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Tarkistus 19
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
Ensimmäinen otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS perusoikeus-
ja kansalaisuusohjelman perustamisesta 
kaudelle 2014–2020 (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS tasa-arvo-, 
perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman 
perustamisesta kaudelle 2014–2020 
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Perustelu

Ohjelman otsikossa on tunnustettava, että sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä 
koskevat PROGRESS-ohjelman osat ovat merkittävä osa uutta ohjelmaa.

Tarkistus 20
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unioni perustuu vapauden, 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen ja 
oikeusvaltion periaatteille, jotka ovat 
yhteisiä kaikille jäsenvaltioille. Jokaisella 
unionin kansalaisella on perussopimuksissa 
vahvistetut oikeudet. Euroopan unionin 
perusoikeuskirja, josta tuli Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon myötä 
oikeudellisesti sitova kaikkialla unionissa, 
kattaa ne perusoikeudet ja -vapaudet, joihin 
yksilöillä on oikeus unionissa. Näitä 
oikeuksia olisi edistettävä ja suojeltava, 
jotta ne voivat toteutua käytännössä. 

(1) Euroopan unioni perustuu vapauden, 
kansanvallan, ihmisoikeuksien, 
perusvapauksien ja naisten oikeuksien
kunnioittamisen ja oikeusvaltion, miesten 
ja naisten välisen tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden periaatteisiin, jotka ovat 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja. Jokaisella 
unionin kansalaisella on perussopimuksissa 
vahvistetut oikeudet. Euroopan unionin 
perusoikeuskirja, josta tuli Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon myötä 
oikeudellisesti sitova kaikkialla unionissa,
kattaa ne perusoikeudet ja -vapaudet, joihin 
yksilöillä on oikeus unionissa. Näitä 
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Näiden oikeuksien täysimääräinen käyttö 
olisi taattava, ja siltä olisi poistettava 
kaikki esteet.

oikeuksia olisi edistettävä ja suojeltava, 
jotta ne voivat toteutua käytännössä. 
Näiden oikeuksien täysimääräinen käyttö 
olisi taattava, ja siltä olisi poistettava 
kaikki esteet.

Or. fr

Tarkistus 21
Nessa Childers

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 ja sellaisiin 
kansainvälisiin sopimuksiin perustuvia 
oikeuksia täysimääräisesti, joihin unioni 
on liittynyt. 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 ja että 
vammaisille taataan muiden kanssa 
yhdenvertainen pääsy riippumatta siitä, 
missä he oleskelevat unionin alueella.

Or. en

Perustelu

Ohjelma koskee myös yksilöiden oikeuksia, kuten yleistavoitteissa todetaan.  Siksi on tärkeää 
mainita EU:n ihmisoikeusvelvoitteet, jotka johtuvat liittymisestä kansainvälisiin sopimuksiin. 
Vammaisille taattava muiden kanssa yhdenvertainen pääsy on oikeus, josta säädetään 
vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyssä YK:n yleissopimuksessa.
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Tarkistus 22
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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 hyödyntää ja 
käyttää kaikkia perussopimuksissa 
vahvistettuja oikeuksiaan ilman syrjintää 
millään perusteella, sukupuoli, sukupuoli-
identiteetti ja sukupuoli-ilmaisu mukaan 
luettuina. 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.

Or. en

Tarkistus 23
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) SEUT-sopimuksen 10 ja 19 artiklan 
mukaisesti unioni pyrkii torjumaan
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää ja 
ottamaan tasa-arvon huomioon kaikissa 
yhteyksissä. Syrjimättömyydestä 
säädetään myös Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa. Kaikkien 
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syrjinnän muotojen torjuminen ja 
vammaisten henkilöiden oikeuksien 
suojeleminen, mikä seuraa unionin 
liittymisestä vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevaan YK:n 
yleissopimukseen, ovat jatkuvia 
tavoitteita, jotka vaativat koordinoituja 
toimia, muun muassa rahoituksen 
myöntämistä.

Or. en

Perustelu

Syrjinnän torjumisen ja naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisen on oltava ohjelman 
toisiaan täydentäviä tavoitteita, koska enemmistö eniten syrjittyjen ryhmien jäsenistä ja EU:n 
kansalaisista on naisia. Nykyisen PROGRESS-ohjelman mallin mukaisesti nämä kaksi EU:n 
tavoitetta on otettava perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmassa itsenäisiksi tavoitteiksi, minkä 
on käytävä ilmi myös johdanto-osan kappaleista. Vuoden 1995 Yhdistyneiden Kansakuntien 
Naisten maailmankonferenssin jälkeen EU on pannut täytäntöön naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon osalta kaksitahoista strategiaa, jossa on toteutettu erityisiä toimia ja otettu 
sukupuolten tasa-arvo huomioon eri tasoilla. Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmalla on 
säädettävä tätä kaksitahoista strategiaa varten tarvittavista puitteista ja rahoituksesta.

Tarkistus 24
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 
3 kohdan sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklan 
mukaisesti naisten ja miesten tasa-arvo on 
unionin perustana oleva arvo ja sen 
päämäärä ja unionin olisi edistettävä 
sukupuolten tasa-arvoa kaikessa 
toiminnassaan. Naisten ja miesten tasa-
arvon periaate on vahvistettu myös 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
23 artiklassa. Sukupuolten tasa-arvoa 
edistetään unionin alueella erityistoimien 
kaksitahoisella linjauksella ja siten, että 
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sukupuolten tasa-arvo otetaan tehokkaasti 
huomioon sekä poliittisessa 
päätöksenteossa että 
budjettirahoituksessa.

Or. en

Tarkistus 25
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 8 ja 10 artiklan mukaisesti 
ohjelmalla olisi tuettava sukupuolten tasa-
arvon ja syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista eli huomioon ottamista 
kaikissa toimissa. Toimia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan 
arvioida, miten sukupuolten tasa-arvo ja 
syrjinnän torjunta on otettu huomioon 
ohjelman toimissa.

(6) SEUT:n 8 ja 10 artiklan mukaisesti 
tällä asetuksella perustettavalla ohjelmalla
(jäljempänä "ohjelma") olisi tuettava 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista eli huomioon ottamista 
kaikissa toimissa ja sen täytäntöönpanolla 
olisi tuettava vastavuoroisesti muita 
unionin tai jäsenvaltioiden toimia, joiden 
tavoitteet ovat samat, etenkin EU:n 
puitekehystä romanien kansallisille 
integrointistrategioille ja Euroopan tasa-
arvosopimusta kaudelle 2011–2020. 
Toimia olisi seurattava ja arvioitava 
säännöllisesti, jotta voidaan arvioida, miten 
sukupuolten tasa-arvo ja syrjinnän torjunta 
on otettu huomioon ohjelman toimissa.

Or. en

Tarkistus 26
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn (6) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
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sopimuksen 8 ja 10 artiklan mukaisesti 
ohjelmalla olisi tuettava sukupuolten tasa-
arvon ja syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista eli huomioon ottamista 
kaikissa toimissa. Toimia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan 
arvioida, miten sukupuolten tasa-arvo ja 
syrjinnän torjunta on otettu huomioon 
ohjelman toimissa.

sopimuksen 8 ja 10 artiklan mukaisesti 
tällä asetuksella perustettavalla ohjelmalla 
(jäljempänä "ohjelma") olisi tuettava 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista eli huomioon ottamista 
kaikissa toimissa. Toimia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan 
arvioida, miten naisten ja miesten 
yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjinnän 
torjunta on otettu huomioon ohjelman
toimissa.

Or. en

Perustelu

Vastaava tarkistus tehdään kaikkialle tekstiin niin, että ilmaisu "sukupuolten tasa-arvo" 
korvataan ilmaisulla "naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet". Kuten Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 ja 10 artiklassa todetaan, sukupuolten tasa-arvoa edistäviä 
toimia kutsutaan naisten ja miesten yhtäläisiksi mahdollisuuksiksi. Jos tämä tarkistus 
hyväksytään, säädös vastaa kieliasultaan muuta samantyyppistä EU:n politiikkaa.

