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LYHYET PERUSTELUT

1. Aktiivista kansalaisuutta edistävä Kansalaisten Eurooppa -ohjelma muodostaa 
perustavaa laatua olevan strategian EU:n päätöksentekoprosessin kannalta.

Ohjelmalla kansalaiset johdatetaan kohti poliittisen mielipiteen ja tahdon 
muotoutumista koskevaa yhteistä käytäntöä ja tuodaan yhteisön 
päätöksentekoprosessiin harkintaa koskeva välttämätön osatekijä, jolla edistetään 
osallisuutta ja lainmukaisuutta.

Yhteisön kansalaisten yhteisellä sivistyksellisellä, yhteiskunnallisella ja poliittisella 
käytännöllä luodaan kanssakäymissuhde, joka kehittää itsestään kansalaisten 
osallistumista yhteisiin asioihin.

Tämän vuoksi Kansalaisten Eurooppa -ohjelma valmistaa tietä yhteisön kansalaisten ja 
toimielinten välistä yhteistyötä koskevalle poliittiselle mallille. Poliittinen impulssi 
siirtyy myös nyt "periferiasta" keskustaan. Tämä poliittisen tahdon laaja-alainen 
muodostuminen antaa kansalaisille osallistujan aseman eurooppalaisen järjestyksen
kehittämisprosessissa, tekee heistä kyseisen järjestyksen perustajia muiden ohella, 
toteuttaa ihanneolosuhteet erilaisten kulttuuriperinteiden väliselle suhteelle ja 
yleismaailmallisen oikeuden muodostumiselle. Samalla tavalla se estää sen, että 
yhteisön politiikasta tulee yhteisön kansalaisista byrokraattisesti vieraantunutta.

2. Koska Kansalaisten Eurooppa -ohjelma edistää erilaisten solidaaristen yhteisöjen 
välisiä suhteita, se edistää vastuuta, joka vaatii aktiiviselta kansalaiselta enemmän kuin 
pelkästään omaan etuun perustuvaa suuntautumista.

Kyseinen yhteinen käytäntö edistää laajalti ymmärrystä yhteisen edun mukaisista 
päämääristä ja normeista. Se johtaa tiedostettuun rinnakkaiseloon, jota hallitsevat 
yhtäläiset oikeudet ja vastavuoroinen kunnioittaminen. Se kehittää kussakin yksilössä 
kollektiivista käsitystä yhteisön elämästä, joka demokraattisista arvoista ja 
ihmisoikeuksista koostuva tapa elää. 

3. Ohjelmalla lisätään konsensusta alueella, jossa kulttuurinen ja sosiaalinen pluralismi 
tehostuu. Tällaista konsensusta ei ole mahdollista saavuttaa vain yhteisön 
toimielimistä käsin, vaan se vaatii kansalaisten osallistumista jatkuvan 
kommunikointiprosessin kautta.

Kansalaisyhteiskuntaan perustuvan poliittisen tahdon muodostuminen tukee oikeuden 
alan eurooppalaista hanketta ja määrittää sille rajat ja sukupolvet ylittävän
kulkusuunnan. Se luo tietä kansojen liitolle, ja juuri se on Euroopan ja eurooppalaisen 
Res Publican asianmukainen suunta.

4. Ohjelman strateginen merkitys on juuri siinä, että sillä edistetään lukuisia 
yhteydenpitotapoja, jotka yhdistävät kansalaiset toimielimiin. Suunnitelluilla toimilla 
selvennetään osallistujien tapaa ymmärtää itsensä oikeudenmukaisen, moniarvoisen ja 
maailman asioihin sitoutuneen Euroopan jäseninä.



PE 364.958v01-00 4/21 PA\588458FI.doc

FI

5. Kansalaisaktiivisuus luo yhteydenpitoon perustuvan yhteisön, joka rikastuttaa 
poliittista päätöksentekomenettelyä, vähentää byrokraattista vieraantumista ja rikkoo 
toimielinten poliittisen monopolin. Tuloksena on ilman muuta laillisuuden 
lisääntyminen ja uusien poliittisten avauksien ja uusien syntyhetkien menestykseen 
johtavan tien turvaaminen Euroopan kehitysprosessissa.

"Perustuslaillinen kriisi" ja laajentumisen pelko osoittavat, miten julkinen hallinto 
vaatii tällaista osallistumista.

6. Kansalaiset määrittelevät yhteisen toiminnan ja vuoropuhelun avulla, mitkä perinteet 
he haluavat säilyttää, mitä yhteisiä sääntöjä he haluavat laatia, minkälaisessa 
Euroopassa he haluavat asua. Tämän avulla poliittinen keskustelu saa moraalisen 
ulottuvuuden ja pragmaattisen ulottuvuuden. Se rakentaa varovasti tulevaisuutta. Se 
muuttaa perusteiden ja päämäärien mittasuhteet. Se valmistelee entistä 
lainmukaisempaa ja kunnianhimoisempaa Eurooppaa.

7. Ohjelma ansaitsee siis pohjimmiltaan valmistelijan tuen. Sen tehokkuuden 
optimoimiseksi valmistelija ehdottaa mobilisoimaan kaikki yhteiskunnalliset toimijat, 
tiedotusvälineet mukaan lukien, joista tulee tällä tavoin tärkeimpiä toimijoita. On 
syytä korostaa sponsorointia ja vapaaehtoisuutta koskevia aloitteita, jotka useissa 
tapauksissa kehittyvät spontaanisti ja tuovat esiin avustustoiminnalle omistautuneita 
kansalaisia. On korostettava toimia kouluyhteisöissä, jotka ovat koulutuksen ja 
pysyvän yhteistyön strategisia tukipisteitä. On edistettävä aloitteita, jotka koskevat 
demokratiasta oppimista ja tietoa poliittiseen toimintaan liittyvistä institutionaalisista 
kanavista. On tuettava viranomaisia, joiden on luonnostaan sitouduttava ohjelman 
menestymiseen.

Valmistelija ehdottaa, että luodaan uusi budjettikohta Koulutus demokratiaa varten, 
joka sisältyy toimeen "Aktiivinen kansalaisyhteiskunta Euroopassa". Ohjelma on 
menestyksellinen vain, jos saavutetaan selkeyttämistä koskeva tavoite ja kutsutaan 
kansalaiset osallistumaan poliittiseen toimintaan. Käsitys suunniteltujen toimien 
mukaisesta eurooppalaisesta elämäntavasta vaatii ymmärtämään hallinnon 
merkityksen.

