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Tarkistus 14
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 19 artiklan 2 kohdan, 
21 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 
168 artiklan, 169 artiklan ja 197 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
9 artiklan sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 19 artiklan 2 kohdan, 
21 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 
168 artiklan, 169 artiklan ja 197 artiklan,

Or. de

Tarkistus 15
Heinz K. Becker

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.
Näiden oikeuksien täysimääräinen käyttö 
olisi taattava, ja siltä olisi poistettava 
kaikki esteet.

(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. Näistä 
oikeuksista olisi tiedotettava riittävästi ja 
niitä olisi edistettävä ja suojeltava, jotta ne 
voivat toteutua käytännössä. Näiden 
oikeuksien täysimääräinen käyttö olisi 
taattava, ja siltä olisi poistettava kaikki 
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esteet.

Or. de

Tarkistus 16
Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kuten Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan johdanto-osassa 
todetaan, unionin perustana ovat 
ihmisarvon, vapauden, 
yhdenvertaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden jakamattomat ja 
yleismaailmalliset arvot, jotka ovat 
kansalaistoiminnalle ratkaisevat tärkeitä.

Or. es

Tarkistus 17
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kansalaisjärjestöt ja -aloitteet 
ansaitsevat erityistukea, sillä aidosti 
eurooppalaisen poliittisen alueen 
kehittyminen edellyttää aktiivista 
kansalaisuutta, ja unionin oikeutus 
puolestaan perustuu tällaiselle 
yhtenäiselle poliittiselle alueelle.

Or. en
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Tarkistus 18
Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Kansalaisten olisi voitava käyttää 
unionin kansalaisuuteen perustuvia 
oikeuksia täysimääräisesti. Heidän olisi 
voitava käyttää oikeuttaan liikkua ja 
oleskella vapaasti unionin alueella, oikeutta 
äänestää ja asettua ehdokkaaksi Euroopan 
parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa, 
oikeutta konsuliviranomaisten tarjoamaan 
suojeluun ja oikeutta esittää vetoomuksia 
Euroopan parlamentille. Heidän 
oikeuttaan sosiaaliturvaan ja 
ammattiyhdistystoimintaan olisi 
suojeltava, eivätkä työnantajat saisi nähdä 
sitä tilaisuutena palkkojen polkemiseen ja 
sosiaaliseen polkumyyntiin. Heidän olisi 
voitava asua, matkustaa ja työskennellä 
toisessa jäsenvaltiossa vapaasti luottaen 
siihen, että heidän oikeuksiaan suojataan 
riippumatta siitä, missä he oleskelevat 
unionin alueella.

Or. es

Tarkistus 19
Elena Băsescu

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, 

(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 
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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.

asuinmaassaan, 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 20
Jarosław Leszek Wałęsa

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) EU:n 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.

Or. en

Tarkistus 21
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kansalaiset ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt olisi 
saatava tietoisemmiksi poliittisista 
oikeuksistaan ja niitä olisi kannustettava 
hyödyntämään näitä oikeuksia enemmän, 
jotta ne voisivat ajaa etujaan unionissa. 
Kansalaisten kannustaminen 
aktiivisempaan rooliin EU:n tason 
demokratiassa vahvistaa eurooppalaista 
kansalaisyhteiskuntaa ja edistää 
Euroopan kansalaisuuden kehittymistä.

Or. de

Tarkistus 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kansalaisten ja yritysten olisi myös 
voitava hyödyntää täysimääräisesti 
sisämarkkinoita. Kuluttajien olisi voitava 
nauttia kuluttajalainsäädäntöön 
perustuvista oikeuksista, ja yrityksiä olisi 
kannustettava käyttämään vapauttaan 
harjoittaa elinkeinotoimintaa 
sisämarkkinoilla. Sopimus- ja 
kuluttajaoikeutta koskevien säädösten 
kehittäminen tarjoaa yrityksille ja 
kuluttajille käytännön ratkaisuja 
rajatylittävien ongelmien selvittämiseen, 
jotta valikoimat laajenisivat ja jotta olisi 
halvempaa tehdä sopimuksia toisissa 
jäsenvaltioissa olevien 
sopimuskumppanien kanssa samalla kun 
kuluttajansuojan taso säilyisi korkeana.

(4) EU:n kansalaisten ja yritysten olisi 
myös voitava hyödyntää täysimääräisesti 
sisämarkkinoita. Kuluttajien olisi voitava 
nauttia kuluttajalainsäädäntöön 
perustuvista oikeuksista, ja yrityksiä olisi 
kannustettava käyttämään vapauttaan 
harjoittaa elinkeinotoimintaa 
sisämarkkinoilla. Sopimus- ja 
kuluttajaoikeutta koskevien säädösten 
kehittäminen tarjoaa yrityksille ja 
kuluttajille käytännön ratkaisuja 
rajatylittävien ongelmien selvittämiseen, 
jotta valikoimat laajenisivat ja jotta olisi 
halvempaa tehdä sopimuksia toisissa 
jäsenvaltioissa olevien 
sopimuskumppanien kanssa samalla kun 
kuluttajansuojan taso säilyisi korkeana.

