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LYHYET PERUSTELUT

Komission tiedonannossa "Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio" on määritetty 
rahoitusrakenteen yksinkertaistamisen päätavoitteet, jotka on tarkoitus saavuttaa vähentämällä 
unionin rahoitussäädösten lukumäärää ja luomalla joukko perussäännöksiä, joita sovelletaan 
kaikkeen unionin rahoitukseen perusoikeuksien alalla. Siirtääkseen painopisteen selvästi 
eurooppalaiseen lisäarvoon ja varmistaakseen rahoitusmekanismien järkeistämisen ja 
yksinkertaistamisen komissio on ehdottanut perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman 
perustamista seuraavien kolmen nykyisen ohjelman seuraajaksi:

– perusoikeus- ja kansalaisuusohjelma

– Daphne III -ohjelma

– työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Progress-ohjelman osa-alueet "syrjinnän 
torjuminen ja monimuotoisuus" ja "sukupuolten tasa-arvo".

Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmalla olisi edistettävä erityisesti unionin kansalaisuuteen 
liittyviä oikeuksia, syrjintäkiellon sekä naisten ja miesten tasa-arvon periaatteita, oikeutta 
henkilötietojen suojaan, lapsen oikeuksia, unionin kuluttajalainsäädäntöön perustuvia 
oikeuksia sekä oikeuksia, jotka liittyvät vapauteen harjoittaa elinkeinotoimintaa 
sisämarkkinoilla.

On kuitenkin varmistettava yleisin tavoittein ja yleiseen naisten ja miesten tasa-arvon 
käsitteeseen mahdollisimman tarkkaan nojautuen, että naisten ja miesten tasa-arvon 
näkökulma ei katoa ohjelmista.

Jollei sukupuolten tasa-arvoon liittyviin ongelmiin kiinnitetä riittävästi huomiota, naisten 
oikeudet ja naisten ja miesten tasa-arvo saattavat jäädä liian vähälle huomiolle.

Sen vuoksi on tärkeää, että tasa-arvonäkökulma otetaan huomioon asetuksen otsikossa.

Toisaalta on tärkeää säilyttää Daphne-ohjelman tavoitteet, kuten naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjunta, myös tämän asetuksen tavoitteiden joukossa. 

On välttämätöntä tarkastella erittäin tarkasti suunnitelmia, joilla pyritään asianomaisten alojen 
joustavaan rahoitukseen. Jos perusoikeus- ja kansalaisuusohjelman eri hankkeisiin osoitetuista 
määrärahoista ei anneta eriteltyjä tietoja, on vaikea tietää, ketkä ovat tuensaajia ja miten 
ohjelma vaikuttaa naisten ja miesten tasa-arvoon.

Säännöksiin olisi sisällytettävä erityisesti suoria sekä toteutettavissa ja tarkistettavissa olevia 
naisten ja miesten tasa-arvoa koskevia tavoitteita, joita varten osoitetaan erityiset määrärahat, 
ja rahoitus olisi säilytettävä edellisen kauden tasolla. 

Toisaalta on tärkeää varmistaa, että talousarvion toteutuksen vaikutusta naisten ja miesten 
tasa-arvoon seurataan ja arvioidaan, jotta on helpompi arvioida tarkasti ja tehokkaasti tämän 
rahoituksen vaikutusta.

On välttämätöntä valvoa kaikkia naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen tarkoitettuihin 
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varoihin tehtäviä muutoksia ja tuoda ne esiin.

Lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että tuensaajille, viranomaisille ja valtiosta riippumattomille 
järjestöille tiedotetaan edelleen kaikista rahoitusmahdollisuuksista ja niistä edellytyksistä, 
jotka on täytettävä, jos halutaan päästä eri ohjelmien piiriin.

On myös olennaisen tärkeää kerätä säännöllisesti vertailukelpoisia tietoja naisiin unionissa 
kohdistuvan väkivallan eri muodoista, vaikka se onkin erityisen vaikeaa, koska naiset ja 
miehet eivät pelkonsa tai häpeänsä vuoksi kovin herkästi kerro kokemuksistaan, mutta asia on 
tärkeä, jotta voidaan arvioida naisiin kohdistuvan väkivallan laajuutta ja löytää asianmukaisia 
ratkaisumalleja.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

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. fr
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Tarkistus 2

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) Sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
kielto, joka on kirjattu Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 artiklaan, 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.

Or. fr

Tarkistus 3

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) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 
3 kohdan mukaisesti naisten ja miesten 
tasa-arvo on unionin yhteinen tavoite ja 
arvo. Naisten ja miesten tasa-arvon 
periaate on vahvistettu myös Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 23 artiklassa.
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. Unionin olisi 
huolehdittava sukupuolten tasa-arvon 
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edistämisestä yhtäältä ottamalla 
sukupuolinäkökulma huomioon kaikessa 
politiikassa ja määrärahojen jaossa ja 
toisaalta hyväksymällä asiaa koskevia 
erityistoimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan parlamentti piti 2 päivänä 
helmikuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa "Daphne-ohjelma: 
saavutukset ja tulevaisuudennäkymät"1

valitettavana, ettei lapsiin, nuoriin ja 
naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa 
mainita selvästi komission tiedonantoon 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi perusoikeus- ja 
kansalaisuusohjelman perustamisesta 
kaudelle 2014–2020 sisältyvän 4 artiklan 
tekstissä, ja piti kiinni siitä, että rahoitus 
on säilytettävä aiemman ohjelman tasolla 
ja että sen näkyvyys on säilytettävä 
hyvänä, kun otetaan huomioon ohjelman 
tulokset, sen tehokkuus ja suosio.
__________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0027.