Valmistelija korostaa vielä tarvetta tiivistää "Tiedotuksen ja tiedonlevityksen" 
budjettikohtaa sen suhteen, että korostetaan ja konkretisoidaan tiedotusvälineiden 
toimintaa entisestään tässä ohjelmassa. Ohjelma on menestyksellinen vain, jos sen 
tukena on kattava kerrannaisvaikutuksia aikaansaava tiedottaminen. Toimilta puuttuu 
mahdollisimman laaja tiedotusvälineiden huomio. Tämän vuoksi näistä toimista 
tiedottamista on tuettava televisiossa, lehdistössä ja paikallisradioissa.

Demokratiasta oppimista ja tiedottamista koskevat aloitteet osoittavat, että 
talousarviota on kasvatettava 10 miljoonalla eurolla, jotka jaetaan tasapuolisesti 
kunkin kyseessä olevan tiedotusvälineen kesken. Lisäämällä tämä valmistelijan 
alkuperäiseen ehdotukseen, talousarvion kokonaismäärä on 300 miljoonaa euroa.

On korostettava vielä tarvetta ponnistella hallinnon yksinkertaistamiseksi, koska 
byrokratia on kansalaisten vihollinen. Valmistelija säilyttää epäillen viittauksen 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyviin neuvoa-antaviin komiteoihin.
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8. On pikaisesti rakennettava kansalaisten Eurooppa. Eurooppa ei ole mahdollinen ilman 
kyseistä yksityisen ja julkisen autonomian välistä kytköstä. Vain tällä tavoin 
sisällytetään oikeutta koskevat yleismaailmalliset arvot laaja-alaiseen näkökulmaan, 
jolle luonteenomaisia ovat erilaisten perinteiden muodostamat kuviot.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Unionin kansalaisuutta olisi pidettävä 
jäsenvaltioiden kansalaisten perustavaa 
laatua olevana asemana. 

(1) Unionin kansalaisuus, jonka haltijoina 
ovat kaikki jäsenvaltioiden kansalaiset, 
muodostaa yhteisön 
päätöksentekoprosessin perustan. 

Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Yhteisön olisi toissijaisuutta 
asianmukaisesti noudattaen kannustettava 
Euroopan unionin kansalaisia 
hyödyntämään täysimääräisesti unionin 
kansalaisuuden kaikki puolet.

(2) Ellei toissijaisuusperiaatteesta muuta 
johdu, Euroopan unionin toimielinten on 
edistettävä aktiivista, osallistuvaa, 
vastuullista ja itsemääräämiseen 
perustuvaa kansalaisuutta, jonka avulla 
pystytään antamaan impulsseja 
viranomaisille, syventämään demokratiaa 
ja rakentamaan Euroopan tulevaisuutta.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Jotta kansalaiset voisivat antaa täyden 
tukensa Euroopan yhdentymiselle, olisi
entistä enemmän korostettava yhteisiä 

(3) Jotta kansalaisista tulee Euroopan
yhdentymistä edistäviä toimijoita, olisi 
kannustettava yhteistä, sivistyksellistä, 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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arvoja sekä yhteistä historiaa ja kulttuuria 
keskeisinä tekijöinä kansalaisten 
kuulumisessa yhteiskuntaan, joka perustuu 
vapauden ja demokratian periaatteiden 
noudattamiseen sekä ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen monimuotoisuutta 
vaalien.

sosiaalista ja poliittista käytäntöä, joka 
yhdistää historiallisen muistin, 
kulttuuriperinteet ja tunteen kuulumisesta 
suureen yhteisöön, joka perustuu arvoihin 
entistä enemmän korostettava yhteisiä 
arvoja sekä yhteistä historiaa ja kulttuuria 
keskeisinä tekijöinä kansalaisten 
kuulumisessa yhteiskuntaan, joka perustuu
demokratiaan sekä ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
unioni tuodaan lähemmäs kansalaisia ja 
että kansalaiset voivat täysimääräisesti 
osallistua tiiviimmän unionin 
kehittämiseen, on tarpeen lähestyä kaikkia 
kansalaisia ja kannustaa heitä 
osallistumaan kansainvälisiin vaihtoihin ja 
yhteistyötoimiin, jolloin osaltaan 
vahvistetaan tunnetta yhteisistä 
eurooppalaisista ihanteista. 

(4) Kansalaisten Euroopan rakentamiseksi 
on tarpeen muodostaa yleinen 
eurooppalainen mielipide ja kehittää
maailmankansalainen identiteetti sekä 
edistää kansalaisten välistä yhteydenpitoa 
sellaisen yhteistyön ja vuoropuhelun 
perusteella, joka kehittää vastavuoroista 
kunnioitusta kansainvälisissä toimissa, 
jolloin vahvistetaan tunnetta yhteisistä 
eurooppalaisista ihanteista. 

Tarkistus 5
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Euroopan parlamentti on todennut
15 päivänä huhtikuuta 1988 antamassaan 
päätöslauselmassa, että on suotavaa ryhtyä 
merkittävin toimin edistämään eri 
jäsenvaltioiden kansalaisten välisten 
yhteyksien lisäämistä ja että Euroopan 
unionin erityistuki jäsenvaltioiden kuntien 
välisen ystävyyskuntatoiminnan 
kehittämiseen on perusteltua ja toivottavaa.

(5) Euroopan parlamentti on katsonut 
15 päivänä huhtikuuta 1988 antamassaan 
päätöslauselmassa, että on strategisen 
tärkeää edistää eri jäsenvaltioiden 
kansalaisten välisten yhteyksien lisäämistä ja 
että Euroopan unionin erityistuki kyseisten 
maiden kuntien välisen 
ystävyyskuntatoiminnan kehittämiseen on 
perusteltua ja toivottavaa.
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Tarkistus 6
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Perusoikeuskirjassa tunnustetaan 
osallistuvan, toimielinten kanssa 
yhteistyöhön pystyvän sekä osallisuutta ja 
lainmukaisuutta synnyttävän 
kansalaisuuden perustavaa laatua oleva
merkitys.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 7 kappale 

(7) Neuvosto on hyväksynyt 26 päivänä 
tammikuuta 2004 tekemällään päätöksellä 
yhteisön toimintaohjelman unionin 
aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi 
(kansalaisosallistuminen); 
toimintaohjelmassa todetaan, että olisi 
pidettävä yllä vuoropuhelua 
kansalaisjärjestöjen ja kuntien kanssa sekä 
tuettava kansalaisten aktiivista 
osallistumista.

