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LYHYET PERUSTELUT

Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelma 2014–2020 seuraa kolmea nykyistä ohjelmaa, jotka ovat 
perusoikeus- ja kansalaisuusohjelma, Daphne III -ohjelma sekä työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteisvastuuta koskevan Progress-ohjelman osa-alueet "syrjinnän torjuminen ja 
monimuotoisuus" ja "sukupuolten tasa-arvo".

Ohjelman tavoitteena on edistää unionin kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia, syrjintäkiellon 
sekä naisten ja miesten tasa-arvon periaatteita, oikeutta henkilötietojen suojaan, lapsen 
oikeuksia ja unionin kuluttajalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia.

Vetoomusvaliokuntaan tulee paljon vetoomuksia, jotka liittyvät ohjelman kattamiin 
tavoitteisiin. Jotkut vetoomuksen esittäjät ja järjestöt ovat korostaneet rahoituksen merkitystä 
ja kiinnittäneet huomiota varojen saannin vaikeuteen. Varoja pitää olla riittävästi, ja ne pitää 
jakaa harkitusti ja avoimesti. Keskeisten Euroopan tason verkostojen tukemisen lisäksi olisi 
tuettava myös pienten kansalaisjärjestöjen esittämiä kansallisia hankkeita.

Lausunnon valmistelija pyytää huomioimaan myös YK:n yleissopimuksen vammaisten 
henkilöiden oikeuksista. Tämä yleissopimus on ensimmäinen kansainvälinen 
ihmisoikeusväline, johon EU on liittynyt. Monet vetoomukset ovat osoitus vammaisten 
henkilöiden kohtaamista vaikeuksista ja siitä, että yleissopimuksessa vahvistetut 
perusoikeudet ja -vapaudet eivät toteudu heidän kohdallaan. Vetoomusvaliokunta on mukana 
luomassa yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja puitteita sopimuksen 
täytäntöönpanolle, ja sen tehtäviin kuuluu suojella vammaisten henkilöiden oikeuksia.

Myös Euroopan unionin perusoikeuskirja olisi mainittava nimenomaisesti. Ohjelman 
erityistavoitteisiin olisi lisättävä rasismin ja muukalaisvihan torjunta, sukupuolinäkökohtien 
valtavirtaistaminen sekä naisiin, lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan torjunta. 

TARKISTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

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

tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 2 ja 
3 artiklan sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 8 ja 10 artiklan, 19 artiklan 
2 kohdan, 21 artiklan 2 kohdan, 
114 artiklan, 168 artiklan, 169 artiklan ja 
197 artiklan,

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan,

Or. en

Tarkistus 3

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.

(1) Euroopan unioni perustuu ihmisarvon,
vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen ja 
oikeusvaltion periaatteille, jotka ovat 
yhteisiä kaikille jäsenvaltioille.

Or. en
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Tarkistus 4

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 
täysimääräisesti oikeuksia, jotka 
perustuvat unionin kansalaisuuteen sekä 
Euroopan unionin ratifioimiin 
kansainvälisiin yleissopimuksiin, muun 
muassa YK:n yleissopimukseen 
vammaisten henkilöiden oikeuksista. 
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 millä tahansa unionin 
virallisella kielellä. Heidän olisi voitava 
asua, matkustaa, opiskella ja työskennellä 
toisessa jäsenvaltiossa vapaasti luottaen 
siihen, että heidän oikeuksiaan suojataan 
riippumatta siitä, missä he oleskelevat 
unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 5

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 

(5) Sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
kielto ja naisten ja miesten välinen tasa-
arvo sekä suvaitsevaisuus ja yhteisvastuu
ovat jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja. 
Kaikkien syrjinnän muotojen torjuminen 
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koordinoituja toimia, muun muassa 
rahoituksen myöntämistä.

on jatkuva tavoite, joka vaatii 
koordinoituja toimia, muun muassa 
rahoituksen myöntämistä.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

Yksilöiden oikeuksien tukeminen ja 
edistäminen unionissa, syrjintään ja 
epätasa-arvoon puuttuminen ja 
kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien 
suojaaminen tukevat Eurooppa 2020 
-strategian erityistavoitteiden ja 
lippulaivahankkeiden edistämistä.

Yksilöiden oikeuksien tukeminen ja 
edistäminen unionissa, syrjintään ja 
epätasa-arvoon puuttuminen ja unionin
kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien 
suojaaminen tukevat Eurooppa 2020 
-strategian erityistavoitteiden ja 
lippulaivahankkeiden edistämistä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

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 oikeuksista tehdyssä YK:n 
yleissopimuksessa vahvistettuja yksilön 
oikeuksia.

Or. en
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Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikissa toimissa; 

Or. en

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

b b) torjua naisiin, lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvaa väkivaltaa ja tukea tällaisen 
väkivallan uhreja ja riskiryhmiä;

Or. en

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

b c) torjua rasismia, muukalaisvihaa ja 
muuta suvaitsemattomuutta;

Or. en
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Tarkistus 11

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 ja tähän liittyvien kantelujen ja 
vetoomusten määrää.

Or. en

Tarkistus 12

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; ohjelmaan kuuluvia 
toimia toteuttavien kansalaisjärjestöjen 
tukeminen; asiantuntijaelinten ja 
-organisaatioiden sekä keskus-, alue- ja 
paikallisviranomaisten verkottaminen 
Euroopan tasolla; asiantuntijaverkkojen 
rahoitus; Euroopan tason 
seurantakeskusten rahoitus.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ohjelman eri erityistavoitteisiin 
osoitetaan vuosittain varoja tasapuolisesti. 
Kunkin erityistavoitteen osalta esitetään 
rahoituksen ohjeellinen jakautuminen.

Or. en