Tarkistus 27
Regina Bastos, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Vuoden 2012 helmikuun 2. päivänä 
antamassaan päätöslauselmassa Daphne-
ohjelmasta: saavutukset ja 
tulevaisuudennäkymät(1) Euroopan 
parlamentti pitää valitettavana, että 
lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjuntaa ei mainita selvästi 
erityisenä tavoitteena komission 
ehdotuksessa täksi asetukseksi, pitää 
erittäin tärkeänä, että Daphne III 
-ohjelman tavoitteet, erityisesti naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjunta, 
säilytetään ohjelman tavoitteiden 
joukossa, ja pitää kiinni siitä, että 
ohjelman rahoitus on säilytettävä 
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Daphne III -ohjelman tasolla tai sitä 
korkeammalla tasolla ja että Daphne III 
-ohjelman näkyvyys on säilytettävä 
hyvänä, kun otetaan huomioon ohjelman 
tulokset, sen tehokkuus ja suosio.

Or. en

Tarkistus 28
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Vuoden 2012 helmikuun 2. päivänä 
antamassaan päätöslauselmassa Daphne-
ohjelmasta: saavutukset ja 
tulevaisuudennäkymät(1) Euroopan 
parlamentti pitää valitettavana, että 
lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjuntaa ei mainita selvästi 
erityisenä tavoitteena komission 
ehdotuksessa täksi asetukseksi, pitää 
erittäin tärkeänä, että Daphne III 
-ohjelman tavoitteet, erityisesti naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjunta, 
säilytetään ohjelman tavoitteiden 
joukossa, ja pitää kiinni siitä, että 
ohjelman rahoitusta on lisättävä 
Daphne III -ohjelmaan verrattuna ja että 
Daphne III -ohjelman näkyvyys on 
säilytettävä hyvänä, etenkin luomalla 
erityinen alaotsake, joka sisältää nimen 
"Daphne".

Or. en

Tarkistus 29
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

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

(6 a) Vuoden 2012 helmikuun 2. päivänä
antamassaan päätöslauselmassa Daphne-
ohjelmasta: saavutukset ja 
tulevaisuudennäkymät(1) Euroopan 
parlamentti pitää valitettavana, että 
lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjuntaa ei mainita selvästi 
erityisenä tavoitteena komission 
ehdotuksessa täksi asetukseksi, pitää 
erittäin tärkeänä, että Daphne III 
-ohjelman tavoitteet, erityisesti naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjunta, 
säilytetään ohjelmassa, ja pitää kiinni 
siitä, että ohjelman rahoitusta on lisättävä 
Daphne III -ohjelmaan verrattuna ja että 
Daphne III -ohjelman näkyvyys on 
säilytettävä hyvänä, etenkin luomalla 
erityinen alaotsake, joka sisältää nimen 
"Daphne".

Or. en

Tarkistus 30
Regina Bastos, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Naisiin kohdistuva väkivalta kaikissa 
muodoissaan on loukkaus perusoikeuksia 
vastaan ja muodostaa vakavan
terveysuhkan. Tällaista väkivaltaa esiintyy 
kaikkialla unionissa, ja siihen puuttuminen 
edellyttää koordinoituja toimia. Naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuminen edistää 
myös naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

(7) Naisiin, lapsiin, nuoriin ja muihin 
riskiryhmiin kohdistuva väkivalta kaikissa 
muodoissaan on todellinen loukkaus 
perusoikeuksia vastaan ja vaarantaa 
vakavasti väkivallan uhreiksi joutuneiden 
fyysisen terveyden ja mielenterveyden.
Väkivalta johtuu myös kulttuuriin ja 
yhteiskuntaan liittyvistä tekijöistä ja 
naisten ja miesten välillä edelleen 
esiintyvästä epätasa-arvosta sekä naisten 
ja miesten vaikutusvallan epätasa-
arvoisesta jakautumisesta 
yhteiskunnissamme. Tällaista väkivaltaa 
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esiintyy kaikkialla unionissa, ja siihen 
puuttuminen edellyttää koordinoituja 
toimia, jotka perustuvat Daphne-
ohjelmien yhteydessä käytettyihin 
menetelmiin ja saatuihin tuloksiin. 
Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen 
edistää myös naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoa. Koska Daphne-ohjelmat ovat 
todella menestyneet niiden käynnistyttyä 
vuonna 1997, kun huomioon otetaan sekä 
niiden suosio sidosryhmien (edunsaajien, 
julkisten ja akateemisten viranomaisten ja 
kansalaisjärjestöjen) keskuudessa että 
ohjelmista rahoitettujen hankkeiden 
vaikuttavuus, on erittäin tärkeää, että 
ohjelmassa määritetään selvästi hankkeet, 
joiden tavoitteena on ehkäistä ja torjua 
lapsiin, nuoriin, naisiin ja muihin 
riskiryhmiin kohdistuvaa väkivaltaa 
Daphne-ohjelman tavoin, jotta Daphne-
ohjelmien näkyvyys pidetään 
mahdollisimman hyvänä.

Or. en

Tarkistus 31
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Naisiin kohdistuva väkivalta kaikissa 
muodoissaan on loukkaus perusoikeuksia 
vastaan ja muodostaa vakavan 
terveysuhkan. Tällaista väkivaltaa esiintyy
kaikkialla unionissa, ja siihen 
puuttuminen edellyttää koordinoituja 
toimia. Naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuminen edistää myös naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa.

(7) Naisiin kohdistetut väkivaltateot
kaikissa muodoissaan ovat loukkaus 
perusoikeuksia vastaan. Tällä uhkaavalla 
ilmiöllä on vakavia seurauksia sekä 
näiden tekojen uhrien fyysiseen ja 
psyykkiseen terveydentilaan että koko 
yhteiskuntaan, sillä se on kaikkein julmin 
ja tuskallisin naisten ja miesten välisen 
epätasa-arvon ilmentymä. Naisiin 
kohdistetut väkivaltateot, joita esiintyy
kaikkialla unionissa, edellyttävät vahvaa 
poliittista tahtoa ja koordinoituja toimia 
kaikilta jäsenvaltioilta, ja tämän on oltava 
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osa yleisempää eurooppalaista politiikkaa, 
jolla edistetään naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ja naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoa.

Or. fr

Tarkistus 32
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Naisiin kohdistuva väkivalta kaikissa 
muodoissaan on loukkaus perusoikeuksia 
vastaan ja muodostaa vakavan 
terveysuhkan. Tällaista väkivaltaa esiintyy 
kaikkialla unionissa, ja siihen puuttuminen 
edellyttää koordinoituja toimia. Naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuminen edistää 
myös naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

(7) Naisiin kohdistuva väkivalta kaikissa 
muodoissaan on rakenteellinen ilmiö, joka 
liittyy naisten ja miesten vaikutusvallan 
epätasa-arvoiseen jakautumiseen 
yhteiskunnassa, ja loukkaus 
perusoikeuksia vastaan ja muodostaa 
vakavan terveysuhkan. Naisiin, lapsiin ja 
muihin heikommassa asemassa oleviin 
henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa 
esiintyy kaikkialla unionissa, ja siihen 
puuttuminen edellyttää koordinoituja 
toimia, jotka perustuvat Daphne-
ohjelmien yhteydessä käytettyihin 
menetelmiin ja saatuihin tuloksiin. 
Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen 
edistää myös naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoa.

Or. en

Perustelu

Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman on perustuttava DAPHNE I, II ja III -ohjelmien 
myönteisiin tuloksiin, ja siinä on hyödynnettävä niiden työmenetelmiä, ruohonjuuritason 
hankkeiden tukeminen mukaan luettuna. DAPHNE-ohjelmat ovat olleet keskeisessä asemassa 
hyvien käytäntöjen ja tietojen vaihtamisessa eri jäsenvaltioiden toimijoiden välillä. 
Edellisissä DAPHNE-hankkeissa tehtyjä havaintoja on hyödynnettävä seuraavan DAPHNE-
ohjelman yhteydessä laadittaessa lainsäädäntöä ja toimia naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumiseksi.
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Tarkistus 33
Minodora Cliveti

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Naisiin kohdistuva väkivalta kaikissa 
muodoissaan on loukkaus perusoikeuksia 
vastaan ja muodostaa vakavan 
terveysuhkan. Tällaista väkivaltaa esiintyy 
kaikkialla unionissa, ja siihen puuttuminen 
edellyttää koordinoituja toimia. Naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuminen edistää 
myös naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

(7) Naisiin kohdistuva väkivalta kaikissa 
muodoissaan on rakenteellinen ilmiö, joka 
liittyy naisten ja miesten vaikutusvallan 
epätasa-arvoiseen jakautumiseen 
yhteiskunnassa, ja loukkaus 
perusoikeuksia vastaan ja muodostaa 
vakavan terveysuhkan. Naisiin, lapsiin ja 
muihin heikommassa asemassa oleviin 
henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa 
esiintyy kaikkialla unionissa, ja siihen 
puuttuminen edellyttää koordinoituja 
toimia, jotka perustuvat Daphne-
ohjelmien yhteydessä käytettyihin 
menetelmiin ja saatuihin tuloksiin. 
Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen 
edistää myös naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoa.

