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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan yhdentymishankkeella ja 
Euroopan kehityksellä on tärkeä rooli 
kriisistä selviytymisessä ja Euroopan 
saamisessa kestävälle kasvu-uralle, sillä 
niiden perustana on 50 vuotta yhteisiä 
pyrkimyksiä, yhteistyöhalua, kansojen ja 
valtioiden välistä yhteistyötä, taakkojen 
jakamista ja paremmin selviytyneiden 
apua heikommin selviytyneille. Yhdessä 
muiden tosiseikkojen ja tuntemusten 
kanssa kaikki nämä tekijät muodostavat 
eurooppalaisen hengen, joka talous- ja 
sosiaaliasioiden yhteistyön ohella on 
olennainen lähtökohta sille, että 
Eurooppa on yhteisö myös kansalaisten 
kannalta, ja tätä henkeä on tarpeen 
lujittaa.

Perustelu

Käsitteen "eurooppalainen henki" lisääminen Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan on omiaan 
lisäämään vauhtia hankkeiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Voidaanhan ajatella, että 
ystävyyskaupunkihankkeisiin ja kansainvälisiin kumppanuushankkeisiin osallistuvat ihmiset 
ilmentävät tätä henkeä toiminnallaan: jos fyysisiä rajoja ei olisi olemassa ja jakaisimme 
Euroopan alueen toistemme kanssa, kansallinen ja kulttuurinen monimuotoisuus tekisi meistä 
avoimempia ja suvaitsevaisempia ja voisimme käyttää EU:n 50 vuoden historiaa ja 
menestystä uuden työmme perustana.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(4) Jotta kansalaiset tuntisivat, että 
EU-asiat kuuluvat heille ja jotta he voisivat 
osallistua täysimittaisesti yhä tiiviimmän 
unionin rakentamiseen edistäen samalla 
yhteisen kansalaisuuden kokemusta 
paremman ymmärtämyksen ja 
keskinäisen tuntemuksen perusteella, 
tarvitaan erilaisia ylikansallisia ja unionin 
tasoisia toimia ja koordinoituja 
ponnisteluja. Eurooppalainen 
kansalaisaloite on ainutlaatuinen tilaisuus 
kansalaisille osallistua suoraan
politiikantekoon ja EU:n lainsäädännön 
kehittämiseen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kaiken tyyppisen yhteisöllisen 
toiminnan elvyttämiseksi uuden ohjelman 
olisi katettava useita erilaisia toimia ja 

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

käsitettävä muun muassa kansalaisten 
tapaamisia, yhteydenpitoa ja keskusteluja 
kansalaisuuteen liittyvistä asioista, unionin 
tason tapahtumia, aloitteita Euroopan 
historiaa ja Euroopan tulevaisuutta
muovanneiden tapahtumien pohtimiseksi,
analysoimiseksi ja muistelemiseksi,
aloitteita tietoisuuden kasvattamiseksi 
unionin toimielimistä ja niiden toiminnasta 
sekä keskusteluja Euroopan poliittisista 
kysymyksistä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Ensisijaisesti tuetaan hankkeita, joiden 
vaikutukset ovat suuret, mutta eritoten
myös hankkeita, jotka liittyvät suoraan 
EU:n politiikkoihin ja joissa osallistutaan 
EU:n poliittisen ohjelman laatimiseen.
Moitteettoman varainhoidon periaatetta 
noudattaen ohjelman täytäntöönpanoa olisi 
yksinkertaistettava edelleen käyttämällä 
kertakorvauksia, kiinteämääräistä 
rahoitusta ja yksikkökustannuksia; lisäksi 
vuosittain olisi asetettava useita 
määräaikoja tarjousten 
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vastaanottamiselle, olisi lisättävä EU:n 
avustuksilla rahoitettavaa osuutta 
hankkeiden kustannuksista ja hankkeiden 
ennakkorahoitusta ja hankkeiden 
täytäntöönpanolle olisi asetettava 
pidempiä ja joustavampia määräaikoja.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Muistiperinnön vahvistaminen ja 
kansalaisten osallistumisvalmiuksien
lisääminen unionin tasolla.