Or. fr
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Tarkistus 5

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 uhriksi joutuneiden 
fyysisen terveyden ja mielenterveyden.
Ongelma johtuu naisten ja miesten välillä 
edelleen vallitsevasta epätasa-arvosta, ja 
sen taustalla on rakenteellinen ilmiö, joka 
liittyy vallan epätasa-arvoiseen 
jakautumiseen naisten ja miesten kesken 
yhteiskunnassamme. Tällaista väkivaltaa 
esiintyy kaikkialla unionissa, ja siihen 
puuttuminen edellyttää koordinoituja 
toimia, jotka perustuvat aiempien 
Daphne-ohjelmien yhteydessä käytettyihin 
menetelmiin ja saatuihin tuloksiin.
Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen 
edistää myös naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoa.

Or. fr

Tarkistus 6

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 

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

Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) On tärkeää kerätä säännöllisesti 
vertailukelpoisia tietoja lapsiin, nuoriin, 
naisiin ja muihin riskiryhmiin Euroopan 
unionissa kohdistuvan väkivallan eri 
muodoista, jotta voidaan arvioida 
väkivaltaongelman todellista laajuutta ja 
löytää siihen sopivia ratkaisuja.

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Asetuksen jokaiselle tavoitteelle on 
varmistettava riittävä ja asianmukainen 
rahoitus, jotta erityisesti naisten oikeuksia 
ja naisten ja miesten tasa-arvoa edistävät 
hankkeet, joihin kuuluvat myös lapsiin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi 
toteutettavat toimet, voidaan toteuttaa 
onnistuneesti. Vuosittainen rahoitus on 
jaettava tasapuolisesti siten, että 
varmistetaan asetettujen tavoitteiden ja 
toteutettujen toimien jatkuvuus.

Or. fr
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Tarkistus 9

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, vammaisten ja vanhusten 
oikeudet mukaan lukien;

Or. fr

Ks. tarkistukset 10 ja 11, joissa vahvistetaan naisten ja miesten tasa-arvoa sekä lapsiin, 
nuoriin, naisiin ja muihin riskiryhmiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa 
koskevat erityistavoitteet.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää naisten ja miesten tasa-arvoa 
sekä tukea sukupuolten välisen tasa-
arvon valtavirtaistamista;

Or. fr

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

b b) ehkäistä ja torjua lapsiin, nuoriin, 
naisiin ja muihin riskiryhmiin 
kohdistuvaa väkivaltaa sekä tarjota apua 
ja suojaa tällaisen väkivallan uhreille ja 
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riskiryhmille; 

Or. fr

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

b a) annetaan apua ja tukea väkivallan 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi toimiville 
valtiosta riippumattomille ja muille 
järjestöille;

Or. fr

Tarkistus 13

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 säännöllinen 
vertailukelpoisten tietojen keruu ja 
tilastojen laatiminen muun muassa lapsiin, 
nuoriin, naisiin ja muihin riskiryhmiin 
kohdistuvan väkivallan eri muodoista;
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. fr
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Tarkistus 14

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; näissä toimissa on tarvittaessa 
otettava huomioon sukupuolinäkökulma;

Or. fr

Tarkistus 15

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 
tietojärjestelmien ja -välineiden 
kehittäminen, käyttö ja ylläpito;

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; eri 
kohderyhmille suunnattujen tiedotus- ja 
valistuskampanjoiden ja -tapahtumien 
järjestäminen, väkivallan ehkäisemistä ja 
torjuntaa koskevat kampanjat sekä 
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 
tietojärjestelmien ja -välineiden 
kehittäminen, käyttö ja ylläpito; 
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Or. fr

Tarkistus 16

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 
puolesta toimivien valtiosta 
riippumattomien tai muiden järjestöjen 
toiminnan tukeminen; 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. fr

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kullekin tämän asetuksen tavoitteelle 
on varmistettava riittävä ja 
asianmukainen rahoitustuki, jossa 
otetaan huomioon 13 artiklassa 
mainittujen edeltävän kauden 2007–2013 
ohjelmien yhteydessä myönnetyn 
rahoituksen taso. Päättäessään näiden 
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alojen rahoituksesta vuosittaisten 
työohjelmien laatimisen yhteydessä 
komission tulisi ottaa huomioon unionin 
prioriteetit sekä tarve säilyttää riittävä 
rahoitustaso kaikilla 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla.

Or. fr

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa ohjelmaa säännöllisesti 
voidakseen tarkkailla sen nojalla 
toteutettujen toimien täytäntöönpanoa 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
toiminta-aloilla ja 4 artiklassa 
tarkoitettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista. Seurannan avulla on myös 
mahdollista arvioida, miten sukupuolten 
tasa-arvo ja syrjinnän vastaiset toimet on 
otettu huomioon ohjelman toimissa. 
Indikaattorit olisi tapauksen mukaan
eriteltävä sukupuolen, iän ja 
vammaisuuden perusteella. 

1. Komissio seuraa ohjelmaa säännöllisesti 
voidakseen tarkkailla sen nojalla 
toteutettujen toimien täytäntöönpanoa 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
toiminta-aloilla ja 4 artiklassa 
tarkoitettujen erityistavoitteiden 
saavuttamista. Seurannan avulla on myös 
mahdollista arvioida, miten sukupuolten 
tasa-arvo, väkivallan ehkäiseminen ja siltä 
suojeleminen ja syrjinnän vastaiset toimet 
on otettu huomioon ohjelman toimissa. 
Indikaattorit on eriteltävä sukupuolen, iän 
ja vammaisuuden perusteella. 
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