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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa
Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelma pohjautuu rahoitusvälineiden yksinkertaistamiseen ja 
rationalisointiin. Se seuraa kolmea käynnissä olevaa ohjelmaa, jotka ovat Daphne III, 
Progress (toimet, jotka liittyvät sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevaan osaan) 
sekä perusoikeus- ja kansalaisuusohjelma. Uudessa ohjelmassa keskitytään nyt edistämään 
unionin kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia, syrjimättömyysperiaatetta, miesten ja naisten tasa-
arvoa, lapsen oikeuksia ja tietosuojaa sekä kuluttajiin ja liiketoimintaan liittyviä näkökohtia. 
Varoja hallitaan nyt oikeudellisten asioiden pääosastossa, mutta on toivottavaa, ettei 
työllisyyden pääosastossa saatuja kokemuksia ja asiantuntemusta menetetä. 

Menettely
Euroopan parlamentissa asiasta vastaava valiokunta on yleisesti LIBE. Kun kuitenkin otetaan 
huomioon uuden rahaston eri rahoitusvälineiden historia, myös EMPL- ja FEMM-
valiokunnilla on jaettua toimivaltaa tietyillä aloilla. FEMM-valiokunta on taas asiasta 
vastaava valiokunta joillakin aloilla. Jaettu vastuu mutkistaa tilannetta, joten esittelijä ja 
lausuntojen valmistelijat asiaa käsittelevissä valiokunnissa ovat suostuneet esittämään 
mahdollisimman suurelta osin yhteisiä tarkistuksia aloilla, joilla vastuu voi olla yhteinen. 
Tämä merkitsee myös sitä, ettei EMPL-valiokunta voi esittää tarkistuksia tiettyihin johdanto-
osan kappaleisiin ja artikloihin, joita koskeva toimivalta on siirretty jollekin toiselle 
valiokunnalle. Siksi delegoituja säädöksiä – ei täytäntöönpanosäädöksiä – koskevat 
tarkistukset esitetään LIBE-valiokunnassa eikä tässä lausunnossa.

Keskeiset kohdat
a) Yhteiset tarkistukset LIBE-valiokunnan kanssa:
 Laajuus: haluamme sisällyttää kansalaisuuden laajempaan yhteyteen, johon kuuluu 

aktiivisuus yhteiskunnan jäsenenä, eikä vain kansallisuuden perusteella; muussa 
tapauksessa vaarana on tiettyjen toimien rahoitus tästä ohjelmasta satunnaisesti niin, 
että esimerkiksi osa työvoimasta jää osallistaviksi tarkoitettujen toimien ulkopuolelle, 
minkä vuoksi esitetään tarkistusta johdanto-osan 5 kappaleeseen ja 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaan; 

 Rahoitus: vaikka mitään tarkistettuja lukuja ei esitetäkään, sidosryhmät vaativat 
selvästi, että tämän ohjelman rahoitusta ylläpidetään, ellei sitä lisätä. ETSK toteaa 
lausunnossaan olevansa huolestunut siitä, että "äärisuuntaukset" voivat vahingoittaa 
ihmisoikeuksien perustavaa toteuttamista, minkä vuoksi on tärkeää tarjota riittävät 
resurssit ryhmille, jotka tekevät työtä tilanteen parantamiseksi.  Muut tämän välineen 
kannalta tärkeät kysymykset (kuten lapsen oikeudet ja tietosuoja) tulevat lähivuosina 
todennäköisesti yhä tärkeämmiksi. Kysymystä käsitellään ehdotetussa uudessa 
johdanto-osan 12 a kappaleessa. 

 Varojen jakaminen: tuntui tärkeältä tarkistaa varojen jakautuminen ohjelman kaikille 
osille sen varmistamiseksi, ettei vuotuinen ohjelmasuunnittelu aseta tiettyä osaa tai 
maantieteellistä ulottuvuutta muita huonompaan asemaan (uudet johdanto-osan 13 c ja 
13 d kappaleet). Asianomaisten verkkojen tärkeys ja tarve mahdollistaa tuen saanti 
pienille mutta tärkeille hankkeille tunnustetaan myös johdanto-osan 13 a, 13 b ja 
13 c kappaleessa.
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 Kuluttajien oikeudet: vaikuttaa siltä, ettei tämä ole asianmukainen väline kysymyksen 
käsittelyyn ja että se sopii paremmin IMCO-valiokunnan käsittelemään 
kuluttajaohjelmaan. Esittelijä on kuitenkin ehdottanut 4 artiklan 1 kohdan e alakohtaan 
liikkumisvapautta koskevaa varatarkistusta, jos mikään siirto ei ole mahdollinen. 