– Muistiperinnön ja eurooppalaisen 
hengen vahvistaminen ja 
kansalaisvaikuttamisen valmiuksien
lisääminen unionin tasolla.

Perustelu

Sanan "henki" lisääminen ilmentää eräänlaista siltaa menneen ja tulevan välillä. 
Muistaminen on yksi osa tätä henkeä, sillä menneisyyden kielteiset tapahtumat vaikuttivat 
suurelta osin Euroopan yhteisön perustamiseen. Ohjelmasta olisi käytävä ilmi, että Euroopan 
yhteisöä ohjaa yhteinen henki ja että yhteisön kannalta on tärkeää, että mahdollisimman 
monet kansalaiset tuntevat ja tunnustavat tämän hengen, koska se johtaa suurempaan 
yhteenkuuluvuuteen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. tietoisuuden lisääminen 
muistiperinnöstä, yhteisestä historiasta ja
identiteetistä ja yhteisistä arvoista sekä 
unionin päämäärästä edistää rauhaa, 
unionin arvoja, sen kulttuurista ja 
kielellistä moninaisuutta sekä unionin 
kansojen hyvinvointia kannustamalla
keskustelua, pohdintaa ja verkostojen 
kehittämistä ja saattamalla ihmisiä yhteen 
jakamaan keskenään kokemuksia, 
oppimaan menneestä ja keskustelemaan 
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Euroopan tulevaisuudesta;

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

Erityishuomiota on kiinnitettävä 
romaneihin ja muihin EU:n 
vähemmistöihin, jotta helpotetaan heidän 
integroitumistaan täysivaltaisiksi EU:n 
kansalaisiksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Sanan "henki" lisääminen ilmentää eräänlaista siltaa menneen ja tulevan välillä. 
Muistaminen on yksi osa tätä henkeä, sillä menneisyyden kielteiset tapahtumat vaikuttivat 
suurelta osin Euroopan yhteisön perustamiseen. Ohjelmasta olisi käytävä ilmi, että Euroopan 
yhteisöä ohjaa yhteinen henki ja että yhteisön kannalta on tärkeää, että mahdollisimman 
monet kansalaiset tuntevat ja tunnustavat tämän hengen, koska se johtaa suurempaan 
yhteenkuuluvuuteen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) "Muistiperintö ja Euroopan 
kansalaisuus"

(a) "Euroopan historiaa koskevan 
muistiperinnön vaaliminen ja 
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eurooppalaisen identiteetin ja hengen 
kehittäminen"

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näitä kahta lohkoa täydentävät 
horisontaaliset toimet, joissa analysoidaan, 
levitetään ja hyödynnetään hankkeen 
tuloksia ("Hyödyntämistoimet").

Näitä kahta lohkoa täydentävät 
horisontaaliset toimet, joissa analysoidaan, 
levitetään ja hyödynnetään hankkeen 
tuloksia ("Levittämistoimet ja 
uudelleenhyödyntämistä edistävät 
toimet").

Perustelu

Joitain hankkeiden tuloksia voidaan levittää, kun taas toisia voidaan hyödyntää uudelleen 
(toistuva käyttö).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Ilmauksen "mutta ei yksinomaan" sisällyttämisellä muistutetaan, että kyse ei ole suljetusta 
luettelosta.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ylikansallisten kumppanuuksien ja 
verkostojen luominen ja toiminta

– rajat ylittävien kansainvälisten 
yhteistyösuhteiden ja -verkostojen
luominen ja toiminta

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan yleisen edun mukaisten 
järjestöjen tukeminen

– Euroopan edun mukaisten järjestöjen 
tukeminen

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yhteisöjen muodostaminen ja 
kansalaisuuteen liittyvistä kysymyksistä 
keskusteleminen tietotekniikan avulla ja/tai 
sosiaalisen median välityksellä