(7) Se on hyväksynyt 26 päivänä 
tammikuuta 2004 tekemällään päätöksellä 
yhteisön toimintaohjelman unionin 
aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi 
(kansalaisosallistuminen); 
toimintaohjelmassa todetaan, että olisi 
pidettävä yllä vuoropuhelua kuntien, 
kansalaisjärjestöjen ja yleensä kansalaisten 
kanssa. Myös Euroopan parlamentti on 
vahvistanut poliittisista haasteista ja 
vuosien 2007–2013 budjettivaroista 
antamassaan päätöslauselmassa, että 
kansalaisten osallistumista koskeva 
ohjelma on edelleen ensisijainen, jotta 
lähennetään Eurooppaa sen kansalaisiin 
prosessissa, joka lähtee perusteista.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 8 kappale 

(8) Euroopan, kansallisen ja alueellisen 
tason kansalaisjärjestöt ovat tärkeitä 
yhteystahoja kansalaisten tavoittamiseksi. 
Sen vuoksi niiden kansainvälistä yhteistyötä 
olisi tuettava. 

(8) Euroopan, kansallisen ja alueellisen 
tason kansalaisjärjestöt ovat tärkeitä kanavia 
kansalaisten mobilisoimiseksi. Sen vuoksi 
niiden kansainvälistä yhteistyötä olisi 
tuettava. 
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Tarkistus 9
Johdanto-osan 9 kappale 

(9) EU-politiikan tutkimusorganisaatiot 
voivat esittää uusia ideoita ja pohdintoja 
Euroopan tason keskustelun virikkeiksi. Ne 
voivat myös luoda yhteyksiä EU:n 
toimielinten ja kansalaisten välille, joten 
niitä on syytä tukea.

(9) EU-politiikan tutkimusorganisaatiot 
voivat esittää uusia ideoita ja pohdintoja 
Euroopan tason keskustelun virikkeiksi. Ne
edistävät muodostamaan yleisen 
mielipiteen yhteydenpidon epävirallisissa 
piireissä ja voivat luoda yhteyksiä EU:n 
toimielinten ja kansalaisten välille. Tämän 
vuoksi niitä pitää tukea ja niiden 
verkottumista edistää.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 10 kappale 

(10) Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä
siihen, että kaikkien jäsenvaltioiden 
kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat 
tasapainoisesti mukana kansainvälisissä 
hankkeissa ja toimissa. 

(10) Ohjelmassa on otettava huomion se 
periaate, että kaikkien jäsenvaltioiden 
kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat 
tasapainoisesti mukana kansainvälisissä 
hankkeissa ja toimissa. 

Tarkistus 11
Johdanto-osan 11 kappale 

(11) Ehdokasmaita ja ETA-sopimuksen 
sopimuspuolina olevia EFTA-maita
pidetään kelpoisina osallistumaan yhteisön 
ohjelmiin kyseisten maiden kanssa tehtyjen 
sopimusten mukaisesti. 

(11) Ehdokasmaille ja ETA-sopimuksen 
sopimuspuolina oleville EFTA-maille
yhteisön ohjelmiin osallistuminen kyseisten 
maiden kanssa tehtyjen sopimusten 
mukaisesti on avointa. 

Tarkistus 12
Johdanto-osan 12 kappale 

(12) Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä 
kesäkuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-
neuvosto on hyväksynyt asiakirjan ”Länsi-
Balkania koskeva Thessalonikin 
toimintasuunnitelma: kohti yhdentyvää 
Eurooppaa”, jossa Länsi-Balkanin maita 
kehotetaan osallistumaan yhteisön ohjelmien 
ja elinten toimintaan; sen vuoksi Länsi-
Balkanin maita olisi pidettävä kelpoisina 

(12) Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä 
kesäkuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-
neuvosto on hyväksynyt asiakirjan ”Länsi-
Balkania koskeva Thessalonikin 
toimintasuunnitelma: kohti yhdentyvää 
Eurooppaa”, jossa Länsi-Balkanin maita 
kehotetaan osallistumaan yhteisön ohjelmien 
ja elinten toimintaan; sen vuoksi Länsi-
Balkanin maat olisi hyväksyttävä 
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osallistumaan yhteisön ohjelmiin. kelvollisiksi osallistumaan yhteisön 
ohjelmiin.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 13 kappale 

(13) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
yhdessä säännöllisesti seurattava ja 
arvioitava ohjelman toteutusta, jotta 
mukautukset etenkin painotuksiin
toimenpiteiden täytäntöönpanossa olisivat 
mahdollisia.

(13) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
yhdessä seurattava säännöllisesti ja 
arvioitava puolueettomasti ohjelman 
toteutusta, jotta tarvittavat mukautukset 
toimenpiteiden asianmukaisessa 
täytäntöönpanossa olisivat mahdollisia.

Tarkistus 14
Johdanto-osan 14 kappale 

(17) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla toteuttaa ”Kansalaisten Eurooppa” 
-ohjelman tavoitteita, jotka ohjelman 
toimien ja toimenpiteiden kansainvälisen ja 
monenvälisen luonteen takia voidaan tämän 
vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä EY:n 
perustamissopimuksen 5 artiklan 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(17) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla toteuttaa ”Kansalaisten Eurooppa” 
-ohjelman tavoitteita, jotka ohjelman 
toimien ja toimenpiteiden kansainvälisen ja 
moninaisen luonteen takia voidaan tämän 
vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä EY:n 
perustamissopimuksen 5 artiklan 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tarkistus 15
1 artiklan 2 kohta

2. Ohjelmalla edistetään osaltaan seuraavia 
yleistavoitteita:

2. Ohjelmalla edistetään osaltaan seuraavia 
yleistavoitteita:

– Annetaan kansalaisille mahdollisuus
toimia vuorovaikutuksessa ja osallistua yhä 
tiiviimmän, kulttuurisen 
monimuotoisuuden yhdistämän ja 
rikastuttaman Euroopan rakentamiseen.

– Mobilisoidaan kansalaiset toimimaan
vuorovaikutuksessa ja osallistumaan 
moniarvoisen, oikeudenmukaisen, 
demokraattisen ja maailmaan sitoutuneen
Euroopan rakentamiseen.