b) Erityisesti EMPL-valiokuntaa koskevat kysymykset: 
 Työpaikka on tärkeä tekijä yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja syrjinnän käsittelyyn ja 

torjuntaan liittyvien kysymysten kannalta. Työmarkkinaosapuolet ovat keskeisessä 
asemassa: se heijastuu valmistelijan 5 artiklan 1 kohdan c alakohtaan ja 5 artiklan 
2 kohdan b alakohtaan esittämään tarkistukseen, joka on ainoa yksinomaiseen 
toimivaltaamme kuuluva kysymys. 

 Tietosuoja on myös yhä tärkeämpi kysymys valiokuntamme toimivaltaan kuuluvien 
kysymysten kannalta, minkä vuoksi esitetään tarkistusta 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaan.

 Vapaaehtoistyö on tärkeä kysymys EMPL-valiokunnalle, ja valmistelija on ottanut 
mukaan viittauksia vapaaehtoistyötä tekevien ihmisten ryhmään johdanto-osan 
3 kappaleessa ja 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa.

 Alueiden välinen ja rajat ylittävä yhteistyö: olemme käyttäneet EMPL-valiokunnan 
viittauksia sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevaan EU:n ohjelmaan 5 artiklan 
2 kohdan d alakohdassa. Valmistelija on myös sisällyttänyt 10 artiklan 1 kohtaan ja 
johdanto-osan 18 kappaleeseen ristiinviittauksen sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevaan EU:n ohjelmaan esimerkkinä siitä, missä synergiaa voidaan saada aikaan. 
Työllisyyttä ja sosiaalista ulottuvuutta koskeva synergia on myös otettu huomioon 
esitetyssä uudessa johdanto-osan 9 a kappaleessa ja johdanto-osan 10 kappaleeseen 
esitetyssä tarkistuksessa.

Uuden ohjelman on tarkoitus rakentua aiempien ohjelmien kehitykselle. Sen on tarkoitus olla 
tehokas väline, joka auttaa torjumaan syrjintää ja edistämään entistä suurempaa tasa-arvoa. 
Kansalaisyhteiskunta on innostunut tällaisesta sosiaalisesta osallistamisesta, mutta se tarvitsee 
varoja onnistuakseen asiassa. Lausunnon valmistelija toivoo, että EMPL-valiokunta antaa 
tässä vahvan tukensa.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
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perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman 
perustamisesta kaudelle 2014–2020

perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman perustamisesta 
kaudelle 2014–2020
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kansalaisten olisi voitava käyttää 
unionin kansalaisuuteen perustuvia 
oikeuksia täysimääräisesti. Heidän olisi 
voitava käyttää oikeuttaan liikkua ja 
oleskella vapaasti unionin alueella, oikeutta 
äänestää ja asettua ehdokkaaksi Euroopan 
parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa, 
oikeutta konsuliviranomaisten tarjoamaan 
suojeluun ja oikeutta esittää vetoomuksia 
Euroopan parlamentille. Heidän olisi 
voitava asua, matkustaa ja työskennellä 
toisessa jäsenvaltiossa vapaasti luottaen 
siihen, että heidän oikeuksiaan suojataan 
riippumatta siitä, missä he oleskelevat 
unionin alueella.

(3) Kansalaisten olisi voitava käyttää 
unionin kansalaisuuteen perustuvia 
oikeuksia täysimääräisesti. Heidän olisi 
voitava käyttää oikeuttaan liikkua ja 
oleskella vapaasti unionin alueella, oikeutta 
äänestää ja asettua ehdokkaaksi Euroopan 
parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa, 
oikeutta konsuliviranomaisten tarjoamaan
suojeluun ja oikeutta esittää vetoomuksia 
Euroopan parlamentille. Heidän olisi 
voitava asua, matkustaa, työskennellä, 
opiskella ja tehdä vapaaehtoistyötä
toisessa jäsenvaltiossa vapaasti luottaen 
siihen, että heidän oikeuksiaan suojataan 
riippumatta siitä, missä he oleskelevat 
unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 

(5) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 ja 3 artiklan, Euroopan 
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vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
kielto ja naisten ja miesten välinen tasa-
arvo ovat jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja. 
Kaikkien syrjinnän muotojen torjuminen 
on jatkuva tavoite, joka vaatii
koordinoituja toimia, muun muassa 
rahoituksen myöntämistä.