– yhteisöllisyyden lujittamisesta ja muista
kansalaisuuteen liittyvistä kysymyksistä 
keskusteleminen tietotekniikan avulla ja/tai 
sosiaalisen median välityksellä

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan historiaa muovanneita 
tapahtumia koskevat keskustelut, 
tutkimukset ja toimet, jotta erityisesti
natsismin ja stalinismin aikana tehtyjä 
rikoksia ei unohdettaisi

– Euroopan historiaa muovanneita 
tapahtumia koskevat keskustelut, 
tutkimukset ja toimet, jotta erityisesti
totalitaaristen hallintojen aikana tehtyjä 
rikoksia ei unohdettaisi
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– pohdinnat ja keskustelut yhteisistä 
arvoista 

– pohdinnat ja keskustelut yhteisistä 
eurooppalaisista arvoista, yhteisestä 
eurooppalaisesta identiteetistä ja 
tulevaisuudesta sekä eurooppalaisesta 
hengestä

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen muiden ilmauksen "henki" käyttöönottoa koskevien artiklojen 
kanssa. Kyseessä on yksi Euroopan rakentamisen keskeisistä osista.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– aloitteet tietoisuuden lisäämiseksi EU:n 
toimielimistä ja niiden toiminnasta

– aloitteet kansalaisten tietämyksen
lisäämiseksi EU:n toimielimistä ja niiden 
toiminnasta

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 9 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– toimet, joilla levitetään ja hyödynnetään
tuettujen aloitteiden tuloksia ja edistetään 
niiden uudelleenhyödyntämistä

Perustelu

Tulosten levittämisen lisäksi hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on syytä päättää, 
miten tuloksia voidaan käyttää uudelleen tulevaisuudessa ja siten osaltaan edesauttaa 
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dynaamisempaa kehitystä. Esimerkkinä mainittakoon, että hankkeen tuloksena voi olla 
tutkimus mutta tutkimus on saatettu tehdä aivan uudella menetelmällä, jota voidaan soveltaa
moniin muihin hankkeisiin. Menetelmä olisi siksi aivan yhtä tärkeä kuin tuloskin, koska sitä 
voitaisiin käyttää useita kertoja.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 11 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jäsenvaltioiden tiedotusohjelmien ja 
neuvontarakenteiden tukeminen.

– ohjelman tunnetuksi tekeminen ja sitä 
koskeva neuvonta jäsenvaltion tasolla 
sekä sen mahdollistavien 
institutionaalisten rakenteiden 
tarjoaminen.

Perustelu

Painopisteen ei pitäisi olla institutionaalisissa rakenteissa vaan julkisuudessa ja 
neuvonnassa, joita varten institutionaalisia rakenteita tarvitaan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Julkisia hankintoja koskevat sopimukset 
kattavat palvelujen ostot, kuten
tapahtumien järjestämisen, selvitys- ja 
tutkimustoiminnan, tiedotuksen ja 
tiedonlevityksen välineet, seurannan ja 
arvioinnin,

2. Julkisia hankintoja koskevat sopimukset 
kattavat sellaisten palvelujen ostot, jotka 
johtavat ohjelman yhteydessä suoraan 
tapahtumien toteuttamiseen, selvitys- ja 
tutkimustoimintaan, tiedotuksen ja 
tiedonlevityksen välineisiin sekä seuranta-
ja arviointitoimiin.

Perustelu

Koska tässä säädöksessä "ohjelmalla" viitataan Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan, sanan 
käyttäminen unkarinkielisessä versiossa sanan "tapahtuma" sijaan saattaa aiheuttaa 
sekaannusta. On myös korostettava, että julkisia hankintoja olisi käytettävä silloin, kun on 
kyse ohjelman tasolla järjestettävistä tapahtumista (sana "suoraan").
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki 
Euroopan yhdentymistä edistävät 
sidosryhmät, erityisesti 
paikallisviranomaiset ja -järjestöt, 
eurooppalaisen julkiset politiikan 
tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), 
kansalaisryhmät ja muut 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten 
vainoista selviytyneiden yhdistykset) sekä 
koulutus- ja tutkimuslaitokset.

