminen, että jäsenvaltioissa on 
uutisoitava kattavasti ja objektiivisesti 
EU:n toimielinten toiminnasta;

Or. de

Tarkistus 96
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 c luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– tiedotetaan kansalaisille paremmin 
oikeudesta esittää vetoomus Euroopan 
parlamentille ja oikeudesta kannella 
Euroopan oikeusasiamiehelle;

Or. de

Tarkistus 97
Philippe Boulland

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tiedotuskampanjat, joilla lisätään 
Euroopan parlamentin 
vetoomusvaliokunnan ja Euroopan 
oikeusasiamiehen näkyvyyttä; 

Or. fr

Tarkistus 98
Philippe Boulland

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Eures-verkkosivuston 
uudenaikaistaminen niin, että siitä tulee 
helppokäyttöisempi, ja sen säännöllinen 
päivittäminen sekä tiedotuskampanja 
sivuston näkyvyyden lisäämiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 99
Philippe Boulland

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tiedotuskampanja Naric-verkkosivuston 
(tutkintotodistusten akateeminen 
tunnustaminen) näkyvyyden, saatavuuden 
ja monikielisyyden parantamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 100
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan komissio ja jäsenvaltiot 
huolehtivat siitä, että 
kansalaisyhteiskunnan edustajat, esim. 
työmarkkinaosapuolet, ovat aktiivisesti 
mukana 3 artiklan 1 kohdassa 
mainittujen aloitteiden toteuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 101
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ja jäsenvaltiot voivat 
määritellä muita toimia, jotka edistävät 
teemavuoden tavoitteiden saavuttamista, ja 
sallia teemavuoden nimen käyttämisen 

3. Komissiota ja jäsenvaltioita kehotetaan 
määrittelemään lisätoimia, jotka edistävät 
teemavuoden tavoitteiden saavuttamista, ja 
sallia teemavuoden nimen käyttämisen 
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näiden toimien mainostamisessa, jos ne 
edistävät 2 artiklassa vahvistettujen 
tavoitteiden saavuttamista.

näiden toimien mainostamisessa, jos ne 
edistävät 2 artiklassa vahvistettujen 
tavoitteiden saavuttamista

Or. de

Tarkistus 102
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä myös 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
kanssa.

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä myös 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä 
työmarkkinaosapuolien kanssa.

Or. en

Tarkistus 103
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio kutsuu koolle kansalaisten 
oikeuksia puolustavien eurooppalaisten 
järjestöjen tai elinten sekä sidosryhmien 
edustajia avustamaan komissiota 
teemavuoden toteuttamisessa unionin 
tasolla.

Komissio kutsuu koolle kansalaisten 
oikeuksia puolustavien eurooppalaisten 
järjestöjen tai elinten sekä sidosryhmien 
edustajia avustamaan komissiota 
teemavuoden toteuttamisessa unionin 
tasolla. Komissio tekee tiivistä yhteistyötä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
kansalaisten kanssa.
Komissio tekee tiivistä yhteistyötä 
sellaisten järjestöjen kanssa, jotka 
edustavat tarkemmin rajattuja ryhmiä, 
kuten vammaisia, heikossa asemassa 
olevia väestöryhmiä, kolmansien maiden 
kansalaisia, romaneja ja tulevien 
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jäsenvaltioiden kansalaisia.

Or. en

Tarkistus 104
Heinz K. Becker

Ehdotus päätökseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Komissio ja neuvosto varmistavat, että 
Euroopan unionin kansalaisuuden 
teemavuoden 2013 onnistuneeseen 
toteuttamiseen ja sen yhteydessä 
toteutettaviin toimiin on käytettävänä 
riittävät määrärahat, jotta voidaan 
varmistaa teemavuoden tavoitteiden 
saavuttaminen.

Or. de

Tarkistus 105
Birgit Sippel

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2014 Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
kertomuksen tässä päätöksessä säädettyjen 
aloitteiden toteuttamisesta ja tuloksista 
sekä näitä aloitteita koskevan yleisarvion.

Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2014 Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
kertomuksen tässä päätöksessä säädettyjen 
aloitteiden toteuttamisesta ja tuloksista 
sekä niitä koskevan yleisarvion, josta 
saadaan perusta unionin tuleville 
politiikoille ja toimille ja toiminnalle tällä 
alalla. Euroopan unionin kansalaisuuden 
teemavuoden kokemusten pohjalta 
raportissa esitetään myös ideoita ja 
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ehdotuksia siitä, miten kansalaisille 
voidaan tiedottaa paremmin heidän 
oikeuksistaan myös teemavuoden 2013 
päättymisen jälkeen.

Or. en