Or. en
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Tarkistus 23
Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jäsenvaltiot eivät saa käyttää 
henkilöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevaa unionin lainsäädäntöä 
siirtotyöläisten ja heidän perheidensä 
syrjimiseen. Unionin on taattava, että 
näitä työläisiä kohdellaan tasavertaisesti 
verotuksessa, sosiaalietuuksissa ja 
mahdollisuuksissa saada koulutusta ja 
asunto.

Or. es

Tarkistus 24
Elena Băsescu

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 loukkaus perusoikeuksia 
vastaan ja muodostaa vakavan 
terveysuhkan. Tällaista väkivaltaa esiintyy 
kaikkialla unionissa, ja siihen puuttuminen 
edellyttää koordinoituja toimia. Naisiin 
kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisy ja 
torjuminen edistää myös naisten ja miesten 
välistä tasa-arvoa.

Or. en

Tarkistus 25
Heinz K. Becker
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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, väkivallalta ja kaikilta 
yksityisyyden suojan loukkauksilta, jotka 
vaarantavat heidän fyysisen ja 
mielenterveytensä ja jotka modernin
viestintäteknologian epätoivotunlaisen 
kehityksen takia ovat nykyään entistä 
monimuotoisempia ja vaikeammin 
havaittavissa.

Or. de

Tarkistus 26
Elena Băsescu

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 

(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 ja 
suojellaan lapsen oikeuksia sekä
suojellaan lapsia vahingonteoilta ja 
väkivallalta, jotka vaarantavat heidän 
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mielenterveytensä. fyysisen ja mielenterveytensä.

Or. en

Tarkistus 27
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Etenkin tämänhetkisen 
väestökehityksen takia olisi pyrittävä 
torjumaan kaikenlaista ikään perustuvaa 
syrjintää niin nuoria kuin vanhojakin 
kohtaan. Tällaista syrjintää, joka riistää 
yhteiskunnaltamme merkittävän 
sosiaalisen, taloudellisen ja älyllisen 
henkisen pääoman lähteen, voidaan 
torjua parhaiten toimilla, jotka edistävät 
sukupolvien välistä yhteisvastuuta pitkällä 
aikavälillä, kuten unionin velvollisuus on 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 3 kohdan nojalla tehdä.

Or. de

Tarkistus 28
Elena Băsescu

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 

(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 
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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.

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 samoin kuin niiden 
toteuttamiselle ja moitteettomalle 
täytäntöönpanolle. 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.

Or. en

Tarkistus 29
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 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 Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa
vahvistetut yksilön oikeudet turvataan 
kaikilta osin ja niitä edistetään ja 
suojellaan.

Or. en
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Tarkistus 30
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää unionin kansalaisuuteen
perustuvien oikeuksien käyttöä;

a) edistää tietoisuutta unionin 
kansalaisuuteen perustuvista oikeuksista ja 
niiden tuntemusta sekä kannustaa ihmisiä 
käyttämään näitä oikeuksia enemmän;

Or. de

Tarkistus 31
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistää unionin kansalaisuuteen 
perustuvien oikeuksien käyttöä;

a) edistää unionin kansalaisuuteen 
perustuvien oikeuksien käyttöä ja aktiivista 
kansalaisuutta;

Or. en

Tarkistus 32
Michael Cashman

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

Tarkistus 33
Jarosław Leszek Wałęsa

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 sekä 
vammaisten ja vanhusten oikeudet mukaan 
lukien, sekä torjuu kaikenlaisia 
ääriliikkeitä;

Or. en

Tarkistus 34
Heinz K. Becker

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, mukaan lukien naisten ja 
miesten tasa-arvo sekä vammaisten ja 
vanhusten oikeudet sukupolvien välisen 
yhteisvastuun nojalla;

Or. de

Tarkistus 35
Elena Băsescu
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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, kansallisuuteen, 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 36
Michael Cashman

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

Komission teksti Tarkistus

b a) ehkäisee ja torjuu naisiin, lapsiin ja 
nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa samoin 
kuin kaikkia viharikoksia ja väkivaltaa 
sekä tarjoaa tukea uhreille ja 
riskiryhmille

Or. en

Tarkistus 37
Michael Cashman

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

Komission teksti Tarkistus

b b) torjuu kaikenlaista sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
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suuntautumiseen perustuvaa 
suvaitsemattomuutta ja syrjintää

Or. en

Tarkistus 38
Mariya Nedelcheva

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

Komission teksti Tarkistus

e a) helpottaa kaikkien jäsenvaltioiden 
työntekijöiden yhtäläisten oikeuksien 
kilpailla ja päästä EU:n työmarkkinoille 
toteutumista periaatteiden tasa-arvosta, 
syrjimättömyydestä, yhteisvastuusta ja 
kaikkien EU:n kansalaisten vapaasta 
liikkuvuudesta EU:n sisällä perusteella.

