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Ehdotus päätökseksi (KOM(2005)0116 – C6-0101/2005 – 2005/0041(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 44
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Jotta kansalaiset voisivat antaa täyden 
tukensa Euroopan yhdentymiselle, olisi 
entistä enemmän korostettava yhteisiä 
arvoja sekä yhteistä historiaa ja kulttuuria 
keskeisinä tekijöinä kansalaisten 
kuulumisessa yhteiskuntaan, joka perustuu 
vapauden ja demokratian periaatteiden 
noudattamiseen sekä ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen monimuotoisuutta 
vaalien.

(3) Jotta kansalaisista tulee Euroopan
yhdentymistä edistäviä toimijoita, olisi 
kannustettava sivistyksellistä, sosiaalista ja 
poliittista yhteistoimintaa, joka yhdistää 
historiallisen muistin, kulttuuriperinteet, 
Euroopan yhdentymisen saavutuksia
koskevat muistot ja tunteen kuulumisesta 
suureen yhteisöön, jonka perusarvoina ovat
demokratia sekä ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 45
Liite, osa I, Toimi 1, 5 a kohta (uusi)

Kansalaishankkeet, jotka ovat usein 
spontaaneja ja joille on ominaista tietty 
rakenne ja organisaatio, tarvitsevat 
erityistä tukea julkisilta virastoilta. Vaikka 
ohjelma ei kohdistukaan niihin suoraan, 
julkiset virastot ovat luontaisesti 
sitoutuneita sen menestykseen ja niiden on 
toimittava yhteistyössä kansalaisten kanssa 
sen toteuttamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jo Leinen

Tarkistus 46
Liite, osa I, Toimi 2, otsikko ja 6 a kohta (uusi)

 Demokratiakoulutuksen tuki
Tämä toimenpide suunnataan kansalaisten 
poliittisen kulttuurin muodostamiseen
tähtääviin erityistoimiin. Aktiivinen 
Euroopan kansalaisuus edellyttää 
demokraattisen järjestelmän ymmärtämistä
ja tietoisuutta institutionaalisista 
tiedonvälityskanavista. Ohjelman 
suunnitelluilla toimilla luodaan "tietoisuus 
maailmasta", joka edellyttää
päätöksentekoprosessin merkityksen 
ymmärtämistä. Tällä toimenpiteellä tuetaan 
kaikkia yksilöllisiä ja kollektiivisia 
aloitteita, jolla kansalaiset saadaan 
keskustelemaan yhteisön toimintatavasta. 
Yhteiskunnallisten järjestöjen aloitteesta 
järjestettäviin konferensseihin kutsutaan 
mielipidejohtajia, lakimiesten yhteisöissä 
järjestetään poliittisia 
keskustelutilaisuuksia, toteutetaan 
toimittajien poliittista koulutusta koskevia 
aloitteita (tarkoituksena parantaa 
poliittisen tiedottamisen tasoa), toteutetaan 
aloitteita kilpailuista, joihin sisältyy 
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yhteisön toimielinten toimintaa koskevia 
simulaatioita kuten esimerkiksi jo olemassa 
oleva yhteisön oikeutta koskeva kilpailu 
"moot court".
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