– Muodostetaan eurooppalainen identiteetti,
joka perustuu tunnustettuihin yhteisiin 

– Kehitetään eurooppalainen identiteetti, 
joka perustuu poliittiseen yhteisöön, jolle 
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arvoihin sekä yhteiseen historiaan ja 
kulttuuriin. 

ovat ominaisia demokraattisten arvojen, 
ihmisoikeuksien ja kansallisten perinteiden 
historiallinen ja kulttuurinen 
monimuotoisuus. 

– Lujitetaan keskinäistä yhteisymmärrystä 
unionin kansalaisten välillä siten, että 
kulttuuriselle monimuotoisuudelle 
annetaan arvoa ja tunnustusta ja 
edistetään kulttuurienvälistä vuoropuhelua. 

– Yhdistetään kansalaiskäytäntö 
integraatiota ja laajentumista koskevaan 
yhteisön päätöksentekoprosessiin ja 
edistetään vuoropuhelua, keskinäistä 
ymmärrystä sekä yhteisön kansalaisten 
yhteisen edun tunnetta. 

– Myötävaikutetaan yhteisön yleisen 
mielipiteen muodostumiseen osallistuvan, 
toimielinten kanssa vuorovaikutukseen 
pystyvän kansalaisyhteiskunnan pohjalta ja 
varmistetaan eurooppalaisen hankkeen 
menestys.

Tarkistus 16
2 artikla

Ohjelmalla on seuraavat kansainväliseen 
toteutukseen perustuvat erityistavoitteet: 

Ohjelmalla on seuraavat kansainväliseen 
toteutukseen perustuvat erityistavoitteet: 

(a) Kootaan yhteen paikallisyhteisöjen 
jäseniä kaikkialta Euroopasta jakamaan ja
vaihtamaan kokemuksia, näkemyksiä ja 
arvoja, jotta opitaan menneestä ja 
rakennetaan tulevaa varten.

(a) Kootaan yhteen paikallisyhteisöjen 
jäseniä kaikkialta Euroopasta jakamaan
kokemuksia ja ideoita, rakentamaan 
eurooppalaista elämäntapaa ja 
rakentamaan tulevaa varten.

(b) Edistetään kansalaisjärjestöjen välistä 
unionin kansalaisuuteen liittyvää toimintaa, 
keskustelua ja pohdintaa Euroopan tasolla.

(b) Edistetään kansalaisjärjestöjen välistä 
unionin kansalaisuuteen ja demokratiaan 
liittyvää toimintaa, keskustelua ja pohdintaa 
Euroopan tasolla.

(c) Tehdään Eurooppa-ajatus kansalaisille 
tutummaksi edistämällä eurooppalaisia 
arvoja ja saavutuksia ja antamalla 
tunnustusta niille sekä vaalimalla Euroopan 
menneisyyden muistoa.

(c) Tehdään Eurooppa-ajatus kansalaisille 
tutummaksi edistämällä eurooppalaisia 
arvoja ja saavutuksia ja antamalla 
tunnustusta niille ja heijastelemalla 
historiallista muistoa kollektiiviseen 
käsitykseen tulevaisuudesta.

(d) Kannustetaan kaikkien jäsenvaltioiden 
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen 
tasapainoista mukanaoloa ja 
kulttuurienväliseen vuoropuheluun 
osallistumista sekä Euroopan 
monimuotoisuuden ja yhtenäisyyden esille 
tuomista; erityistä huomiota kiinnitetään 

(d) Kannustetaan jäsenvaltioiden 
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen 
tasapainoista mukanaoloa ja 
kulttuurienväliseen vuoropuheluun 
osallistumista sekä Euroopan tietoisuuden 
muodostumista; erityistä huomiota 
kiinnitetään äskettäin Euroopan unioniin 
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äskettäin Euroopan unioniin liittyneiden 
jäsenvaltioiden kanssa toteutettaviin toimiin.

liittyneiden jäsenvaltioiden kanssa 
toteutettaviin toimiin.

Tarkistus 17
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan 3 a luetelmakohta (uusi)

– tuki demokratiaa ja kansalaisuutta 
koskeville aloitteille.

Tarkistus 18
3 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) Yhteinen Eurooppa (c) Yhteinen Eurooppa
– hyvän näkyvyyden tapahtumat, kuten 
muistojuhlat, palkinnot ja Euroopan laajuiset 
konferenssit

– hyvän näkyvyyden tapahtumat, kuten 
muistojuhlat, palkinnot, taide-esitykset ja 
Euroopan laajuiset konferenssit

– tutkimukset, kyselyt ja mielipidemittaukset – tutkimukset, kyselyt ja mielipidemittaukset
– tiedotuksen ja tiedonlevityksen välineet. – tiedotuksen ja tiedonlevityksen välineet, 

mukaan lukien tiedotustoiminta ja 
tiedotusvälineiden mobilisointi.
.

Tarkistus 19
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kullakin toimella on edistettävä 
temaattista monialaisuutta keinona 
mobilisoida suurin mahdollinen määrä 
kansalaisia.

Tarkistus 20
3 artiklan 2 kohta

2. Jokaisessa toimessa voidaan nostaa 
etusijalle 2 artiklan 4 kohdan 
erityistavoitteen mukainen kaikkien 
jäsenvaltioiden kansalaisten ja 
kansalaisjärjestöjen tasapainoinen
mukanaolo. 

2. Jokaisen toimen on heijasteltava 2 
artiklan 4 kohdan erityistavoitteen mukaista
kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten ja 
kansalaisjärjestöjen tasapainoista
mukanaoloa. 
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Tarkistus 21
5 artikla

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki unionin 
kansalaisuutta edistävät sidosryhmät, 
erityisesti paikallisyhteisöt, EU-politiikan 
tutkimusorganisaatiot, kansalaisryhmät ja 
muut kansalaisjärjestöt, kuten valtiosta 
riippumattomat järjestöt, yhteisöt, verkostot, 
yhdistykset ja liitot sekä ammattijärjestöt. 

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki unionin 
kansalaisuutta edistävät sidosryhmät, 
erityisesti paikallisyhteisöt, EU-politiikan 
tutkimusorganisaatiot, vapaaehtoisuutta ja
sponsorointia koskevat aloitteet, koulut,
kansalaisryhmät ja muut kansalaisjärjestöt, 
kuten valtiosta riippumattomat järjestöt, 
yhteisöt, verkostot, yhdistykset ja liitot sekä 
ammattijärjestöt. 