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
8, 10 ja 19 artiklan sekä 
perusoikeuskirjan 21 artiklan mukaisesti 
unioni toteuttaa tehokkaita toimia 
torjuakseen kaikenlaista syrjintää ja 
erityisesti sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, kieleen, kansallisuuteen tai 
kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen,
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää, 
takaa naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
ja suojelee vammaisten henkilöiden 
oikeuksia, mikä seuraa unionin 
liittymisestä vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevaan YK:n 
yleissopimukseen. Tasa-arvon 
valtavirtaistaminen ja osallistavan 
yhteiskunnan luominen torjumalla 
syrjinnän, suvaitsemattomuuden ja vihan 
kaikkia muotoja ja edistämällä 
suvaitsevaisia ja osallistavia työpaikkoja 
ja tunnustamalla kaikkien oikeus tulla 
kohdelluiksi ihmisarvon edellyttämällä 
tavalla työpaikoilla ja yhteiskunnassa 
yleensä ovat jatkuvia tavoitteita, jotka 
vaativat koordinoituja toimia ja riittävää 
rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) SEUT-sopimuksen 9 artiklan 
mukaisesti olisi edistettävä työllisyyden 
korkeaa tasoa, riittävää sosiaaliturvaa 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa. 
Siksi tämän ohjelman toimissa olisi 
edistettävä synergiaa toisaalta köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen sekä 
työmarkkinoilta syrjäytymisen torjunnan 
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ja toisaalta tasa-arvon edistämisen ja 
syrjinnän kaikkien muotojen 
vastustamisen välillä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komission Eurooppa 2020 
-tiedonannossa esitetään älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategia.
Yksilöiden oikeuksien tukeminen ja 
edistäminen unionissa, syrjintään ja 
epätasa-arvoon puuttuminen ja 
kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien 
suojaaminen tukevat Eurooppa 2020 -
strategian erityistavoitteiden ja 
lippulaivahankkeiden edistämistä.

(10) Komission Eurooppa 2020 
-tiedonannossa esitetään älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategia.
Yksilöiden oikeuksien tukeminen ja 
edistäminen unionissa, syrjintään ja 
epätasa-arvoon puuttuminen erityisesti 
työmarkkinoilla yhtäläisen kohtelun 
periaatteen toteuttamiseksi ja 
kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien 
suojaaminen tukevat Eurooppa 2020
-strategian erityistavoitteiden ja 
lippulaivahankkeiden edistämistä.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Rahoitusrakenteen rationalisointi 
ja yksinkertaistaminen eivät saisi johtaa 
siihen, että vuosien 2007–2013 aiempien 
ohjelmien käytettävissä olleet varat 
vähenevät. Lisäksi olisi taattava 
rahoituksen tasapainoinen ja 
oikeudenmukainen jakautuminen 
ohjelman erityistavoitteiden kesken. 
Mahdollisten hakijoiden 
tukimahdollisuuksien parantamiseksi 
myös hakumenettelyjä ja rahoituksen 
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hallintaa olisi yksinkertaistettava ja 
hallinnollista kuormitusta olisi 
vähennettävä. Ehdotusten ja niitä 
tukevien asiakirjojen olisi oltava 
saatavilla unionin kaikilla virallisilla 
kielillä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Euroopan tason organisaatioilla ja 
niiden verkoilla on tärkeä osa politiikan 
kehittämisessä, ja niitä olisi pidettävä 
keskeisinä toimijoina, koska niillä voi olla 
huomattava merkitys ohjelman 
tavoitteiden toteuttamisen kannalta. 
Niiden olisi saatava rahoitusta vuotuisissa 
työohjelmissa määritettyjen menettelyjen 
ja perusteiden mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Komission olisi valittava toimet 
arvioimalla ennalta määritettyjä 
perusteita, joiden avulla taataan 
kaikenkattava johdonmukaisuus, 
täydentävyys ja synergia unionin elinten 
ja virastojen kanssa. Myös kansallisten 
hankkeiden ja pienen mittakaavan 
hankkeiden voidaan katsoa tuovan 
eurooppalaista lisäarvoa, jolloin niille 
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voidaan myöntää rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 c) Organisaatioiden – myös 
kansalaisjärjestöjen – elinten, Euroopan 
tason verkkojen ja sosiaalisesti 
arvokkaiden yhdenmukaisten palveluiden, 
jotka harjoittavat tämän ohjelman 
tavoitteisiin liittyvää toimintaa, olisi 
voitava hakea asianmukaista rahoitusta 
toimikohtaisiin avustuksiin ja toiminta-
avustuksiin. Vuotuisessa työohjelmassa 
olisi varmistettava, että kukin ohjelman 
erityistavoitteista saa tasapainoisen ja 
oikeudenmukaisen osan määrärahoista, 
jotta voidaan taata jatkuvuus ja parantaa 
rahoituksen ennustettavuutta ja 
luotettavuutta.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 d) Komission olisi varmistettava 
oikeudenmukainen maantieteellinen 
jakauma ja annettava ohjausta 
jäsenvaltioille, joissa rahoitettuja toimia 
on suhteellisen vähän.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voitaisiin varmistaa unionin 
talousarviovarojen tehokas kohdentaminen, 
olisi pyrittävä johdonmukaisuuteen, 
täydentävyyteen ja synergiaan toisiinsa 
läheisesti liittyvillä aloilla toteutettavien 
rahoitusohjelmien yhteydessä, joita ovat 
muun muassa tämä ohjelma ja xx päivänä 
xxxkuuta XXX annetulla asetuksella (EU) 
N:o XX/XX perustettu oikeusalan ohjelma, 
xx päivänä xxxkuuta XXX annetulla 
asetuksella (EU) N:o XX/XX perustettu 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelma sekä 
sisäasioiden, työllisyys- ja sosiaaliasioiden, 
kansanterveyden ja kuluttajansuojan, 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen, nuorison ja urheilun, 
tietoyhteiskunnan ja laajentumisen alalla 
perustetut ohjelmat ja erityisesti liittymistä 
valmisteleva tukiväline sekä yhteisen 
strategiakehyksen puitteissa käytettävät 
varat, jäljempänä ’yhteisen 
strategiakehyksen rahastot’.

