
PA\566831FI.doc PE 357.890v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2004/0152(COD)

11.5.2005

LAUSUNTOLUONNOS
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–
2013
(KOM(2004)0471 – C6-0096/2004 – 2004/0152(COD))

Valmistelija: Piia-Noora Kauppi



PE 357.890v01-00 2/8 PA\566831FI.doc

FI

PA_Leg



PA\566831FI.doc 3/8 PE 357.890v01-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

1.  Johdanto

Nuorisotoimintaohjelman perustamista ajanjaksoksi 2007–2013 koskevan ehdotuksen 
oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 149 artikla, jonka mukaan yhteisön toiminnalla 
pyritään muun muassa "edistämään nuorisovaihdon sekä sosiaalipedagogiikan alan ohjaajien 
vaihdon kehittämistä".

Ehdotuksen tavoitteena on edistää EU:ssa ja sen naapurialueilla elävien nuorten 
eurooppalaisten yhteisvastuullisuutta ja liikkuvuutta. Ehdotetut tavoitteet ovat seuraavat:

– on edistettävä yleisesti nuorten aktiivista kansalaisuutta sekä erityisesti heidän 
Euroopan kansalaisuuttaan

– on kehitettävä nuorten yhteisvastuullisuutta, etenkin Euroopan unionin sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi

– on edistettävä kansojen keskinäistä ymmärtämystä nuorten keskuudessa

– on myötävaikutettava nuorten toimintaa tukevien järjestelmien laadun ja nuorisoalalla 
toimivien kansalaisjärjestöjen edellytysten kehittämiseen

– on vahvistettava eurooppalaista yhteistyötä nuorisopolitiikan alalla.

Näihin tavoitteisiin pyritään viiden eri ohjelman avulla: ”Nuorten Eurooppa” (nuorisovaihdot 
ja nuorten liikkuvuus), ”Eurooppalainen vapaaehtoistyö” (aktiivinen osallistuminen), 
”Nuorten maailma” (naapurimaat ja kolmannet maat), ”Sosiaalipedagogiikan ohjaajat ja 
tukijärjestelmät” (nuorille tarkoitetut tukijärjestelmät) ja ”Poliittinen yhteistyö” (yhteistyö 
nuorisopolitiikan alalla).

2. Ehdotuksen yhteenveto

Ehdotus jatkaa siitä, mihin vuonna 2006 päättyvällä Nuoriso-ohjelmalla on päästy. 
Ehdotuksessa konsolidoidaan nuorisoalan talousarviota koskevat säännökset ja olemassa 
olevat ohjelmat sekä yksinkertaistetaan hakemusmenettelyä sekä hankkeiden valinta- ja 
hallinnointitapaa. Näin ollen sen avulla luotaisiin entistä näkyvämpi ja autonomisempi 
nuoriso-ohjelma EU:lle. Ohjelman kustannukset ovat 915 miljoonaa euroa ajanjaksona 2007–
2013.

3. Ehdotuksen arviointi

Ehdotus perustuu kokonaisuudessaan saatuihin kokemuksiin ja pyrkii vahvistamaan yhteisön 
toiminnan näkyvyyttä ja tehokkuutta tärkeällä nuorisoalalla. Ehdotuksen innovaatiot liittyvät 
lähinnä byrokratian virtaviivaistamiseen ja niinpä EU:n nuorisoalan ohjelmista tulee 
aikaisempaa asianmukaisempia ja niissä voidaan keskittyä juuri niihin toimiin, joilla tarvitaan 
EU:n tukea. 
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Monet kohdat ansaitsevat kuitenkin erityishuomiota. Ensinnäkin on kyseenalaista, riittääkö 
ehdotettu 915 miljoonaa euroa kaikkien esitettyjen tavoitteiden tukemiseen, erityisesti 
runsaasti resursseja vaativia muiden maiden kanssa harjoitettavia nuoriso-ohjelmia silmällä 
pitäen. Lisäksi 5 artiklan 1 kohdan sisältämää luetteloa ohjelmaan osallistuvista maista olisi 
laajennettava kattamaan esimerkiksi Kiina ja Venäjä.

Tavoitteita ei myöskään tulisi lyödä lukkoon ennakkoon: kohdealueiden, joilla on merkittävä 
mahdollisuus edesauttaa tärkeitä nuorisopolitiikan tavoitteita (esim. nuorisovaihtojen ja 
liikkuvuuden edistäminen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi tai vammaisiin keskittyminen 
heidän työllisyysmahdollisuuksiensa parantamiseksi), olisi kohottava prioriteeteiksi 
vähemmän operatiivisiin kohdealoihin verrattuna (kuten nuorten vapaaehtoistoimintaan 
osallistumisen lisääminen). Paikallisia ja kulttuurisia perinteitä ei tule jättää huomiotta ja 
esimerkiksi ennaltamääriteltyjä ikärajoituksia ja koulutusvaatimuksia ei tule pitää 
kelpoisuusedellytyksinä (toimi 2.2. Ryhmäkohtainen eurooppalainen vapaaehtoistyö ja toimi 
2.3 Vapaaehtoispalvelujen välinen yhteistyö).