Ohjelma on lisäksi avoin tiedotusvälineille, 
jota tiedottavat niitä koskevista toimista.
Ohjelman toimet, jota lähtevät 
kansalaisuudesta ja suuntautuvat 
kansalaisuuteen, eivät sulje pois yhteisön 
viranomaisten tukea, ja ne jopa tarvitsevat 
sitä.

Tarkistus 22
9 artiklan 1 kohta

1. Komissio varmistaa tämän ohjelman 
johdonmukaisuuden ja täydentävyyden 
suhteessa yhteisön muihin toiminta-aloihin, 
erityisesti yleissivistävään koulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen, kulttuuriin, 
urheiluun, perusoikeuksiin ja -vapauksiin, 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, 
sukupuolten tasa-arvoon, syrjinnän 
torjumiseen, tutkimukseen ja unionin 
ulkoisiin toimiin varsinkin Euroopan 
naapuruuspolitiikan yhteydessä. 

1. Komissio varmistaa tämän ohjelman 
johdonmukaisuuden ja täydentävyyden 
suhteessa yhteisön muihin toiminta-aloihin, 
erityisesti yleissivistävään koulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen, kulttuuriin, 
urheiluun, ympäristöön audiovisuaaliseen 
toimintaan ja tiedonvälitykseen, 
perusoikeuksiin ja -vapauksiin, sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen, sukupuolten tasa-
arvoon, syrjinnän torjumiseen, tutkimukseen 
ja unionin ulkoisiin toimiin varsinkin 
Euroopan naapuruuspolitiikan tasolla. 

Tarkistus 23
10 artiklan 1 kohta

1. Vahvistetaan tämän ohjelman 
täytäntöönpanoa varten 235 miljoonan euron 
rahoitusvarat 1 artiklassa tarkoitetuksi 
kaudeksi.

1. Vahvistetaan tämän ohjelman 
täytäntöönpanoa varten 300 miljoonan euron 
rahoitusvarat 1 artiklassa tarkoitetuksi 
kaudeksi.
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Tarkistus 24
11 artiklan 1 kohta

1. Komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 
2342/2002 176 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
komissio voi päättää edunsaajien 
ominaispiirteiden ja toimien luonteen 
perusteella, onko syytä poiketa sen 
tarkistamisesta, että näillä on riittävä
ammatillinen tutkintotaso ja pätevyys 
ehdotetun toimen tai toimintasuunnitelman 
toteuttamiseen. 

1. Komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 
2342/2002 176 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
komissio voi päättää edunsaajien 
ominaispiirteiden, toimien luonteen ja 
olosuhteiden perusteella poiketa sen 
tarkistamisesta, että näillä on periaatteessa 
vaatimusten mukainen ammatillinen 
tutkintotaso ja pätevyys ehdotetun toimen tai 
toimintasuunnitelman toteuttamiseen. 

Tarkistus 25
11 artiklan 5 kohta

5. Euroopan unionin yleisen edun mukaista 
tavoitetta edistäville yhteisöille, sellaisina 
kuin ne on määritelty komission asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 2342/2002 
162 artiklassa, ohjelman puitteissa 
myönnettyjen toiminta-avustusten määrää ei 
uusimisen tapauksessa automaattisesti 
alenneta asteittain neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 113 artiklan 2 
kohdan mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 26
12 artiklan 1 kohta

1. Komissio varmistaa, että kun tämän 
päätöksen mukaisesti rahoitettuja toimia 
pannaan täytäntöön, yhteisön taloudelliset 
edut suojataan petoksia, korruptiota ja muuta 
laitonta toimintaa ehkäisevillä 
toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja 
perusteettomasti maksettujen varojen 
takaisinperinnällä ja – jos väärinkäytöksiä 
todetaan – soveltamalla tehokkaita, 
oikeasuhtaisia ja varoittavia seuraamuksia 
neuvoston asetusten (EY, Euratom) N:o 
2988/95 ja (Euratom, EY) N:o 2185/96 sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1073/1999 mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Tarkistus 27
12 artiklan 4 kohta

4. Jos määräaikoja ei noudateta tai jos jonkin 
toimen toteutuksen edistyminen ei anna 
perusteita kuin osaan myönnetystä 
rahoitustuesta, komissio pyytää tuensaajaa 
esittämään komissiolle selvityksen asiasta 
tietyssä määräajassa. Jos tuensaaja ei anna 
tyydyttävää vastausta, komissio voi 
peruuttaa rahoitustuen loppuosan ja vaatia jo 
maksettujen erien palauttamista.

4. Jos määräaikoja ei noudateta tai jos jonkin 
toimen toteutuksen edistyminen ei anna 
perusteita kuin osaan myönnetystä 
rahoitustuesta, komissio pyytää tuensaajaa 
esittämään komissiolle perustelut asiasta 
tietyssä määräajassa. Jos tuensaaja ei anna 
tyydyttävää vastausta, komissio voi 
peruuttaa rahoitustuen loppuosan ja vaatia jo 
maksettujen erien palauttamista.

Tarkistus 28
14 artikla

Ennen 31 päivää joulukuuta 2006 aloitettuja 
toimia, jotka perustuvat 26 päivänä 
tammikuuta 2004 tehtyyn päätökseen 
2004/100/EY, hallinnoidaan niiden 
päättymiseen asti kyseisen päätöksen 
mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 29
Liite, osa I, Toimi 1, 2 kappale

Kohteena ovat toimet, joihin liittyy tai joilla 
edistetään unionin kansalaisten suoraa 
vaihtoa ystävyyskuntatoiminnassa. Se voi 
käsittää yksittäis- tai pilottitoimia tai se 
voidaan toteuttaa jäsenneltyinä, 
monivuotisina ja monien kumppaneiden 
välisinä sopimuksina, joissa noudatetaan 
ohjelmoidumpaa lähestymistapaa ja jotka 
sisältävät ystävyyskuntatoiminnan 
yhteydessä järjestettäviä konferensseja tai 
seminaareja yhteisesti kiinnostavista 
aiheista, asiaan liittyviä julkaisuja yms. 
Toimenpiteen avulla lisätään osaltaan 
aktiivisesti tietämystä ja yhteisymmärrystä 
kansalaisten ja kulttuurien välillä.