(18) Jotta voitaisiin varmistaa unionin 
talousarviovarojen tehokas kohdentaminen, 
olisi pyrittävä johdonmukaisuuteen, 
täydentävyyteen ja synergiaan toisiinsa 
läheisesti liittyvillä aloilla toteutettavien 
rahoitusohjelmien yhteydessä, joita ovat 
muun muassa tämä ohjelma ja xx päivänä 
xxxkuuta XXX annetulla asetuksella (EU) 
N:o XX/XX perustettu oikeusalan ohjelma, 
xx päivänä xxxkuuta XXX annetulla 
asetuksella (EU) N:o XX/XX perustettu 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, xx 
päivänä xxxkuuta XXX annetulla 
asetuksella (EU) N:o XX/XX perustettu 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskeva EU:n ohjelma sekä sisäasioiden, 
työllisyys- ja sosiaaliasioiden, 
kansanterveyden ja kuluttajansuojan, 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen, nuorison ja urheilun, 
tietoyhteiskunnan ja laajentumisen alalla 
perustetut ohjelmat ja erityisesti liittymistä 
valmisteleva tukiväline sekä yhteisen 
strategiakehyksen puitteissa käytettävät 
varat, jäljempänä ’yhteisen 
strategiakehyksen rahastot’.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää unionin kansalaisuuteen 
perustuvien oikeuksien käyttöä;

a) edistää unionin kansalaisuuteen ja 
lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien 
käyttöä;

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistää sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjuntaa, naisten ja miesten tasa-arvo sekä 
vammaisten ja vanhusten oikeudet mukaan 
lukien;

b) edistää esimerkiksi sukupuoleen, rotuun 
tai etniseen alkuperään, kansallisuuteen,
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen tai sukupuoliseen 
identiteettiin perustuvan syrjinnän 
torjuntaa, naisten ja miesten tasa-arvo sekä 
vammaisten ja vanhusten oikeudet mukaan 
lukien, tunnustaa kaikkien oikeus tulla 
kohdelluiksi ihmisarvon edellyttämällä 
tavalla ja torjua kiusaamista, ahdistelua 
ja suvaitsematonta kohtelua etenkin 
työpaikalla;