Or. bg

Tarkistus 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. korostaa parempaa ja riittävästi 
rahoitettua viestintää sekä kansallisella 
että paikallisella tasolla

Or. en

Tarkistus 40
Jarosław Leszek Wałęsa

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

1 b. tunnistaa ja poistaa esteitä ja 
rajoituksia, jotka rajoittavat vammaisten 
henkilöiden mahdollisuuksia hyötyä EU:n 
kansalaisten oikeuksista

Or. en

Tarkistus 41
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainittujen 
tavoitteiden saavuttamista mittaavina 
indikaattoreina käytetään muun muassa 
näiden oikeuksien kunnioittamista, käyttöä 
ja toteuttamista koskevaa eurooppalaista 
näkemystä ja tähän liittyvien kantelujen 
määrää.

2. Edellä 1 kohdassa mainittujen 
tavoitteiden saavuttamista mittaavina 
indikaattoreina käytetään muun muassa 
näiden oikeuksien kunnioittamista, käyttöä 
ja toteuttamista koskevaa eurooppalaista 
näkemystä sekä epäonnistumisia näiden 
oikeuksien suojelussa koskevien
kantelujen määrää ja aiheita.

Or. en

Tarkistus 42
Elena Băsescu

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, myös 
paikallisyhteisöjen ja kansalaisten tasolla;

Or. en
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Tarkistus 43
Tatjana Ždanoka

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuetaan unionin oikeuden ja 
politiikkojen täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa;

b) tuetaan unionin oikeuden ja 
politiikkojen täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa ja edistetään, erityisesti 
tukemalla kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjä, perusoikeuksien toteutumista ja 
täytäntöönpanoa EU:n lainsäädännön 
piirissä;

Or. en

Tarkistus 44
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) edistetään valtioiden välistä yhteistyötä 
ja parannetaan keskinäistä tuntemusta ja 
luottamusta kaikkien toimintaan 
osallistuvien sidosryhmien kesken, myös 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 45
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vastavuoroinen oppiminen, yhteistyö, 
tietoisuuden lisääminen ja levittäminen, 

c) vastavuoroinen oppiminen, yhteistyö, 
tietoisuuden lisääminen ja levittäminen, 
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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;

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, mukaan lukien Euroopan 
unionin poliittisia painopisteitä koskeva 
ulkoinen tiedotustoiminta, erityisesti 
yhteistyössä julkisten tiedotusvälineiden 
kanssa; ohjelmaan liittyvän tiedon ja sen 
tulosten levittämiseen tarkoitetun aineiston 
kokoaminen ja julkaiseminen; tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödyntävien 
tietojärjestelmien ja -välineiden 
kehittäminen, käyttö ja ylläpito sekä 
verkkotiedottaminen oleellisilla 
verkkosivuilla, alustoilla, blogeissa tai 
Web 2.0:n avulla;

Or. de

Tarkistus 46
Tatjana Ždanoka

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

Komission teksti Tarkistus

d a) tuetaan valtiosta riippumattomien 
järjestöjen ja muiden tällä alalla 
aktiivisten järjestöjen toimintaa, mukaan 
lukien tärkeimmät Euroopan tason 
verkostot, jotka pyrkivät 3 ja 4 artiklassa 
säädettyihin yleisiin ja erityisiin 
tavoitteisiin

Or. en

Tarkistus 47
Michael Cashman



AM\903053FI.doc 19/19 PE489.636v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ohjelman jokaiselle erilliselle 
tavoitteelle kohdennetaan tasapainoinen 
ja oikeudenmukainen vuosittainen 
rahoitus, jonka on riitettävä kaikkiin 
tavoitteisiin joka vuosi ohjelman aikana. 
Kunkin erityistavoitteen osalta esitetään 
rahoituksen ohjeellinen jakautuminen.

Or. en

Tarkistus 48
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Valtiosta riippumattomille järjestöille, 
jotka saavat rahoitusta ohjelman 
tavoitteisiin liittyviä toimia varten, on 
annettava tieto niille myönnettävän 
vuosittaisen rahoituksen jatkuvuudesta ja 
ennakoitavuudesta

Or. en