Or. en

Tarkistus 34
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Naisiin kohdistuva väkivalta kaikissa 
muodoissaan on loukkaus perusoikeuksia 
vastaan ja muodostaa vakavan 
terveysuhkan. Tällaista väkivaltaa esiintyy 
kaikkialla unionissa, ja siihen puuttuminen 
edellyttää koordinoituja toimia. Naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuminen edistää 
myös naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

(7) Naisiin, lapsiin, nuoriin ja muihin 
riskiryhmiin kohdistuva väkivalta kaikissa 
muodoissaan on loukkaus perusoikeuksia 
vastaan ja muodostaa vakavan 
terveysuhkan. Tällaista väkivaltaa esiintyy 
kaikkialla unionissa, ja siihen puuttuminen 
edellyttää koordinoituja toimia. Naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuminen edistää 
myös naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.
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Or. en

Tarkistus 35
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Eräät naisiin, alaikäisiin ja muihin 
riskiryhmiin kohdistuvat väkivallan 
muodot, kuten erityisesti ihmiskauppa, 
perheväkivalta, hyväksikäyttö 
prostituution ja työn piirissä, 
kerjääminen, rasismi ja etniseen 
alkuperään ja uskontoon perustuva 
syrjintä, edellyttävät erityisiä ja 
täsmällisiä toimia.

Or. it

Tarkistus 36
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unioni edistää lapsen oikeuksien 
suojelua Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan nojalla, 
syrjintää torjuen. Lapset ovat 
haavoittuvassa asemassa, etenkin jos he 
ovat köyhiä, syrjäytyneitä tai vammaisia tai 
jos erityiset olosuhteet asettavat heidät 
vaaralle alttiiksi. Olisi toteutettava 
toimenpiteitä, joilla edistetään lapsen 
oikeuksia ja suojellaan lapsia 
vahingonteoilta ja väkivallalta, jotka 
vaarantavat heidän fyysisen ja 
mielenterveytensä.

(8) Unioni edistää lapsen oikeuksien 
suojelua Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan nojalla, 
syrjintää torjuen. Lapset ovat 
haavoittuvassa asemassa, etenkin jos he 
ovat köyhiä, syrjäytyneitä tai vammaisia tai 
jos erityiset olosuhteet asettavat heidät 
vaaralle alttiiksi. Olisi toteutettava 
toimenpiteitä, joilla edistetään lapsen 
oikeuksia ja suojellaan lapsia 
vahingonteoilta ja väkivallalta, jotka 
vaarantavat heidän fyysisen ja 
mielenterveytensä. Unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
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vanhempien, huoltajien ja muiden 
lapsesta oikeudellisessa vastuussa olevien 
henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet. 
Jäsenvaltioiden olisi kunnioitettava 
vanhempien ja tarvittaessa laajassa 
merkityksessä tulkittujen perheenjäsenten 
tai paikallisten tapojen mukaisesti 
yhteisön, huoltajien ja muiden lapsesta 
oikeudellisessa vastuussa olevien 
henkilöiden velvollisuuksia, oikeuksia ja 
velvoitteita niin, että huomioon otetaan 
lapsen kehittyvät valmiudet.

Or. en

Tarkistus 37
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unioni edistää lapsen oikeuksien 
suojelua Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan nojalla, 
syrjintää torjuen. Lapset ovat 
haavoittuvassa asemassa, etenkin jos he 
ovat köyhiä, syrjäytyneitä tai vammaisia tai 
jos erityiset olosuhteet asettavat heidät 
vaaralle alttiiksi. Olisi toteutettava 
toimenpiteitä, joilla edistetään lapsen 
oikeuksia ja suojellaan lapsia 
vahingonteoilta ja väkivallalta, jotka 
vaarantavat heidän fyysisen ja 
mielenterveytensä.

(8) Unioni edistää lapsen oikeuksien 
suojelua Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan nojalla, 
syrjintää torjuen. Lapset ovat 
haavoittuvassa asemassa, etenkin jos he 
ovat köyhiä, syrjäytyneitä tai vammaisia tai 
jos erityiset olosuhteet asettavat heidät 
vaaralle alttiiksi. Olisi toteutettava 
toimenpiteitä, joilla edistetään lapsen 
oikeuksia ja suojellaan lapsia 
vahingonteoilta ja väkivallalta, jotka 
vaarantavat heidän fyysisen ja 
mielenterveytensä. Varsinkin pienten 
tyttöjen tilanteeseen ja elinoloihin on 
kiinnitettävä huomiota, koska he ovat 
erityisen haavoittuvassa asemassa.

Or. fr

Tarkistus 38
Nessa Childers
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Monet eri aloilla toimivat 
kansalaisjärjestöt voivat vaikuttaa 
merkittävästi Euroopan tasolla sellaisten 
oikeudenhaltijoiden eurooppalaisten 
edustajaverkostojen kautta, jotka tukevat 
ohjelman yleisiin tavoitteisiin liittyvien 
poliittisten suuntaviivojen laatimista.

Or. en

Perustelu

Uudessa ohjelmassa on tunnustettava kansalaisjärjestöjen asema poliittisessa 
päätöksenteossa Progress-ohjelman ja DAPHNE-ohjelman tavoin.

Tarkistus 39
Minodora Cliveti

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Monet eri aloilla toimivat 
kansalaisjärjestöt voivat vaikuttaa 
merkittävästi Euroopan tasolla sellaisten 
oikeudenhaltijoiden eurooppalaisten 
edustajaverkostojen kautta, jotka tukevat 
ohjelman yleisiin tavoitteisiin liittyvien 
poliittisten suuntaviivojen laatimista.

Or. en

Tarkistus 40
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(8 b) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 9 artiklassa säädetään 
vaatimuksesta, jonka mukaan on 
edistettävä korkeaa työllisyystasoa, 
taattava riittävä sosiaalinen suojelu ja 
torjuttava sosiaalista syrjäytymistä. 
Ohjelman nojalla toteutettavilla toimilla 
on edistettävä köyhyyden, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja syrjinnän torjunnan ja 
sukupuolten tasa-arvon ja kaikkia 
koskevan tasa-arvon edistämisen 
yhteisvaikutusta.

Or. en

Perustelu

Suurempaa tasa-arvoa edistävien ja syrjintää torjuvien toimien ja sosiaalista osallisuutta 
edistävien ja köyhyyttä torjuvien toimien koordinoinnista on saatu lisäarvoa nykyisessä 
PROGRESS-ohjelmassa. Tätä lisäarvoa on edistettävä myös seuraavalla ohjelmakaudella, 
vaikka sosiaalista osallisuutta ja tasa-arvoa koskevia toimia rahoitetaan toisista ohjelmista.

Tarkistus 41
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komission Eurooppa 20207

-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, naisten ja miesten 
välisten tasa-arvon edistäminen, 
syrjintään ja epätasa-arvoon puuttuminen, 
vammaisten henkilöiden oikeuksien 
suojelu ja kansalaisuuteen liittyvien 
oikeuksien suojaaminen tukevat 
Eurooppa 2020 -strategian 
erityistavoitteiden ja lippulaivahankkeiden 
edistämistä.
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Or. en

Perustelu

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on ratkaisevassa asemassa Eurooppa 2020 -strategian 
onnistumisessa. Eurooppa 2020 -strategian tietyt säännökset on johdettu YK:n 
yleissopimuksesta.

Tarkistus 42
Minodora Cliveti

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komission Eurooppa 20207

-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, naisten ja miesten 
välisten tasa-arvon edistäminen, 
syrjintään ja epätasa-arvoon puuttuminen, 
vammaisten henkilöiden oikeuksien 
suojelu ja kansalaisuuteen liittyvien 
oikeuksien suojaaminen tukevat 
Eurooppa 2020 -strategian 
erityistavoitteiden ja lippulaivahankkeiden 
edistämistä.

