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(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

PÄÄTÖKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1093/2012/EU,
annettu 21 päivänä marraskuuta 2012,
Euroopan kansalaisten teemavuodesta (2013)
unionista tehdyn sopimuksen 9 artikla ja Euroopan unio
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artikla) mää
rätään, että unionin kansalainen on jokainen, jolla on
jonkin jäsenvaltion kansalaisuus, että unionin kansalai
suus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalai
suutta ja että unionin kansalaisella on perussopimuksissa
määrätyt oikeudet ja velvollisuudet. Unionin kansalaisten
oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun vahviste
taan Lissabonin sopimuksen 2 artiklan 35 alakohdassa
(nykyisin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen 21 artikla).

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 21 artiklan 2 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (1),

(3)

Tukholman ohjelmassa – Avoin ja turvallinen Eurooppa
kansalaisia ja heidän suojeluaan varten (3) asetetaan kan
salainen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alaa kos
kevien eurooppalaisten politiikkojen keskiöön. Sen toi
minnan painopisteenä on kansalaisten Euroopan rakenta
minen muun muassa edistämällä kansalaisoikeuksia ja
erityisesti oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen sekä oikeuk
sia, joiden perusteella unionin kansalaiset voivat aktii
visesti osallistua unionin demokraattiseen toimintaan.

(4)

Euroopan parlamentti kehotti 15 päivänä joulukuuta
2010 antamassaan päätöslauselmassa perusoikeuksien ti
lanteesta Euroopan unionissa (2009) ja tehokkaasta täy
täntöönpanosta Lissabonin sopimuksen jälkeen (4) komis
siota nimeämään vuoden 2013 Euroopan kansalaisten
teemavuodeksi, jotta herätettäisiin keskustelua unionin
kansalaisuudesta, sen sanasto, sisältö ja laajuus mukaan
luettuina, ja tiedotettaisiin kansalaisille heidän oikeuksis
taan ja erityisesti uusista, Lissabonin sopimuksen voi
maantulosta johtuvista oikeuksista sekä kyseisten oikeuk
sien käyttämiseksi saatavilla olevista keinoista.

(5)

Vuosi 2013 olisi nimettävä Euroopan kansalaisten tee
mavuodeksi. Euroopan kansalaisten teemavuosi antaisi
tervetulleen mahdollisuuden lisätä suuren yleisön tietoi
suutta unionin kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista ja
velvollisuuksista. Euroopan kansalaisten teemavuoden ai
kana olisi myös pyrittävä tiedottamaan kansalaisille hei
dän unionin kansalaisuudesta johtuvista oikeuksistaan,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

Unioni perustuu ihmisarvon, vapauden, yhdenvertaisuu
den ja yhteisvastuun jakamattomiin ja yleismaailmallisiin
arvoihin, ja se rakentuu kansanvallan ja oikeusvaltion
periaatteille. Nämä ovat jäsenvaltioille keskeisiä periaat
teita yhteiskunnissa, joissa vallitsee moniarvoisuus, syrji
mättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteis
vastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo. Jokaisella unio
nin kansalaisella on Euroopan unionista tehdyssä sopi
muksessa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopi
muksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vah
vistetut oikeudet, ja hänen pitäisi myös voida käyttää
näitä oikeuksia.
Vuonna 1993 voimaan tulleella Maastrichtin sopimuk
sella otettiin käyttöön unionin kansalaisuuden käsite.
Unionin kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia lujitettiin en
tisestään Amsterdamin sopimuksella vuonna 1999 ja Lis
sabonin sopimuksella vuonna 2009. Vuonna 2013 unio
nin kansalaisuuden käyttöönotosta tulee siten kuluneeksi
20 vuotta. Lissabonin sopimuksen 1 artiklan 12 alakoh
dassa ja 2 artiklan 34 alakohdassa (nykyisin Euroopan

(1) EUVL C 181, 21.6.2012, s. 137.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. lokakuuta 2012 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, annettu
13. marraskuuta 2012.

(3) EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.
(4) EUVL C 169 E, 15.6.2012, s. 49.
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kun he käyttävät oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti
toisen jäsenvaltion alueella esimerkiksi opiskelijoina,
työntekijöinä, työnhakijoina, vapaaehtoistyöntekijöinä,
kuluttajina, yrittäjinä, nuorina tai eläkeläisinä. Tietoisuu
den lisääminen olisi tässä yhteydessä valtavirtaistettava
maantieteellisesti, demografisesti ja sosiaalisesti, ja siinä
olisi keskityttävä myös poistamaan unionin kansalaisuu
desta johtuvien oikeuksien käyttämisessä jäljellä olevia
esteitä. Olisi välitettävä viesti, että unionin kansalaiset
ovat kansalaisyhteiskuntaan ja demokratian toteuttami
seen osallistumisen kautta itsekin keskeisessä asemassa
lujitettaessa näitä oikeuksia.

(6)

Jotta unionin kansalaiset voisivat tehdä tietoon perustuvia
päätöksiä siitä, haluavatko he käyttää oikeuttaan vapa
aseen liikkuvuuteen, ei riitä, että heille tiedotetaan kysei
sestä oikeudesta sinänsä. Ratkaisevan tärkeää on, että
heillä on riittävästi tietoa muista oikeuksista, jotka unio
nin lainsäädäntö takaa heille rajat ylittävissä tilanteissa.
Tällaisen tiedon avulla he voivat myös käyttää kyseisiä
muita oikeuksia täysimääräisesti, jos he päättävät hyödyn
tää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen.