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki 
Euroopan yhdentymistä, yhteistä muistia 
sekä eurooppalaisia arvoja ja 
eurooppalaista identiteettiä edistävät 
sidosryhmät, erityisesti 
paikallisviranomaiset ja -järjestöt, 
eurooppalaisen julkiset politiikan 
tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot), 
kansalaisryhmät ja muut 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt (kuten 
vainoista selviytyneiden yhdistykset) sekä 
koulutus- ja tutkimuslaitokset, riippumatta 
niiden jäsenmäärästä tai talousarvion 
suuruudesta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Myös verkossa tapahtuva kuuleminen olisi vakiinnutettava ja sille olisi annettava korkeampi 
profiili. Vaikka kuulemisia jo toteutetaankin verkossa, asia olisi ilmaistava selvemmin 
asetuksen tekstissä.



AD\915612FI.doc 13/20 PE494.830v02-00

FI

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa kuulemisten aikana tehdyt 
ehdotukset huomioon laatiessaan 
vuotuisia työohjelmiaan.

Perustelu

Asetus pakottaa komission tekemään jatkuvia parannuksia vuotuisiin työohjelmiin myös 
ohjelmia toteutettaessa.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio varmistaa, että tässä ohjelmassa 
sovelletut toimet ovat johdonmukaisia
unionin muiden toiminta-alojen välineiden 
kanssa ja täydentävät niitä; kyseessä ovat 
erityisesti yleissivistävä koulutus, 
ammatillinen koulutus, kulttuuri, urheilu, 
perusoikeudet ja -vapaudet, sosiaalinen 
osallisuus, sukupuolten tasa-arvo, 
sukupolvien välinen yhteisvastuu, 
vapaaehtoistyö, syrjinnän torjuminen, 
tutkimus ja innovointi, naapuruus- ja 
laajentumispolitiikka ja unionin ulkoiset 
toimet.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
LIITE – 1 kohta – LOHKO 1 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

1. Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus 1. Muistiperintö, Euroopan kansalaisuus ja 
eurooppalainen henki
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Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 3 artiklan ensimmäisen kohdan kanssa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
LIITE 1 – 1 kohta – LOHKO 1 – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lohkosta tuetaan toimintoja, joissa 
kannustetaan pohtimaan yhteisiä arvoja 
niiden laajimmassa mielessä ottaen 
huomioon niiden moninaisuus. Varoja voi 
olla saatavilla aloitteille, joissa pohditaan 
Euroopan nykyhistorian totalitaaristen 
järjestelmien (varsinkin muttei pelkästään 
natsismin ja stalinismin) syitä ja muistetaan 
niiden uhreja. Lohkoon pitäisi kuulua myös 
Euroopan lähihistorian muita merkittäviä 
vaiheita koskevia toimintoja. Etusijalla 
ovat erityisesti toimet, joissa kannustetaan 
suvaitsevaisuuteen ja sovintoon ja joilla 
pyritään saavuttamaan nuorempi 
sukupolvi.