Myöskään toimen 4 (Sosiaalipedagogiikan alan ohjaajat ja tukijärjestelmät) alaisuuteen 
kuuluvia hankkeita ei tulisi ohjata liiaksi ylhäältä käsin. Sen sijaan nuorisotoiminnan 
ruohonjuuritason asiantuntijoita jäsenvaltioissa ja vakiintuneita toimijoita, kuten Euroopan 
nuorisofoorumia, olisi rohkaistava ottamaan johtava asema nimettäessä tärkeitä ja soveltuvia 
hankkeita.

Erityisesti naisten roolia silmällä pitäen on toivottavaa, että nuorisotoimintaohjelman 
alaisuudessa rahoitettavat hankkeet edistävät läpikotaisin modernia ja naisten vaiktutusvaltaa 
vahvistavaa ajattelutapaa. Nuoret naiset ovat jo nyt miehiä aktiivisempia monissa 
vapaaehtoishankkeissa ja heidän poliittisen aktiivisuutensa lisäämisestä olisi tehtävä 
prioriteetti esimerkiksi toimessa 5 (Poliittinen yhteistyö).

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Euroopan unionista tehty sopimus 
perustuu vapauden, demokratian sekä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamisen periaatteeseen, ja nuorten 
aktiivisen kansalaisuuden tukemisen on 

(2) Euroopan unionista tehty sopimus 
perustuu vapauden, demokratian sekä 
ihmisoikeuksien, naisten ja miesten tasa-
arvon ja perusvapauksien kunnioittamisen 
periaatteeseen, ja nuorten aktiivisen 
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edistettävä näiden arvojen kehittämistä. kansalaisuuden tukemisen on edistettävä 
näiden arvojen kehittämistä. 

Tarkistus 2
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) EU:lla on käytettävissään lukuisia 
välineitä ja suuntaviivoja, joilla pyritään 
sukupuolten tasa-arvoon, kuten komission 
21. helmikuuta 1996 antama tiedonanto 
naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien sisällyttämisestä yhteisön 
politiikkaan ja toimintaan kaikilla aloilla1, 
Equal-yhteisöaloite valtioiden välisestä 
yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää 
uusia käytäntöjä kaikenlaisen 
työmarkkinoihin liittyvän syrjinnän ja 
eriarvoisuuden torjumiseksi2, komission 
12. joulukuuta 2002 antama tiedonanto 
tasa-arvon valtavirtaistamisen 
toteuttamisesta rakennerahastojen 
ohjelma-asiakirjoissa ohjelmakaudella 
2000–20063 ja neuvoston 2. joulukuuta 
1996 antama suositus naisten ja miesten 
tasapuolisesta osallistumisesta 
päätöksentekoon4 , jotka vahvistavat 
sukupuolten tasa-arvon EU:n keskeiseksi 
tavoitteeksi.
1 KOM(1996)0067 – Ei vielä julkaistu 
virallisessa lehdessä.
2 C(2000)853 – EYVL C 127, 5.5.2000.
3 KOM(2000)0748 lopullinen – Ei vielä 
julkaistu virallisessa lehdessä.
4 EYVL L 319, 10.12.1996.

Perustelu

Nuoristotoimintaohjelman hankkeissa olisi otettava asianmukaisesti huomioon olemassa 
olevat EU:n suuntaviivat sukupuolikysymysten valtavirtaistamisesta lainsäädännössä ja 
ohjelmissa.
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Perustamissopimuksen 3 artiklan 
mukaan yhteisön toimintaan sisältyy 
myötävaikuttaminen korkealaatuisen 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
edistämiseen, ja siinä on pyrittävä 
poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten 
välillä sekä edistämään miesten ja naisten
välistä tasa-arvoa.

(10) Perustamissopimuksen 3 artiklan 
mukaan yhteisön toimintaan sisältyy 
myötävaikuttaminen korkealaatuisen 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
edistämiseen, ja siinä on pyrittävä 
poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten 
välillä sekä edistämään naisten ja miesten
välistä tasa-arvoa.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 12 kappale

(12) On tarpeen edistää aktiivista 
kansalaisuutta ja voimistaa kaikenlaisen 
syrjäytymisen, samoin kuin rasismin ja 
muukalaisvihan, vastaisia toimia.