Kohteena ovat toimet, joihin liittyy tai joilla 
edistetään unionin kansalaisten suoraa 
vaihtoa ystävyyskuntatoiminnassa. Se voi 
käsittää yksittäis- tai pilottitoimia tai se 
voidaan toteuttaa jäsenneltyinä, 
monivuotisina ja monien kumppaneiden 
välisinä sopimuksina, joissa noudatetaan 
ohjelmoidumpaa lähestymistapaa ja jotka 
sisältävät ystävyyskuntatoiminnan 
yhteydessä järjestettäviä konferensseja tai 
seminaareja yhteisesti kiinnostavista 
aiheista, asiaan liittyviä julkaisuja yms.
Euroopan tasoisessa 
ystävyyskuntatoiminnassa ei pidä jättää 
huomiotta strategista merkitystä, joka on 
rajojen vastakkaisilla puolilla olevien 
naapurikaupunkien välillä, jotka 
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luonnostaan tarjoavat tehokkaan ja 
systemaattisen yhteydenpitopotentiaalin.
Toimenpiteen avulla lisätään osaltaan 
aktiivisesti tietämystä ja yhteisymmärrystä 
kansalaisten ja kulttuurien välillä.
Toimenpide tekee kansalaisista 
pääasiallisia toimijoita yhteisön 
päätöksentekoprosessissa kaupunkiensa ja 
alueittensa kautta, yhdistää läheisyyteen 
liittyvien perinteisten suhteidensa hyviä 
käytäntöjä ja heijastelee niitä yhteisen edun 
muodostumiseen.

Tarkistus 30
Liite, osa I, Toimi 1, 3 kappale

Toimenpiteen täytäntöönpanon 
edistämiseksi voidaan myöntää 
rakennetukea suoraan Euroopan kuntien ja 
alueiden neuvostolle (CEMR), jonka 
tehtävänä on edistää Euroopan unionin 
yleisen edun mukaista tavoitetta ja joka on 
aktiivinen ystävyyskuntatoiminnan alalla. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 31
Liite, osa I, Toimi 1, 4 kappale

Toimenpiteen tarkoituksena on tukea
erilaisia kansainvälisiä ja laaja-alaisia 
hankkeita, joihin kansalaiset osallistuvat 
suoraan. Hankkeiden laajuus ja kohde 
määräytyvät yhteiskunnan 
kehityssuuntausten mukaan, ja hankkeissa 
tarkastellaan mahdollisuuksia ratkaista 
havaittuja ongelmia innovatiivisia 
lähestymistapoja käyttäen. Uuden 
teknologian ja etenkin tietoyhteiskunnan 
teknologian käyttöä kannustetaan. 
Hankkeissa kootaan yhteen taustoiltaan 
erilaisia kansalaisia, jotka toimivat yhdessä 
tai keskustelevat aiheinaan yhteiset 
Eurooppa-asiat. Tällä tavoin lisätään 
kansalaisten keskinäistä yhteisymmärrystä ja 
tietoisuutta Euroopan 
yhdentymisprosessista. 

Tällä toimenpiteellä tuetaan erilaisia 
kansainvälisiä ja laaja-alaisia hankkeita, 
joihin kansalaiset osallistuvat suoraan. 
Hankkeissa kootaan yhteen taustoiltaan 
erilaisia kansalaisia, jotka toimivat yhdessä 
tai keskustelevat aiheinaan yhteiset teemat 
ja ongelmat. Tällä tavoin lisätään 
kansalaisten keskinäistä yhteisymmärrystä ja 
tietoisuutta Euroopan 
yhdentymisprosessista. Kansalaiset 
kehittävät näin tietoisen rinnakkaiselon 
vuoropuhelussa, jossa he selvittävät, itä 
perinteet he haluavat säilyttää, mitä 
yhteisiä sääntöjä he haluavat, 
minkälaisessa Euroopassa he haluavat 
elää. Tällä toimenpiteellä pyritään 
kehittämään kansalaisten 
yleismaailmallinen osallistuminen, johon 



PE 364.958v01-00 16/21 PA\588458FI.doc

FI

lisätään järjestöjen funktionaalinen 
osallistuminen.

Tarkistus 32
Liite, osa I, Toimi 1, 4 a kappale (uusi)

On kannustettava uusien teknologioiden, 
erityisesti tietoyhteiskuntaa koskevien 
teknologioiden käyttöä. Lisäksi on 
kannustettava kansalaisten tukemista 
koskevia hankkeita (taiteelliset ja 
humanitaariset) sekä vapaaehtoistyötä, 
joka monissa tapauksissa kehittyy 
spontaanisti ja jossa kansalaiset paljastavat 
tukitoimintaa koskevan erityisen 
kutsumuksensa. Toinen korostettava 
toimenpide on koulujen ystävyystoiminta: 
koulujen ystävyystoiminta synnyttää 
systemaattista ja vakaata yhteistyötä 
kansalaisuuden kannalta strategisilla 
koulutusaloilla ja liittyy tärkeisiin 
"satelliittiryhmiin" kuten 
vanhempainyhdistyksiin, akateemisiin 
yhdistyksiin ja urheiluseuroihin.

Tarkistus 33
Liite, osa I, Toimi 1, 5 a kappale (uusi)

Kansalaishankkeet, jotka ovat usein 
spontaaneja ja ilman järjestäytynyttä 
organisaatiota, tarvitsevat erityistä tukea 
toimielimiltä. Vaikka ohjelma ei 
kohdistukaan heidän suoraan, toimielinten 
viranomaiset ovat luontaisesti sitoutuneita 
sen menestykseen ja niiden on tehtävä 
yhteistyötä kansalaisten kanssa sen 
toteuttamiseksi.