Lohkosta tuetaan toimintoja, joissa 
kannustetaan pohtimaan Euroopan 
historiaa, kulttuurista ja kielellistä 
moninaisuutta ja yhteisiä arvoja niiden 
laajimmassa mielessä. Varoja voi olla 
saatavilla aloitteille, joissa pohditaan 
Euroopan nykyhistorian totalitaaristen 
järjestelmien (varsinkin muttei pelkästään 
natsismin ja stalinismin) syitä ja muistetaan 
niiden uhreja. Lohkoon pitäisi kuulua myös 
Euroopan lähihistorian muita merkittäviä 
vaiheita koskevia toimintoja. Etusijalla 
ovat erityisesti toimet, joilla kannustetaan 
suvaitsevaisuuteen, keskinäiseen 
ymmärtämykseen kulttuurien välisen 
vuoropuhelun avulla ja sovintoon keinona 
jättää taakse menneisyys ja rakentaa 
tulevaisuutta ja joilla pyritään 
saavuttamaan etenkin nuorempi sukupolvi.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
LIITE 1 – 1 kohta – LOHKO 2 – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poliittisen ja taloudellisen päätöksenteon 
avaamisessa naisille ja heikossa asemassa 
oleville on vielä paljon työtä. Ihmisten 
elämään vaikuttavia päätöksiä tekevien 
pitäisi kuunnella paremmin heidän 
mielipiteitään ja toimia niiden perusteella.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
LIITE 1 – 1 kohta – LOHKO 2 – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Koska vähemmistöjen täydellinen 
integrointi on EU:n pysyvä tavoite, 
vähemmistöjen poliittista osallistumista ja 
kansalaisvaikuttamista on kannustettava 
rakentavammalla tavalla.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
LIITE – 1 kohta – HORISONTAALINEN TOIMI – otsikko

Komission teksti Tarkistus

HORISONTAALINEN TOIMI: Tulosten 
hyödyntäminen

HORISONTAALINEN TOIMI: tulosten 
levittäminen ja uudelleenhyödyntäminen

Perustelu

Since we are dealing here with actions which are horizontal and in some cases appear rather 
abstract, the names they are given should explain what they are. In addition, it is not just the 
results themselves which should be disseminated; their impact and the value added which 
they bring should be exploited repeatedly and, in some cases, in other sectors. Introducing the 
word ‘multiplication’ suggests this way of thinking. For example, if the devising of a new 
methodology is one of the results of a project, this can be exploited any number of times in 
later projects.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
LIITE – 1 kohta – HORISONTAALINEN TOIMI – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimeen sisältyy "valmiuksien luominen" 
eli sellaisten tukitoimenpiteiden 
kehittäminen, jotka liittyvät parhaiden 
toimintatapojen vaihtoon, paikallis- ja 

Toimeen sisältyy "valmiuksien luominen" 
eli sellaisten tukitoimenpiteiden 
kehittäminen, jotka liittyvät parhaiden 
toimintatapojen vaihtoon, paikallis- ja 
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aluetason sidosryhmien, myös 
viranomaisten, kokemusten yhdistämiseen 
ja uusien taitojen hankkimiseen 
esimerkiksi koulutuksen avulla. Viimeksi 
mainittuun voisi kuulua esimerkiksi
vertaisperiaatteella tapahtuva taitotiedon
vaihto, kouluttajien kouluttaminen ja 
ohjelmasta rahoitusta saavien järjestöjen ja 
hankkeiden tietokannan luominen.

aluetason sidosryhmien, myös 
viranomaisten, kokemusten yhdistämiseen 
ja uusien taitojen hankkimiseen 
esimerkiksi sosiaalisen median tai
koulutuksen avulla. Viimeksi mainittuun 
voisi kuulua vertaisperiaatteella tapahtuva 
vaihto, kouluttajien kouluttaminen ja 
esimerkiksi ohjelmasta rahoitusta saavien 
järjestöjen ja hankkeiden tietokannan 
luominen.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
LIITE 1 – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Etusijalla ovat yleisesti ottaen hankkeet, 
joiden vaikutukset ovat suuret, eritoten 
hankkeet, jotka liittyvät suoraan unionin 
politiikkoihin ja joissa osallistutaan 
unionin poliittisen ohjelman laatimiseen.

Etusijalla ovat yleisesti ottaen avustukset 
hankkeille, joiden vaikutukset ovat suuret, 
eritoten hankkeille, jotka liittyvät unionin 
politiikkoihin tai kansalaisten tärkeinä 
pitämiin kysymyksiin ja joilla osallistutaan 
unionin poliittisen ohjelman laatimiseen.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
LIITE – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmaa ja valtaosaa toimista voi 
hallinnoida keskitetysti 
toimeenpanovirasto.