Or. en

Tarkistus 43
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komission "Eurooppa 2020" 
-tiedonannossa7 esitetään älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategia. 
Yksilöiden oikeuksien tukeminen ja 
edistäminen unionissa, syrjintään ja 

(10) Komission "Eurooppa 2020" 
-tiedonannossa7 esitetään älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategia. 
Yksilöiden oikeuksien tukeminen ja 
edistäminen unionissa, naisten ja miesten 
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epätasa-arvoon puuttuminen ja 
kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien 
suojaaminen tukevat Eurooppa 2020 
-strategian erityistavoitteiden ja 
lippulaivahankkeiden edistämistä.

välisen tasa-arvon ja naisten vahvemman 
vaikutusvallan edistäminen, syrjintään ja 
epätasa-arvoon puuttuminen ja 
kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien 
suojaaminen tukevat Eurooppa 2020 
-strategian erityistavoitteiden ja 
lippulaivahankkeiden edistämistä.

Or. fr

Tarkistus 44
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Sukupuolten tasa-arvoa ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuntaa sen 
kaikissa muodoissa koskevan kaiken 
kattavan ensisijaisen tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää riittävää ja 
tasoltaan ennustettavissa olevaa 
rahoitusta. Rahoituksen 
yksinkertaistamisella ja entistä 
tehokkaammalla hallinnoinnilla onkin 
varmistettava, että unioni sitoutuu 
pysyvästi edistämään sukupuolten tasa-
arvoa ja torjumaan naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa sen kaikissa muodoissa, että 
kyseistä painopistealaa varten varattua 
rahoitusta ei supisteta Daphne III 
-ohjelmaan varattua rahoitusta 
vähäisemmäksi ja että rahoitusta 
myönnetään järjestöille maantieteellisesti 
tasaisesti.

Or. en

Tarkistus 45
Anna Záborská
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komission tiedonannoissa EU:n 
talousarvion kokonaistarkastelu12 ja 
Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio korostetaan, että on tärkeää 
keskittää rahoitus toimiin, joista saadaan 
selkeää eurooppalaista lisäarvoa, mikä 
tarkoittaa, että unionin toimilla voidaan 
saavuttaa lisäarvoa jäsenvaltioiden 
yksinään toteuttamiin toimiin verrattuna. 
Tämän asetuksen perusteella toteutettavilla
toimilla olisi edistettävä unionin 
jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta 
lisäämällä rajatylittävää yhteistyötä ja 
verkostoitumista ja varmistamalla unionin 
lainsäädännön asianmukainen ja 
johdonmukainen soveltaminen. 
Rahoitustoimien olisi myös edistettävä sitä, 
että kaikki asianomaiset voivat perehtyä 
tehokkaammin unionin lainsäädäntöön ja 
politiikkoihin, ja tarjottava vankka 
analyyttinen perusta unionin lainsäädännön 
ja politiikkojen tukemiselle ja 
kehittämiselle. Unionin toimien ansiosta 
toimintaa voidaan toteuttaa 
johdonmukaisesti kaikkialla unionissa ja 
saavuttaa mittakaavaetuja. Euroopan 
unionilla on jäsenvaltioita paremmat 
edellytykset puuttua rajatylittäviin 
tilanteisiin ja tarjota keskinäistä oppimista 
varten eurooppalainen foorumi.

(13) Komission tiedonannoissa EU:n 
talousarvion kokonaistarkastelu12 ja 
Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio korostetaan, että on tärkeää 
keskittää rahoitus toimiin, joista saadaan 
selkeää eurooppalaista lisäarvoa, mikä 
tarkoittaa, että unionin toimilla voidaan 
saavuttaa lisäarvoa jäsenvaltioiden 
yksinään toteuttamiin toimiin verrattuna. 
Tämän asetuksen perusteella toteutettavilla 
toimilla olisi edistettävä unionin 
jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta 
lisäämällä rajatylittävää yhteistyötä ja 
verkostoitumista ja varmistamalla unionin 
lainsäädännön asianmukainen ja 
johdonmukainen soveltaminen. 
Rahoitustoimien olisi myös edistettävä sitä, 
että kaikki asianomaiset voivat perehtyä 
tehokkaammin unionin lainsäädäntöön ja 
politiikkoihin, ja tarjottava vankka 
analyyttinen perusta unionin lainsäädännön 
ja politiikkojen tukemiselle ja 
kehittämiselle. Unionin toimien ansiosta 
toimintaa voidaan toteuttaa 
johdonmukaisesti kaikkialla unionissa ja 
saavuttaa mittakaavaetuja. Euroopan 
unionilla on jäsenvaltioita paremmat 
edellytykset puuttua rajatylittäviin 
tilanteisiin ja tarjota keskinäistä oppimista 
varten eurooppalainen foorumi. 
Yhteisrahoitus on tärkeä väline, joka 
motivoi edunsaajia suurempaan 
vastuullisuuteen ja avun tehokkaampaan 
täytäntöönpanoon ja parantaa kaikkien 
sidosryhmien välistä yhteistyötä. Tässä 
yhteydessä yhdelle edunsaajalle 
kalenterivuodessa EU:n talousarviosta 
toiminta-avustuksina myönnettävä 
rahoitusapu saa olla enintään 
50 prosenttia kyseisen edunsaajan 
vuotuisesta talousarviosta1.

Or. en
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Tarkistus 46
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa edistävien ohjelmien ja toimien 
rahoittaminen vaikuttaa ratkaisevasti sen 
varmistamiseen, että EU:n talousarvio 
heijastelee Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyssä sopimuksessa säädettyä 
sitoutumista sukupuolten tasa-arvoon. 
Siksi komission on valittava rahoitettavat 
ohjelmat ja toimet arvioimalla ehdotuksia 
sellaisten etukäteen määritettyjen 
perusteiden mukaisesti, joissa otetaan 
erityisesti huomioon eurooppalainen 
lisäarvo sukupuolten tasa-arvon ja 
kaikenlaisen naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjunnan osalta.

Or. en

Tarkistus 47
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 8, 9 ja 10 artiklan 
nojalla unionin on edistettävä naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa kaikissa 
toimissaan, torjuttava sosiaalista 
syrjäytymistä ja torjuttava rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää.
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Or. en

Tarkistus 48
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Tasa-arvoisella budjetoinnilla
tarkoitetaan tasa-arvonäkökulman 
soveltamista budjettiprosessissa. Sillä 
tarkoitetaan talousarvioiden 
sukupuolilähtöistä arviointia, 
sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 
kaikkiin budjettiprosessin vaiheisiin ja 
tulojen ja menojen järjestämistä 
uudelleen sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 49
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Onnistumisen takaamiseksi on 
varmistettava, että hankkeille, joilla 
puolustetaan naisten oikeuksia ja 
edistetään miesten ja naisten välistä tasa-
arvoa, myös toimille, joilla torjutaan 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, osoitetaan 
entistä enemmän määrärahoja. 
Vuosittainen rahoitus on jaettava 
tasapuolisesti siten, että varmistetaan 
asetettujen tavoitteiden ja toteutettujen 
toimien jatkuvuus.

Or. en
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Tarkistus 50
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Onnistumisen takaamiseksi on 
varmistettava, että hankkeille, joilla 
puolustetaan naisten oikeuksia ja 
edistetään miesten ja naisten välistä tasa-
arvoa, myös toimille, joilla torjutaan 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, osoitetaan 
entistä enemmän määrärahoja. 
Vuosittainen rahoitus on jaettava 
tasapuolisesti siten, että varmistetaan 
asetettujen tavoitteiden ja toteutettujen 
toimien jatkuvuus.

Or. en

Tarkistus 51
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmasta rahoitetaan toimia, joilla on 
eurooppalaista lisäarvoa. Tätä varten 
komissio varmistaa, että rahoitettavaksi 
valittujen toimien on tarkoitus tuottaa 
tuloksia, joilla on eurooppalaista lisäarvoa, 
ja valvoo, että ohjelmasta rahoitettujen 
toimien tuloksilla todella saavutetaan 
eurooppalaista lisäarvoa.