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) edistää henkilötietojen korkeatasoisen 
suojan varmistamista;

c) auttaa varmistamaan henkilötietojen 
suojan korkea taso myös käsiteltäessä 
tietoja työn yhteydessä tai sosiaaliseen 
suojeluun liittyvässä tarkoituksessa 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
N:o XX/XX (yleinen tietosuojadirektiivi) 
81 ja 82 artiklan mukaisesti ja tilanteissa, 
jotka seuraavat yleisesti saatavilla olevien 
sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten 
viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien 
tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja 
direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/24/EY 
mukaisista velvoitteista;
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Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) voimaannuttaa kuluttajia ja yrityksiä 
käymään kauppaa ja tekemään ostoksia
sisämarkkinoilla panemalla täytäntöön 
unionin kuluttajansuojalainsäädäntöön 
perustuvat oikeudet ja tukemalla yritysten 
elinkeinovapautta sisämarkkinoilla 
rajatylittävien liiketoimien muodossa.

e) voimaannuttaa kansalaisia 
toteuttamaan käytännössä oikeuksiaan 
vapaaseen liikkumiseen ja asumiseen 
sekä työhön, opiskeluun, 
vapaaehtoistyöhön ja liiketoiminnan 
harjoittamiseen sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edistetään valtioiden välistä yhteistyötä 
ja parannetaan keskinäistä tuntemusta ja 
luottamusta kaikkien toimintaan 
osallistuvien sidosryhmien kesken;

c) edistetään valtioiden välistä yhteistyötä 
ja parannetaan keskinäistä tuntemusta ja 
luottamusta kaikkien toimintaan 
osallistuvien sidosryhmien kesken
työmarkkinaosapuolet mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) koulutustoimet, esimerkiksi 
henkilöstövaihto, työpajat, seminaarit, 
kouluttajien koulutustapahtumat sekä 
verkko- ym. koulutusmateriaalien 
laatiminen;

b) koulutustoimet, esimerkiksi 
henkilöstövaihto, työpajat, seminaarit, 
kouluttajien koulutustapahtumat ja 
yksilöllinen koulutus työpaikalla sekä
kaikkien työntekijöiden ja myös 
vapaaehtoistyöntekijöiden käytettävissä 
olevien verkko- ym. koulutusmateriaalien 
laatiminen;



PA\904708FI.doc 13/14 PE491.177v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) keskeisten toimijoiden, kuten 
jäsenvaltioiden tukeminen niiden pannessa 
täytäntöön unionin oikeutta ja politiikkoja;
niiden keskeisten Euroopan tason 
verkostojen tukeminen, joiden toimet 
liittyvät tämän ohjelman tavoitteiden 
täytäntöönpanoon; asiantuntijaelinten ja 
-organisaatioiden sekä keskus-, alue- ja 
paikallisviranomaisten verkottaminen 
Euroopan tasolla; asiantuntijaverkkojen 
rahoitus; Euroopan tason 
seurantakeskusten rahoitus.

d) keskeisten toimijoiden tukeminen niiden 
pannessa täytäntöön unionin oikeutta ja 
politiikkoja; niiden keskeisten Euroopan 
tason verkostojen tukeminen, joiden toimet 
liittyvät tämän ohjelman tavoitteiden 
täytäntöönpanoon; asiantuntijaelinten ja 
-organisaatioiden sekä keskus-, alue- ja 
paikallisviranomaisten verkottaminen 
Euroopan tasolla; asiantuntijaverkkojen 
rahoitus; rajat ylittävä ja alueiden välinen 
yhteistyö ja Euroopan tason 
seurantakeskusten rahoitus.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa 
johdonmukaisuuden, täydentävyyden ja 
synergiaedut muiden unionin välineiden 
kanssa, joita ovat muun muassa oikeusalan 
ohjelma, Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 
sekä sisäasioiden, työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden, kansanterveyden ja 
kuluttajansuojan, yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen, nuorison ja 
urheilun, tietoyhteiskunnan ja 
laajentumisen alalla perustetut ohjelmat ja 
erityisesti liittymistä valmisteleva 
tukiväline sekä yhteisen strategiakehyksen 
rahastot.

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa 
johdonmukaisuuden, täydentävyyden ja 
synergiaedut muiden unionin välineiden 
kanssa, joita ovat muun muassa oikeusalan 
ohjelma, Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskeva EU:n ohjelma sekä sisäasioiden, 
työllisyys- ja sosiaaliasioiden, 
kansanterveyden ja kuluttajansuojan, 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen, nuorison ja urheilun, 
tietoyhteiskunnan ja laajentumisen alalla 
perustetut ohjelmat ja erityisesti liittymistä 
valmisteleva tukiväline sekä yhteisen 
strategiakehyksen rahastot.
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