Ohjelmaa ja valtaosaa toimista hallinnoi
keskitetysti toimeenpanovirasto.

Perustelu

Asetuksella määritellään, millainen taho ohjelmaa koordinoi.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
LIITE – 2 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman yleisten hallintomenojen olisi 
oltava oikeassa suhteessa ohjelman 
tehtäviin.

Ohjelman yleisten hallintomenojen olisi 
oltava oikeassa suhteessa asianomaisen
ohjelman edellyttämiin tehtäviin, ja niiden 
osuuden ohjelman talousarviosta olisi 
oltava enintään 12 prosenttia.

Perustelu

Enimmäisrajan määrittäminen asetuksessa toimii viestinä ja vähentänee mainintoja unionin 
liiallisesta byrokratiasta.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
LIITE – 2 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi harjoittaa
tarkoituksenmukaista tiedotus-, julkaisu- ja 
tiedonlevitystoimintaa varmistaen siten, 
että ohjelmasta tuetut toimet tulevat laajalti
tunnetuiksi ja että ne ovat vaikutukseltaan 
tehokkaita.

Komissio harjoittaa tarvittaessa tiedotus-, 
julkaisu- ja tiedonlevitystoimintaa 
varmistaen siten, että ohjelmasta tuetut 
toimet tulevat laajalti tunnetuiksi ja että 
niillä on huomattava vaikutus. Se korostaa 
erityisesti jäsenvaltioiden tasolla kaikilla 
EU:n virallisilla kielillä toteutettavaa 
tiedottamista ja tunnetuksi tekemistä.

Perustelu

Vaikka englanti, ranska ja saksa ovatkin hankkeiden toteuttamisen tasolla hallitsevassa 
asemassa työkielinä, tämä ohjelma koskee Euroopan kansalaisuutta ja siksi on kannustettava 
tiedotukseen 23 virallisella kielellä (vuodesta 2013 alkaen kieliä on 24); tämä on yksi EU:n 
perusperiaatteista.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
LIITE 1 – 3 kohta – Erityistavoite 1 – johdanto-kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Tietoisuuden lisääminen muistiperinnöstä, 
yhteisestä historiasta ja identiteetistä ja
yhteisistä arvoista sekä unionin 
päämäärästä edistää rauhaa, unionin 
arvoja, sen kulttuurista ja kielellistä 
moninaisuutta sekä unionin kansojen 
hyvinvointia kannustamalla keskustelua, 
pohdintaa ja verkostojen kehittämistä ja 
saattamalla ihmisiä yhteen jakamaan ja 
vaihtamaan kokemuksia, oppimaan 
menneestä ja keskustelemaan Euroopan 
tulevaisuudesta.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
LIITE – 3 kohta – Erityistavoite 2 – taulukko - 6 a rivi (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Vuosina 2004, 2007 ja 
2013 liittyneistä EU:n 
jäsenvaltioista kotoisin 
olevien konsortion 
johtajien osuus

ei saatavilla Kautta linjan vähintään 
35 %.

Perustelu

Yhteisöohjelmien tasolla on korostettava, että hankkeiden koordinointia ei olisi syytä jättää 
15 vanhan jäsenvaltion vastuulle vaan sitä pitäisi levittää laajemmalle myös tällä alalla. 
Toisin sanoen kansallisten kumppanuuksien johtamiskulttuuria ja -kokemusta olisi kehitettävä 
13 uudessa jäsenvaltiossa, mikä edistäisi Euroopan yhdentymistä realistisella tavalla.
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
LIITE – 3 kohta – HORISONTAALINEN TOIMI (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

HORISONTAALINEN TOIMI: tulosten levittäminen ja uudelleenhyödyntäminen
Tulosindikaattorit Viimeisin tiedossa oleva 

tulos
Keskipitkän aikavälin 
tavoitteet (tulokset)

Perustelu

Komission olisi määriteltävä tulosindikaattorit myös ehdottamilleen horisontaalisille toimille.
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