Ohjelmasta rahoitetaan toimia, joilla on 
eurooppalaista lisäarvoa tasa-arvoisen 
budjetoinnin periaatteiden mukaisesti. 
Tätä varten komissio varmistaa, että 
rahoitettavaksi valittujen toimien on 
tarkoitus tuottaa tuloksia, joilla on 
eurooppalaista lisäarvoa, ja valvoo, että 
ohjelmasta rahoitettujen toimien tuloksilla 
todella saavutetaan eurooppalaista 
lisäarvoa. Eurooppalainen lisäarvo 
arvioidaan sen perusteella, miten 
todennäköisesti toimilla voidaan edistää 
sen kaiken kattavan ensisijaisen 
tavoitteen saavuttamista, joka koskee 
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sukupuolten tasa-arvoa ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuntaa.

Or. en

Tarkistus 52
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman yleistavoitteena on tukea 
sellaisen alueen luomista, missä edistetään 
ja suojellaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuja 
yksilön oikeuksia.

Ohjelman yleistavoitteena on tukea 
sellaisen alueen luomista, missä edistetään 
ja suojellaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyssä sopimuksessa, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevassa 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksessa vahvistettuja yksilön 
oikeuksia, tasa-arvoa, naisten ja miesten 
välistä tasa-arvoa ja syrjimättömyyden 
periaatetta.

Or. en

Perustelu

Ehdotus ohjelman yleistavoitteeksi on liian kapea-alainen. Tasa-arvo, naisten ja miesten 
välinen tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat perusoikeuksia ja edellyttävät toimia, joissa ei 
keskitytä ainoastaan "yksilöiden oikeuksien" edistämiseen. Niiden takia yhteiskuntarakenteita 
on muutettava erilaisilla poliittisilla aloitteilla, jotta kaikkia koskeva tasa-arvo ja naisten ja 
miesten välinen tasa-arvo voidaan todella saavuttaa. Koska kaikessa EU:n politiikassa on 
noudatettava perusoikeuskirjassa asetettuja ehtoja, perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmalla 
tuettavien toimien soveltamisalaa ei pidä rajoittaa vain unionin alueelle, vaan sitä on 
laajennettava EU:n todellisen toimivallan mukaiseksi.

Tarkistus 53
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – ensimmäinen kohta
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Komission teksti Tarkistus

Ohjelman yleistavoitteena on tukea 
sellaisen alueen luomista, missä edistetään 
ja suojellaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyssä sopimuksessa ja
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistettuja yksilön oikeuksia.

Ohjelman yleistavoitteena on tukea 
sellaisen alueen luomista, missä edistetään, 
suojellaan ja pannaan tehokkaasti 
täytäntöön SEUT:ssa, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja sellaisissa
kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa 
vahvistettuja yksilön oikeuksia ja naisten 
ja miesten välisten tasa-arvon, tasa-arvon 
ja syrjimättömyyden periaatteita, joihin 
unioni on liittynyt.

Or. en

Tarkistus 54
Angelika Werthmann

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 sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjuntaa, naisten ja miesten tasa-arvo, 
sukupuolinäkökulman, 
sukupuolitietoisuuden ja tasa-arvon 
yhdentäminen, lapsiin, nuoriin ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäiseminen ja torjuminen sekä 
vammaisten ja vanhusten oikeudet mukaan 
lukien;

Or. en

Tarkistus 55
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
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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 kaikkia koskevaa tasa-arvoa ja 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjuntaa ja vammaisten, vanhusten, 
rodullisten ja etnisten vähemmistöjen, 
uskonnollisten ja vakaumuksellisten 
vähemmistöjen sekä lesbojen, homojen, 
biseksuaalisten sekä trans- ja 
intersukupuolisten henkilöiden oikeuksia, 
myös tasa-arvon valtavirtaistamisen 
avulla;

Or. en

Tarkistus 56
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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 sukupuoleen, sukupuoli-
identiteettiin ja sukupuoli-ilmaisuun, 
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;

Or. en

Tarkistus 57
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
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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 sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen, perhetilanteeseen tai 
raskauteen perustuvan syrjinnän torjuntaa, 
naisten ja miesten tasa-arvo sekä 
vammaisten ja vanhusten oikeudet mukaan 
lukien;

Or. fr

Tarkistus 58
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää yksinkertaisin ja nopein 
menettelyin valitusmenettelyitä 
tapauksissa, joissa syrjimättömyyden 
periaatteita ei ole noudatettu;

Or. fr

Tarkistus 59
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää naisten ja miesten tasa-arvoa 
torjumalla esimerkiksi naisiin, lapsiin ja 
muihin muita heikommassa asemassa 
oleviin henkilöihin kohdistuvaa 
väkivaltaa ja varmistaa, että tasa-
arvonäkökulma otetaan huomioon 
kaikessa unionin toiminnan ja 
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menettelytapojen määrittämisessä ja 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Perustelu

Tulevan ohjelman tavoitteet on muotoiltava niin, että ne koskevat muutakin kuin 
syrjimättömyyttä ja niillä edistetään myös tasa-arvoa ja perusoikeuksia, lesbojen, homojen, 
biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden ja rodullisten ja etnisten 
vähemmistöjen oikeudet mukaan luettuina. Naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen on 
katsottava ohjelman itsenäiseksi poliittiseksi painopistealaksi. Myös väkivallan torjuminen on 
mainittava yhtenä ohjelman tavoitteista. Naiset eivät ole syrjitty ryhmä, vaan he muodostavat 
puolet EU:n väestöstä. Kaikkia koskevan tasa-arvon edistäminen ja naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon edistäminen ovat toisiaan täydentäviä tavoitteita, joita tuetaan erilaisilla EU:n 
säädöksillä ja poliittisilla toimilla. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja väkivallan 
torjunta hyödyttävät myös niitä useita EU:ssa eläviä ihmisiä, jotka kohtaavat syrjintää sen 
useissa eri muodoissa.

Tarkistus 60
Minodora Cliveti

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää naisten ja miesten tasa-arvoa 
torjumalla esimerkiksi naisiin, lapsiin, 
nuoriin ja muihin muita heikommassa 
asemassa oleviin henkilöihin kohdistuvaa 
väkivaltaa ja varmistaa, että tasa-
arvonäkökulma otetaan huomioon 
kaikessa unionin toiminnan ja 
menettelytapojen määrittämisessä ja 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 61
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) ehkäistä ja torjua naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa sen kaikissa muodoissa ja 
suojella uhreja tällaiselta väkivallalta;

Or. en

Tarkistus 62
Regina Bastos

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ehkäistä ja torjua lapsiin, nuoriin, 
naisiin ja riskiryhmiin kuuluviin 
henkilöihin, kuten vanhuksiin, 
kohdistuvaa väkivaltaa ja tarjota apua ja 
suojelua tällaisen väkivallan uhreille ja 
muille riskiryhmille;

Or. en

Tarkistus 63
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) suojella ja edistää yhtäläistä 
ihmisarvoa;

Or. it

Tarkistus 64
Regina Bastos, Silvia Costa
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ehkäistä ja torjua lapsiin, nuoriin, 
naisiin ja muihin riskiryhmiin kuuluviin 
henkilöihin kohdistuvaa väkivaltaa ja 
tarjota apua ja suojelua tällaisen 
väkivallan uhreille ja muille riskiryhmille 
sekä määrittää tässä kohdassa 
tarkoitettujen erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi toteutetut toimet Daphne-
ohjelmaksi;

Or. en

Tarkistus 65
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista;

Or. fr

Tarkistus 66
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) ehkäistä ja torjua erityisesti 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään, 
yleiseen identiteettiin perustuvaa 
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väkivaltaa ja vihaa sekä edistää 
suvaitsevaisuutta ja ihmisarvon 
kunnioittamista;

Or. it

Tarkistus 67
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) edistää naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoa työmarkkinoilla ja syrjinnän 
torjuntaa tässä yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 68
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tehostaa lapsen oikeuksien
kunnioittamista;

d) varmistaa lapsen oikeuksien
kunnioittaminen ottamalla huomioon 
pienten tyttöjen erityisen haavoittuva 
asema;

Or. fr

Tarkistus 69
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) edistää naisten oikeuksia ja 
sukupuolten tasa-arvoa;

Or. en

Tarkistus 70
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) edistää naisten oikeuksia ja 
sukupuolten tasa-arvoa;

Or. en

Tarkistus 71
Minodora Cliveti

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) varmistaa lasten oikeuksia, lapsen 
hyvinvointia ja lastensuojelua koskevan 
ohjelman vaikutuksen säännöllinen 
seuranta komission käyttämien 
indikaattoreiden avulla;

Or. en

Tarkistus 72
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d b) ehkäistä ja torjua naisiin, lapsiin ja 
nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa;

Or. en

Tarkistus 73
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) ehkäistä ja torjua naisiin, lapsiin ja 
nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa, 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
lähisuhteissa esiintyvää väkivaltaa;

Or. en

Tarkistus 74
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tässä asetuksessa esitettyjen 
tavoitteiden saavuttamista arvioivat 
indikaattorit ja määrälliset tiedot 
eritellään sukupuolen perusteella.