(12) On tarpeen edistää aktiivista 
kansalaisuutta, naisten ja miesten tasa-
arvoa ja voimistaa kaikenlaisen 
syrjäytymisen, samoin kuin rasismin ja 
muukalaisvihan, vastaisia toimia.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Olisi säädettävä neuvoston asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 erityisistä 
soveltamissäännöistä ja 
täytäntöönpanotoimista sekä niihin 
tarvittaessa tuensaajien erityispiirteiden ja 
toimien luonteen perusteella myönnettävistä 
poikkeuksista.

(21) Olisi säädettävä neuvoston asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 erityisistä 
soveltamissäännöistä ja 
täytäntöönpanotoimista sekä niihin 
tarvittaessa osallistujien erityispiirteiden ja 
toimien luonteen perusteella myönnettävistä 
poikkeuksista.

Perustelu

Lainsäädännössä ei tule säätää osallistuvien henkilöiden luonteesta, etenkin kun tavoitteena 
on edistää yhteistyötä, osallistumista ja dynaamisia ratkaisuja.

Tarkistus 6
3 artiklan 1 kohdan g alakohta

g) Huolehditaan muita heikommassa 
asemassa olevien nuorten osallistumisesta 
ohjelmaan.

g) Huolehditaan muita heikommassa 
asemassa olevien nuorten, vammaiset 
mukaan lukien, osallistumisesta ohjelmaan.
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Perustelu

"Asemaa" ei tule tulkita ainoastaan sosio-taloudellisin perustein, vaan mielessä on pidettävä 
myös fyysiset tekijät.

Tarkistus 7
3 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) Edistetään kansallisella tasolla nuorten 
siviili- ja vapaaehtoispalvelun välistä 
yhteistyötä.

Poistetaan.

Perustelu

Nuorisotoimintaohjelmaa ja sen tavoitteita ei saa missään tapauksessa sekoittaa kansallisiin 
siviilipalvelujärjestelyihin. Ensin mainitun ei saa antaa kehittyä viimeksi mainitun 
korvikkeeksi.

Tarkistus 8
3 artiklan 4 kohdan d alakohta

d) Parannetaan nuorisotiedotusta. d) Parannetaan nuorisotiedotusta ottamalla 
huomioon nuorten naisten erityishaasteet 
joissakin jäsenvaltioissa sekä vammaiset.

Tarkistus 9
5 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) muut EU:n kumppanimaat.

Perustelu

Ohjelmaan osallistuvien maiden luettelon olisi oltava mahdollisimman laaja. Muotoilu 
"kumppanimaat" varmistaa sekä kattavuuden että antaa tulkintamahdollisuuksia.

Tarkistus 10
6 artiklan 4 kohta

4. Kaikilla nuorilla, ketään syrjimättä, on 
oltava mahdollisuus osallistua 
ohjelmatoimiin liitteessä määriteltyjen 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 

4. Kaikilla nuorilla, ketään syrjimättä, on 
oltava mahdollisuus osallistua 
ohjelmatoimiin liitteessä määriteltyjen 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. 
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Komissio ja ohjelmaan osallistuvat maat 
huolehtivat erityisesti sellaisten nuorten 
osallistumismahdollisuuksien 
parantamisesta, joiden on koulutuksellisista, 
sosiaalisista, fyysisistä, 
mielenterveydellisistä, taloudellisista, 
kulttuurisista tai maantieteellisistä syistä 
vaikea osallistua ohjelmaan.

Komissio ja ohjelmaan osallistuvat maat 
huolehtivat erityisesti sellaisten nuorten 
osallistumismahdollisuuksien 
parantamisesta, joiden on koulutuksellisista, 
sosiaalisista, fyysisistä, 
mielenterveydellisistä, taloudellisista, 
kulttuurisista, sukupuoleen liittyvistä tai 
maantieteellisistä syistä vaikea osallistua 
ohjelmaan.

Tarkistus 11
11 artiklan 2 kohta

2. Ohjelmassa voidaan yhdistää varoja 
muiden yhteisön välineiden kanssa sellaisten 
toimien toteuttamiseksi, joilla voidaan 
saavuttaa ohjelman ja kyseisten välineiden 
yhteisiä tavoitteita.

2. Ohjelman olisi pyrittävä yhdistämään
varoja muiden yhteisön välineiden kanssa 
sellaisten toimien toteuttamiseksi, joilla 
voidaan saavuttaa ohjelman ja kyseisten 
välineiden yhteisiä tavoitteita.

Perustelu

Jäsenvaltioiden kannattaa toimia yhdessä EU:n tasolla ja vastaavasti EU:n käyttämien 
ohjelmien välillä olisi oltava mahdollisimman paljon synergiaa ja mahdollisimman vähän 
päällekkäisyyttä.