Tarkistus 34
Liite, osa I, Toimi 2, 1 kappale 

Eurooppa-asioissa uusia ideoita ja 
pohdintoja esittävät elimet ovat tärkeitä 
institutionaalisia yhteystahoja, jotka pystyvät 

Eurooppa-asioissa uusia ideoita ja 
pohdintoja esittävät elimet ovat tärkeitä 
institutionaalisia yhteystahoja, jotka pystyvät 
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antamaan strategisia ja laaja-alaisia 
riippumattomia suosituksia EU:n 
toimielimille. Ne voivat toiminnallaan antaa 
virikkeitä keskusteluun etenkin unionin 
kansalaisuudesta ja eurooppalaisista arvoista 
ja kulttuureista. Toimenpiteen tavoitteena on 
parantaa institutionaalisia valmiuksia 
organisaatioissa, jotka ovat edustavia, 
tuottavat todellista eurooppalaista lisäarvoa, 
voivat saada aikaan merkittäviä 
kerrannaisvaikutuksia ja pystyvät toimimaan 
yhteistyössä tämän ohjelman muiden
edunsaajien kanssa. Euroopan laajuisten 
verkkojen lujittaminen on tällä alalla tärkeä 
tehtävä. Avustuksia voidaan myöntää useita 
aihealueita ja toimintoja käsittävän 
monivuotisen työohjelman pohjalta. 
Rakennetukea voidaan myöntää suoraan 
Notre Europe -säätiölle (Groupement 
d’études et de recherches Notre Europe), 
joka on Euroopan unionin yleisen edun 
mukaista tavoitetta edistävä yhteisö. 

antamaan strategisia ja laaja-alaisia 
riippumattomia suosituksia EU:n 
toimielimille. Ne voivat toiminnallaan antaa 
virikkeitä keskusteluun etenkin unionin 
kansalaisuudesta ja eurooppalaisista arvoista 
ja kulttuureista. Toimenpiteen tavoitteena on 
parantaa institutionaalisia valmiuksia 
organisaatioissa, jotka ovat edustavia, 
tuottavat todellista eurooppalaista lisäarvoa, 
voivat saada aikaan merkittäviä 
kerrannaisvaikutuksia ja pystyvät toimimaan 
yhteistyössä tämän ohjelman muiden 
edunsaajien kanssa. Tutkimusorganisaatiot 
ovat erityisen merkittäviä julkisen 
mielipiteen muodostumisen kannalta 
tiedonvälityksen epävirallisten piirien 
tasolla. Euroopan laajuisten verkkojen 
lujittaminen on tällä alalla tärkeä tehtävä. 
Avustuksia voidaan myöntää useita 
aihealueita ja toimintoja käsittävän 
monivuotisen työohjelman pohjalta. 
Rakennetukea voidaan myöntää suoraan 
Notre Europe -säätiölle (Groupement 
d’études et de recherches Notre Europe), 
joka on Euroopan unionin yleisen edun 
mukaista tavoitetta edistävä yhteisö.

Tarkistus 35
Liite, osa I, Toimi 2, 2 kappale 

Kansalaisjärjestöt ovat tarpeellisia ja niiden 
on voitava toimia ja pitää yhteyttä Euroopan 
laajuisesti monilla yleisen edun mukaisilla 
aloilla (esim. yhteiset arvot ja yhteinen 
perintö, vapaaehtoistoiminta, sosiaaliset 
kysymykset). Toimenpiteen avulla niille 
annetaan valmiudet ja vakaat edellytykset 
edistää jäsentensä ja kansalaisyhteiskunnan 
kansainvälistä toimintaa Euroopan tasolla. 
Euroopan laajuisten verkkojen lujittaminen 
on tällä alalla tärkeä tehtävä. Avustuksia 
voidaan myöntää useita aihealueita ja 
toimintoja käsittävän monivuotisen 
työohjelman pohjalta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Tarkistus 36
Liite, osa I, Toimi 2, 4 kappale 

Suoraa rakennetukea voidaan myöntää 
Euroopan unionin yleisen edun mukaista 
tavoitetta edistäville yhteisöille. Tällaisia 
ovat esimerkiksi Euroopan sosiaalialan 
kansalaisjärjestöjen foorumi (Platform of 
European Social NGOs) ja Eurooppa-liike 
(European Movement).

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 37
Liite, osa I, Toimi 2, 5 kappale 

Keskustelujen, julkaisujen, valistustoimien 
ja muiden kansainvälisten hankkeiden 
ansiosta kansalaisjärjestöt, kuten valtiosta 
riippumattomat järjestöt, ammattijärjestöt, 
liitot ja tutkimuslaitokset, voivat saada 
kansalaiset liikkeelle tai ajaa heidän etujaan. 
Kansalaisjärjestöjen toiminnan Euroopan 
laajuisen ulottuvuuden käyttöönoton tai 
kehittämisen myötä järjestöt voivat parantaa 
valmiuksiaan ja saavuttaa suuremman 
yleisön. Eri jäsenvaltioiden 
kansalaisjärjestöjen suoran yhteistyön avulla 
osaltaan lisätään keskinäistä 
yhteisymmärrystä eri kulttuureista ja 
näkökannoista ja tunnistetaan yhteisiä 
huolenaiheita ja arvoja. Toimia voidaan 
toteuttaa yksittäisten hankkeiden muodossa, 
mutta pitemmän ajan suunnittelulla 
varmistetaan myös kestävämmät vaikutukset 
sekä verkostojen kehittäminen ja 
synergiaetujen syntyminen.

Keskustelujen, julkaisujen, valistustoimien 
ja muiden kansainvälisten hankkeiden 
ansiosta kansalaisjärjestöt, kuten valtiosta 
riippumattomat järjestöt, ammatilliset
yhdistykset, ammattijärjestöt, liitot ja 
tutkimuslaitokset, voivat saada kansalaiset 
liikkeelle tai ajaa heidän etujaan. 
Kansalaisjärjestöjen toiminnan Euroopan 
laajuisen ulottuvuuden käyttöönoton tai 
kehittämisen myötä järjestöt voivat parantaa 
valmiuksiaan ja saavuttaa suuremman 
yleisön. Eri jäsenvaltioiden 
kansalaisjärjestöjen suoran yhteistyön avulla 
osaltaan lisätään keskinäistä 
yhteisymmärrystä eri kulttuureista ja 
näkökannoista ja tunnistetaan yhteisiä 
huolenaiheita ja arvoja. 
Kansalaisyhteiskunnan järjestöillä on näin 
strateginen merkitys kansalaisten 
osallistumisprosessissa. Kyseiset järjestöt 
ovat ihanteellisia paikkoja kehittää 
yksilöllistä käsitystä yhteisestä edusta, ne 
ovat ihanteellisia keskustelukumppaneita 
yhteiskunnan yhteistyössä viranomaisten 
kanssa ja yhteisön päätöksentekoprosessin 
lainmukaisuuden sosiaalisen perustan 
parhaita toimijoita. Toimia voidaan 
toteuttaa yksittäisten hankkeiden muodossa, 
mutta pitemmän ajan suunnittelulla 
varmistetaan myös kestävämmät vaikutukset 
sekä verkostojen kehittäminen ja 
synergiaetujen syntyminen.
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Tarkistus 38
Liite, osa I, Toimi 2, otsikko ja 6 a kappale (uusi) 