Or. fr

Tarkistus 75
Mariya Gabriel, Barbara Matera
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vahvistetaan tietoisuutta unionin 
oikeudesta ja politiikoista;

a) vahvistetaan tietoisuutta unionin 
oikeudesta ja politiikoista erityisesti 
vahvistamalla kaikkien kansalaisten 
mahdollisuuksia vaikuttaa näiden 
oikeuksien tuntemiseen ja käyttämiseen 
etenkin miesten ja naisten väliseen tasa-
arvoon ja syrjimättömyyteen liittyvissä 
asioissa;

Or. fr

Tarkistus 76
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) avustetaan ja tuetaan 
kansalaisyhdistyksiä ja -järjestöjä, jotka 
toimivat erityisesti ihmiskaupan uhriksi 
joutumisen ehkäisyn, näiden uhrien 
tunnistamisen, suojelun ja avustamisen 
parissa;

Or. it

Tarkistus 77
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) tuetaan myös kansainvälisiä 
yhdistyksiä ja yhdistysverkostoja, jotka 
toimivat yhteistyön alalla, edistetään 
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tietojen, hyvien käytäntöjen ja 
toimintamallien vaihtoa psykologisen ja 
oikeudellisen avun ja/tai taloudellisen ja 
sosiaalisen tuen parissa sekä tuetaan 
väkivallan uhrien yhteiskuntaan 
uudelleen integroitumista;

Or. it

Tarkistus 78
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) tuetaan kansalaisyhdistyksiä ja -
järjestöjä tietojen, hyvien käytäntöjen ja 
toimintamallien vaihdossa väkivaltaisten 
henkilöiden kuntouttamista ja 
yhteiskuntaan uudelleen integroitumista 
varten oikeutta koskevan ohjelman 
mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 79
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b d) tuetaan yhdistyksiä, jotka tarjoavat 
apua työ- ja sosiaalisessa elämässä 
syrjinnän uhreiksi joutuneille naisille;

Or. it
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Tarkistus 80
Angelika Werthmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) analyysitoiminnat, kuten tietojen keruu 
ja tilastojen laatiminen; yhteisten 
menetelmien ja tarvittaessa 
indikaattoreiden tai vertailuarvojen 
kehittäminen; tutkimukset, selvitykset, 
analyysit ja mielipidemittaukset; arvioinnit 
ja vaikutustenarvioinnit; oppaiden, 
raporttien ja koulutusmateriaalin 
laatiminen ja julkaiseminen; unionin 
lainsäädännön ja politiikkojen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen seuranta 
ja arviointi; työpajat, seminaarit, 
asiantuntijakokoukset ja konferenssit;

a) analyysitoiminnat, kuten tietojen keruu 
ja tilastojen laatiminen useista erilaisista 
lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan 
väkivallan muodoista fyysisistä 
hyökkäyksistä henkiseen väkivaltaan;
yhteisten menetelmien ja tarvittaessa 
indikaattoreiden tai vertailuarvojen 
kehittäminen; tutkimukset, selvitykset, 
analyysit ja mielipidemittaukset; arvioinnit 
ja vaikutustenarvioinnit; oppaiden, 
raporttien ja koulutusmateriaalin 
laatiminen ja julkaiseminen; unionin 
lainsäädännön ja politiikkojen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen seuranta 
ja arviointi; työpajat, seminaarit, 
asiantuntijakokoukset ja konferenssit;

Or. en

Tarkistus 81
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) analyysitoiminnat, kuten tietojen keruu 
ja tilastojen laatiminen; yhteisten 
menetelmien ja tarvittaessa 
indikaattoreiden tai vertailuarvojen 
kehittäminen; tutkimukset, selvitykset, 
analyysit ja mielipidemittaukset; arvioinnit 
ja vaikutustenarvioinnit; oppaiden, 
raporttien ja koulutusmateriaalin 
laatiminen ja julkaiseminen; unionin 
lainsäädännön ja politiikkojen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen seuranta 

a) analyysitoiminnat, kuten tietojen keruu 
ja tilastojen laatiminen; yhteisten 
menetelmien ja tarvittaessa 
indikaattoreiden tai vertailuarvojen 
kehittäminen varmistamalla, että nämä 
tiedot on eritelty sukupuolen mukaan;
tutkimukset, selvitykset, analyysit ja 
mielipidemittaukset; arvioinnit ja 
vaikutustenarvioinnit; oppaiden, raporttien 
ja koulutusmateriaalin laatiminen ja 
julkaiseminen; unionin lainsäädännön ja 
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ja arviointi; työpajat, seminaarit, 
asiantuntijakokoukset ja konferenssit;

politiikkojen täytäntöönpanon ja 
soveltamisen seuranta ja arviointi; työpajat, 
seminaarit, asiantuntijakokoukset ja 
konferenssit sisällyttämällä niihin yleinen 
ja moniulotteinen sukupuolinäkökulma;

Or. fr

Tarkistus 82
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) analyysitoiminnat, kuten tietojen keruu 
ja tilastojen laatiminen; yhteisten 
menetelmien ja tarvittaessa 
indikaattoreiden tai vertailuarvojen 
kehittäminen; tutkimukset, selvitykset, 
analyysit ja mielipidemittaukset; arvioinnit 
ja vaikutustenarvioinnit; oppaiden, 
raporttien ja koulutusmateriaalin 
laatiminen ja julkaiseminen; unionin 
lainsäädännön ja politiikkojen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen seuranta 
ja arviointi; työpajat, seminaarit, 
asiantuntijakokoukset ja konferenssit;

a) analyysitoiminnat, kuten eriteltyjen 
tietojen keruu ja tilastojen laatiminen; 
yhteisten menetelmien ja tarvittaessa 
indikaattoreiden tai vertailuarvojen 
kehittäminen; tutkimukset, selvitykset, 
analyysit ja mielipidemittaukset; arvioinnit 
ja vaikutustenarvioinnit; oppaiden, 
raporttien ja koulutusmateriaalin 
laatiminen ja julkaiseminen; unionin 
lainsäädännön ja politiikkojen 
täytäntöönpanon ja soveltamisen seuranta 
ja arviointi; työpajat, seminaarit, 
asiantuntijakokoukset ja konferenssit;

Or. en

Tarkistus 83
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) koulutustoimet, esimerkiksi 
henkilöstövaihto, työpajat, seminaarit, 
kouluttajien koulutustapahtumat sekä 
verkko- ym. koulutusmateriaalien 
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laatiminen; laatiminen varmistamalla, että näihin 
sisällytetään yleinen ja moniulotteinen 
sukupuolinäkökulma, jotta voidaan taata 
miehille ja naisille tasa-arvoinen ja 
syrjimätön koulutus; lisäksi 
koulutuksessa ja valmiuksien 
parantamisessa on pyrittävä edistämään 
naisten vaikutusvallan vahvistamista 
tarjoamalla heille mahdollisuuksia 
osallistua koulutukseen, työpajoihin, 
seminaareihin, tiedotustapahtumiin, 
koulutusohjelmiin ja muihin erityisiin 
tiedotusohjelmiin;

Or. fr

Tarkistus 84
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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 sekä 
verkko- ym. koulutusmateriaalien 
laatiminen, jotka on suunniteltu tiiviissä 
yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja 
asiantuntijoiden kanssa, joissa 
keskitytään etenkin sukupuolten tasa-
arvon, naisten oikeuksien ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan kaltaisiin 
näkökohtiin ja joilla alan ammattilaisille 
annetaan välineet panna unionin 
oikeuksia ja toimintalinjoja täytäntöön 
tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 85
Silvia Costa
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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 sekä 
verkko- ym. koulutusmateriaalien 
laatiminen; tarpeen mukaan näihin 
toimintoihin on sisällytettävä 
sukupuolinäkökulma ja syrjinnän 
vastaisuuden näkökulma;

Or. it

Tarkistus 86
Angelika Werthmann

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 sekä 
verkko- ym. koulutusmateriaalien 
laatiminen; tavoitteena on oltava 
sukupuolten tasa-arvon, 
syrjimättömyyden, monimuotoisuuden ja 
sosiaalisen yhteisvastuun edistäminen;

Or. en

Tarkistus 87
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) koulutustoiminta, jolla pyritään 



PE494.499v01-00 40/50 AM\909593FI.doc

FI

ehkäisemään ja torjumaan sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa ja tunnistamaan se;

Or. it

Tarkistus 88
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) kampanjat, joilla pyritään torjumaan 
sukupuoleen liittyviä stereotypioita ja 
naiskuvan kaupallistamista 
tiedotusvälineissä;

Or. it

Tarkistus 89
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vastavuoroinen oppiminen, yhteistyö, 
tietoisuuden lisääminen ja levittäminen, 
esimerkiksi hyvien käytänteiden, 
innovatiivisten toimintatapojen ja 
kokemusten yksilöinti ja vaihto, 
vertaisarviointien ja vastavuoroisen 
oppimisen organisointi; konferenssien ja 
seminaarien järjestäminen; tiedotus- ja 
valistuskampanjoiden ja -tapahtumien 
järjestäminen, Euroopan unionin poliittisia 
painopisteitä koskeva ulkoinen 
tiedotustoiminta mukaan lukien; ohjelmaan 
liittyvän tiedon ja sen tulosten 
levittämiseen tarkoitetun aineiston 
kokoaminen ja julkaiseminen; tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödyntävien 

c) vastavuoroinen oppiminen, yhteistyö, 
tietoisuuden lisääminen ja levittäminen, 
esimerkiksi hyvien käytänteiden, 
innovatiivisten toimintatapojen ja 
kokemusten yksilöinti ja vaihto, 
vertaisarviointien ja vastavuoroisen 
oppimisen organisointi; konferenssien ja 
seminaarien järjestäminen; tiedotus- ja 
valistuskampanjoiden ja -tapahtumien 
järjestäminen, Euroopan unionin poliittisia 
painopisteitä koskeva ulkoinen 
tiedotustoiminta mukaan lukien; ohjelmaan 
liittyvän tiedon ja sen tulosten 
levittämiseen tarkoitetun aineiston 
kokoaminen ja julkaiseminen; tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödyntävien 
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tietojärjestelmien ja -välineiden 
kehittäminen, käyttö ja ylläpito;

tietojärjestelmien ja -välineiden 
kehittäminen, käyttö ja ylläpito; näihin 
toimintoihin on sisällytettävä yleinen ja 
moniulotteinen sukupuolinäkökulma, 
jossa keskitytään edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa, naisten 
syrjimättömyyttä ja heidän 
vaikutusvaltansa vahvistamista;

Or. fr

Tarkistus 90
Regina Bastos

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, kuten 
jäsenvaltioiden tukeminen niiden pannessa 
täytäntöön unionin oikeutta ja politiikkoja; 
niiden keskeisten Euroopan tason 
verkostojen tukeminen, joiden toimet 
liittyvät tämän ohjelman tavoitteiden 
täytäntöönpanoon; ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi toimivien 
kansalaisjärjestöjen tai muiden järjestöjen 
tukeminen toimikohtaisin avustuksin ja 
toiminta-avustuksin; asiantuntijaelinten ja 
-organisaatioiden sekä keskus-, alue- ja 
paikallisviranomaisten verkottaminen 
Euroopan tasolla; asiantuntijaverkkojen 
rahoitus; väkivallan ehkäisemiseen ja 
torjuntaan liittyvien, uhreille ja 
riskiryhmille suunnattujen 
avustusohjelmien perustaminen ja 
täytäntöönpano; Euroopan tason 
seurantakeskusten rahoitus.

Or. en

Tarkistus 91
Silvia Costa, Britta Thomsen
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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, kuten 
jäsenvaltioiden tukeminen niiden pannessa 
täytäntöön unionin oikeutta ja politiikkoja; 
niiden keskeisten Euroopan tason 
verkostojen tukeminen, joiden toimet 
liittyvät tämän ohjelman tavoitteiden 
täytäntöönpanoon; ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi toimivien 
kansalaisjärjestöjen tai muiden järjestöjen 
tukeminen toimikohtaisin avustuksin ja 
toiminta-avustuksin; asiantuntijaelinten ja 
-organisaatioiden sekä keskus-, alue- ja 
paikallisviranomaisten verkottaminen 
Euroopan tasolla; asiantuntijaverkkojen 
rahoitus; Euroopan tason 
seurantakeskusten rahoitus.

Or. en

Tarkistus 92
Nessa Childers

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, kuten 
jäsenvaltioiden tukeminen niiden pannessa 
täytäntöön unionin oikeutta ja politiikkoja; 
niiden edustavien, oikeudenhaltijoiden
Euroopan tason verkostojen juoksevien 
kulujen tukeminen, joiden toimilla 
edistetään ohjelman tavoitteiden
täytäntöönpanoa, ja niiden 
kansalaisjärjestöjen toimien tukeminen, 
jotka edistävät tämän ohjelman
tavoitteiden täytäntöönpanoa; 
asiantuntijaelinten ja -organisaatioiden 
sekä keskus-, alue- ja 
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paikallisviranomaisten verkottaminen 
Euroopan tasolla; asiantuntijaverkkojen 
rahoitus; Euroopan tason 
seurantakeskusten rahoitus.

Or. en

Perustelu

Oikeudenhaltijoita edustavat eurooppalaiset verkostot ovat osoittaneet vaikuttavuutensa 
niiden vuosien aikana, joina syrjinnän torjumista koskevaa PROGRESS-ohjelman osiota on 
pantu täytäntöön. Ne ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa EU:n poliittisessa 
päätöksenteossa, EU:n politiikan vaikuttavuuden ja täytäntöönpanon valvonnassa, hyvien 
käytäntöjen jakamisessa ja tietojen ja tietämyksen välittämisessä.

Tarkistus 93
Angelika Werthmann

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, kuten 
jäsenvaltioiden tukeminen niiden pannessa 
täytäntöön unionin oikeutta ja politiikkoja; 
niiden keskeisten Euroopan tason 
verkostojen tukeminen, joiden toimet 
liittyvät tämän ohjelman tavoitteiden, 
etenkin lapsiin ja naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumista koskevien 
tavoitteiden täytäntöönpanoon; 
asiantuntijaelinten ja -organisaatioiden 
sekä keskus-, alue- ja 
paikallisviranomaisten verkottaminen 
Euroopan tasolla; asiantuntijaverkkojen 
rahoitus; Euroopan tason 
seurantakeskusten rahoitus.

Or. en

Tarkistus 94
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) toimet, joilla pyritään erityisesti 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä koskevia periaatteita, ja 
tehokkaat toimenpiteet naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi 
kaikissa sen muodoissa.

Or. en

Tarkistus 95
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
toteuttamiseksi ovat 439 miljoonaa euroa.

1. Rahoituspuitteet ohjelman 
toteuttamiseksi ovat 530 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmalle kaikista oikeuden alalla käytettävissä olevista 
määrärahoista osoitettavan osuuden on oltava vähintään yhtä suuri kuin siinä yhdistetyille 
kolmelle ohjelmalle nykyisin osoitetun osuuden, toisin sanoen 58,2 prosenttia eli 
530 miljoonaa euroa. Ottaen huomioon, että oikeuden alalle yleisesti osoitettavien 
määrärahojen odotetaan kasvavan 120 miljoonaa euroa (791 miljoonasta eurosta 
911 miljoonaan euroon), on valitettavaa, että perusoikeuksia, tasa-arvoa ja väkivallan 
torjuntaa koskevaa rahoitusta aiotaan vähentää nykyiseen tasoon verrattuna (460 miljoonaa 
euroa). Ehdotettu vähennys ei ole perusteltu, koska naisten ja miesten välisten tasa-arvon 
edistäminen vaikuttaa ratkaisevasti Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen ja 
demografisten haasteiden ratkaisemiseen. Myös EU:n velvollisuuksia kaikkia koskevan tasa-
arvon edistämiseksi on lisätty äskettäin voimaan tulleella perusoikeuskirjalla. Ehdotetulla 
vähennyksellä jätetään myös huomioimatta oikeuden alan rahoituksesta järjestetyn Euroopan 
komission julkisen kuulemisen tulokset. Useimmat sidosryhmät katsoivat, että sukupuolten 
tasa-arvoa, syrjimättömyyttä, väkivallan torjuntaa ja perusoikeuksia koskevien tavoitteiden 
rahoitusta on lisättävä.
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Tarkistus 96
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. On varmistettava, että tämän 
asetuksen kunkin, 4 artiklan 1 kohdassa 
määritetyn erityistavoitteen rahoitustukea 
lisätään 13 artiklassa tarkoitettujen 
ohjelmien puitteissa kaudella 2007–2013 
annettuun rahoitukseen verrattuna. 
Ohjelman tavoitteiden ja toimien 
jatkuvuuden varmistamiseksi kunkin alan 
rahoituksen vuotuiset tasot eivät saa 
poiketa toisistaan merkittävästi, ellei 
siihen ole puolueettomia perusteita, jotka 
on dokumentoitava asianmukaisesti ja 
ilmoitettava etukäteen.