Demokratiakoulutuksen tuki
Tämä toimenpide suunnataan kansalaisten 
poliittisen kulttuurin muodostamista 
koskeviin erityistoimintoihin. Aktiivinen 
kansalaisuus vaatii ymmärtämään 
demokraattista järjestelmää ja 
institutionaalisista tiedonvälityskanavista 
saatavaa tietoa. Ohjelman suunnitelluilla 
toimilla luodaan "tietoisuus maailmasta", 
joka vaatii ymmärtämään hallinnon 
tehtävän. Tällä toimenpiteellä tuetaan 
kaikkia yksilöllisiä ja kollektiivisia 
aloitteita, jolla kansalaiset saadaan 
keskustelemaan yhteisön poliittisesta 
järjestelmästä. 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 
yhteisön toimielinten toimintaa koskevia 
simulaatioita kuten esimerkiksi jo olemassa 
oleva yhteisön oikeutta koskeva kilpailu 
"moot court".

Tarkistus 39
Liite, osa I, Toimi 3, 1 kappale 

Toimenpiteen avulla tuetaan tapahtumia, 
jotka Euroopan komissio järjestää tai joita se 
on mukana järjestämässä ja joiden laajuus ja 
aihealue ovat merkittävät. Ne koskettavat 
merkittävällä tavalla Euroopan kansoja ja 
osaltaan lisäävät tunnetta kuulumisesta 
samaan yhteisöön sekä tietoisuutta Euroopan 
unionin historiasta, saavutuksista ja arvoista, 
kannustavat osallistumaan 
kulttuurienväliseen vuoropuheluun ja 
edistävät eurooppalaisen identiteetin 

Toimenpiteen avulla tuetaan tapahtumia, 
jotka Euroopan komissio järjestää tai joita se 
on mukana järjestämässä ja joiden laajuus ja 
aihealue ovat merkittävät. Ne koskettavat 
merkittävällä tavalla Euroopan kansoja ja 
osaltaan lisäävät tunnetta kuulumisesta 
samaan yhteisöön sekä tietoisuutta Euroopan 
unionin historiasta, saavutuksista ja arvoista, 
kannustavat osallistumaan 
kulttuurienväliseen vuoropuheluun ja 
edistävät eurooppalaisen identiteetin 



PE 364.958v01-00 20/21 PA\588458FI.doc

FI

kehittymistä. kehittymistä. Symbolinen politiikka, johon 
liittyy juhlia ja muistopäiviä, on myös 
integraation valmistusaine.

Tarkistus 40
Liite, osa I, Toimi 3, 2 kappale 

Tällaisia tapahtumia voivat olla 
historiallisten tapahtumien muistojuhlat, 
eurooppalaisten saavutusten kunniaksi 
järjestelyt tapahtumat, tiettyihin aiheisiin 
keskittyvät valistuskampanjat, Euroopan 
laajuiset konferenssit sekä palkinnot 
merkittävien saavutusten esille tuomiseksi. 
Uuden teknologian ja erityisesti 
tietoyhteiskunnan teknologian käyttöä 
kannustetaan.

Tällaisia tapahtumia voivat olla 
historiallisten tapahtumien muistojuhlat, 
eurooppalaisten saavutusten kunniaksi 
järjestelyt tapahtumat, taide-esitykset, 
tiettyihin aiheisiin keskittyvät 
valistuskampanjat, Euroopan laajuiset 
konferenssit sekä palkinnot merkittävien 
saavutusten esille tuomiseksi. Uuden 
teknologian ja erityisesti tietoyhteiskunnan 
teknologian käyttöä kannustetaan.

Tarkistus 41
Liite, osa I, Toimi 3, 5 kappale 

Rakennetukea voidaan myöntää suoraan 
Jean Monnet -yhdistykselle (Association 
Jean Monnet) ja Robert Schuman -
keskukselle (Centre européen Robert 
Schuman), jotka molemmat edistävät 
Euroopan unionin yleisen edun mukaista 
tavoitetta. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 42
Liite, osa I, Toimi 3, 5 a kappale (uusi) 

Ohjelma on menestyksekäs vain, jos sitä 
tuetaan kattavalla tiedottamisella, joka 
vaatii tiedotusvälineiden mobilisoinnin. 
"Tiedottamisesta tiedottaminen "tulee tässä 
esiin, jotta suunnitelluille toimille annetaan 
todella rajoja ylittävä ja tartuttava vaikutus. 
Toimilta puuttuu mahdollisimman laaja 
tiedotusvälineiden kate. Vain näin saadaan 
aikaan laaja-alainen vaikutus, eri yleisöjen 
vuorovaikutuksesta saatu suhde. Tämä 
toimenpide suunnataan tukemaan 
tiedotusvälineitä, etenkin televisiota, 
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lehdistöä ja paikallisradioita, jotta 
ohjelman toimista tulee julkisia 
institutionaalisen tiedottamisen tavoin. 
Yhteisön lehdistö- ja 
paikallisradioverkostoja on edistettävä 
sinänsä.

Tarkistus 43
Liite, osa II, 5 kappale 

Verkottuminen ja kerrannaisvaikutusten 
painottaminen, myös tieto- ja 
viestintätekniikan käyttö, ovat tärkeitä 
tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä toimien että 
mukana olevien organisaatioiden 
luonteeseen. Vuorovaikutusta ja 
synergiaetujen kehittämistä ohjelmaan 
osallistuvien erityyppisten sidosryhmien 
välillä tuetaan.

Verkottuminen ja kerrannaisvaikutusten 
painottaminen, myös tieto- ja 
viestintätekniikan käyttö ja ylipäätänsä 
aktiivinen tiedotusvälineiden mukaan 
ottaminen, ovat tärkeitä tekijöitä, jotka 
vaikuttavat sekä toimien että mukana 
olevien organisaatioiden luonteeseen. 
Vuorovaikutusta ja synergiaetujen 
kehittämistä ohjelmaan osallistuvien 
erityyppisten sidosryhmien välillä tuetaan.