Or. en

Tarkistus 97
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. On varmistettava, että tämän 
asetuksen kunkin, 4 artiklan 1 kohdassa 
määritetyn erityistavoitteen rahoitustukea 
lisätään 13 artiklassa tarkoitettujen 
ohjelmien puitteissa kaudella 2007–2013 
annettuun rahoitukseen verrattuna. 
Ohjelman tavoitteiden ja toimien 
jatkuvuuden varmistamiseksi kunkin alan 
rahoituksen vuotuiset tasot eivät saa 
poiketa toisistaan merkittävästi, ellei 
siihen ole puolueettomia perusteita, jotka 
on dokumentoitava asianmukaisesti ja 
ilmoitettava etukäteen.



PE494.499v01-00 46/50 AM\909593FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 98
Regina Bastos, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kullekin tämän asetuksen tavoitteelle 
on taattava tasoltaan vastaava tai 
suurempi rahoitustuki kuin 13 artiklassa 
tarkoitettujen ohjelmien puitteissa 
kaudella 2007–2013 myönnetty 
rahoitustuki. Osoittaessaan määrärahoja 
kyseisille vuotuisten toimintaohjelmien 
aloille komission on otettava huomioon 
unionin painopistealat ja tarve pitää 
kaikille 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuille aloille osoitettava rahoitus 
asianmukaisella ja oikeudenmukaisella 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 99
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kullekin tämän asetuksen tavoitteelle 
on osoitettava riittävästi rahoitusta ja 
tarvittaessa on myös varmistettava 
vähäisemmät menot ja parempi vastine 
varoille ottaen huomioon 13 artiklassa 
tarkoitettujen ohjelmien puitteissa 
kaudella 2007–2013 myönnetty 
rahoitustuki. 

Or. en
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Tarkistus 100
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yhteisrahoituksella lisätään 
edunsaajien vastuuvelvollisuutta, 
edistetään rahoituksen vaikuttavuutta ja 
parannetaan kaikkien sidosryhmien 
välistä yhteistyötä. Yksittäiselle 
edunsaajalle EU:n talousarviosta 
toiminta-avustuksina myönnettävän 
rahoitustuen määrä kalenterivuoden 
aikana ei kuitenkaan saa olla yli 
50:tä prosenttia kyseisen edunsaajan 
vuotuisesta kokonaisbudjetista.

Or. en

Tarkistus 101
Nessa Childers

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman täytäntöönpanoa varten 
komissio hyväksyy vuotuiset työohjelmat 
täytäntöönpanosäädösten muodossa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

2. Ohjelman täytäntöönpanoa varten 
komissio hyväksyy 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja erityistavoitteita ja 
5 artiklassa tarkoitettuja toimia koskevat 
vuotuiset työohjelmat 
täytäntöönpanosäädösten muodossa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Ehdotetussa asetuksessa ei esitetä tietoja siitä, miten rahoitusta osoitetaan eri 
painopistealoille ja toimille vuoden aikana, eikä siinä anneta takuita siitä, että ohjelman 
erityistavoitteille osoitettavan rahoituksen taso olisi ennustettavissa vuosittain. Kaikkia 
koskevan tasa-arvon edistäminen, syrjimättömyyden periaatteen täytäntöönpano, naisten ja 
miesten välisen tasa-arvon edistäminen ja naisiin, lapsiin ja muihin muita heikommassa 
asemassa oleviin henkilöihin kohdistuvan väkivallan torjuminen edellyttävät kestävää ja 
ennustettavissa olevaa vuotuista rahoitusta. Myös kyseisiä näkökohtia tarkastelevat 
eurooppalaiset verkostot tarvitsevat kestävää ja ennustettavissa olevaa rahoitusta, jotta ne 
voivat jatkaa työtään tehokkaasti jäsentensä kanssa. Ohjelmaa koskevassa säädöksessä on 
edes jollain tasolla vahvistettava, että kyseisillä aloilla toteutettaville toimille on saatavilla 
rahoitusta jokaisena vuonna.

Tarkistus 102
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. On varmistettava, että tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluville eri 
aloille osoitettava rahoitustuki jaetaan 
asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti 
ottaen huomioon 13 artiklassa 
tarkoitetuille ohjelmille kaudella 2007–
2013 osoitetun rahoituksen taso. 
Päättäessään näiden alojen rahoituksesta 
vuosittaisten työohjelmiensa laatimisen 
yhteydessä komissio ottaa huomioon 
tarpeen lisätä 4 artiklan 1 kohdan da ja 
db alakohdassa tarkoitettujen 
erityistavoitteiden rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 103
Anna Záborská

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Väliarviointikertomuksessa käsitellään 
ohjelmien tavoitteiden saavuttamista, 
resurssien käytön tehokkuutta ja 
ohjelmasta Euroopan tasolla saatavaa 
lisäarvoa, jotta voidaan päättää, 
jatketaanko rahoitusta ohjelman 
soveltamisalalla vai olisiko sitä muutettava 
tai olisiko se keskeytettävä vuoden 2020 
jälkeen. Lisäksi kertomuksessa käsitellään 
ohjelman mahdollista yksinkertaistamista, 
sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta ja 
kaikkien tavoitteiden ja toimien jatkuvaa 
merkityksellisyyttä. Siinä otetaan 
huomioon 13 artiklassa mainittujen 
ohjelmien jälkiarvioinnit.

3. Väliarviointikertomuksessa käsitellään 
ohjelmien tavoitteiden saavuttamista, 
resurssien käytön tehokkuutta ja 
ohjelmasta Euroopan tasolla saatavaa 
lisäarvoa, jotta voidaan päättää, 
jatketaanko rahoitusta ohjelman 
soveltamisalalla vai olisiko sitä muutettava 
tai olisiko se keskeytettävä vuoden 2020 
jälkeen. Lisäksi kertomuksessa käsitellään 
ohjelman mahdollista yksinkertaistamista, 
sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta ja 
kaikkien tavoitteiden ja toimien jatkuvaa 
merkityksellisyyttä. Siinä otetaan 
huomioon 13 artiklassa mainittujen 
ohjelmien jälkiarvioinnit. Komissio 
raportoi väliarvioinnissaan etenkin 
toimintakustannuksiin osoitetuista 
avustuksista, joilla on rahoitettu 
keskeisimpiä toimijoita, keskeisiä 
Euroopan tason verkostoja, 
asiantuntijaverkostoja tai Euroopan tason 
seurantakeskuksia.

Or. en

Tarkistus 104
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 3 artiklassa ja 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen yleis- ja 
erityistavoitteiden saavuttamista 
arvioidaan mitattavissa olevien, 
sukupuolten mukaisesti eriteltyjen 
suorituskykyindikaattoreiden perusteella. 
Tärkeimmäksi vertailukohdaksi on 
otettava eurooppalainen lisäarvo, joka on 
saatu sukupuolten tasa-arvoa ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuntaa 
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koskevan kaiken kattavan tavoitteen 
saavuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 105
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Väliarviointikertomukseen ja 
jälkiarviointikertomukseen on 
sisällytettävä yleinen ja moniulotteinen 
sukupuolinäkökulma ja on varmistettava, 
että arvioinnin päätelmät pohjautuvat 
sukupuolikohtaisiin ja sukupuolen 
mukaan eriteltyihin indikaattoreihin ja 
tietoihin;

Or. fr