(7)

Siitä lähtien, kun oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja oles
keluun otettiin vuonna 1958 käyttöön Rooman sopi
muksella yhtenä neljästä perusvapaudesta, on voitu hav
aita, että kyseisestä oikeudesta on yhtenä sisämarkkinoi
den luomisen peruspilarina hyötyä jäsenvaltioiden talouk
sille ja yksittäisille unionin kansalaisille.

(8)

Unionin kansalaiset arvostavat suuresti oikeutta liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella ja pitävät sitä
yhtenä keskeisistä unionin kansalaisuuteen liittyvistä hen
kilökohtaisista oikeuksista. Se ilmentää Euroopan yhden
tymisen merkitystä ja edistää sen arvon ymmärtämistä
sekä tukee kansalaisten osallistumista unionin rakentami
seen.

(9)

Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun pe
rustuukin vankasti unionin primaarioikeuteen ja vaikka
sitä on kehitetty merkittävästi unionin johdetussa oike
udessa, kansalaiset huomaavat oikeuksia käyttäessään,
että lainsäädännön ja käytännön elämän välillä on vielä
kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden edut eivät ole aina
selviä, unionin kansalaiset kokevat toisessa jäsenvaltiossa
asumiseen ja työskentelemiseen liittyvän liikaa käytännön
esteitä.

(10)

Lokakuun 27 päivänä 2010 annetussa kertomuksessa
”Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna
2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistami
nen” komissio käsitteli suurimpia esteitä, joita kansalaiset
edelleen kohtaavat päivittäin pyrkiessään käyttämään
unionin kansalaisen oikeuksiaan, etenkin rajat ylittävissä
tilanteissa, ja hahmotteli 25 konkreettista toimenpidettä
kyseisten esteiden poistamiseksi. Yhtenä esteenä mainit
tiin tiedon puute. Komissio totesi katsauksessaan, että
unionin kansalaiset eivät pysty käyttämään oikeuksiaan,
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koska he eivät tunne niitä, ja se ilmoitti aikovansa lisätä
unionin kansalaisille suunnattavaa tiedottamista heidän
oikeuksistaan ja etenkin oikeudesta vapaaseen liikkuvuu
teen.

(11)

Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan
unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa annetaan jo
kaiselle unionin kansalaiselle oikeus liikkua ja oleskella
vapaasti jäsenvaltioiden alueella, äänioikeus ja vaalikelpoi
suus Euroopan parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa
siinä jäsenvaltiossa, jossa hän asuu, samoin edellytyksin
kuin tämän valtion kansalaisilla, oikeus saada minkä ta
hansa jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta
suojelua samoin edellytyksin kuin tämän valtion kansa
laisilla ollessaan sellaisen kolmannen maan alueella, jossa
jäsenvaltiolla, jonka kansalainen hän on, ei ole edustusta,
oikeus vedota Euroopan parlamenttiin, oikeus kääntyä
Euroopan oikeusasiamiehen ja unionin toimielinten puo
leen ja useita muita oikeuksia eri aloilla, kuten oikeus
tavaroiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen, kulutta
jansuojaan ja kansanterveyteen, tasa-arvoisiin mahdolli
suuksiin ja tasa-arvoiseen kohteluun, työhön ja sosiaa
liturvaan.

(12)

Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön uusia oikeuk
sia, erityisesti kansalaisaloite, josta määrätään sen 1 artik
lan 12 alakohdassa ja 2 artiklan 37 alakohdassa (Euroo
pan unionista tehdyn sopimuksen 11 artikla ja Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 artikla) ja
jossa vähintään miljoona kansalaista merkittävästä mää
rästä jäsenvaltioita voi kehottaa komissiota tekemään eh
dotuksen unionin toimivaltaan kuuluvalta alalta, jolloin
kansalaiset voivat aktiivisesti osallistua unionin politiikan
toteuttamiseen ja olla suoraan mukana muokkaamassa
unionin oikeuden kehitystä (1).

(13)

Euroopan parlamentti on toiminut suorana rajapintana
kansalaisten ja unionin välillä vuodesta 1979 lähtien, jol
loin pidettiin sen ensimmäiset välittömät vaalit. Euroopan
parlamentilla ja sen jäsenillä on keskeinen asema tiedo
tettaessa unionin kansalaisuuteen liittyvistä oikeuksista ja
eduista, pyrittäessä nostamaan esille unionin kansalaisten
huolenaiheita toimintapolitiikkojen määrittelyssä ja edis
tettäessä unionin kansalaisten aktiivista osallistumista.
Tietoisuuden lisääminen unionin kansalaisten oikeuksista,
sukupuolten tasa-arvosta, naisten ja miesten osallistumi
sesta demokratian toteuttamiseen unionissa, mukaan lu
ettuina heidän vaalioikeutensa äänestäjinä ja ehdokkaina
siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat, sekä Euroopan par
lamentin toimivaltuuksista lainsäädäntömenettelyssä on
tärkeää myös vuonna 2014 pidettävien Euroopan parla
mentin vaalien kannalta. Tällaisten tiedotustoimien vaiku
tusta olisi lisättävä tiivistämällä koordinointia ja hyödyn
tämällä synergioita suhteessa vastaaviin toimiin, joita
unionin toimielimet, erityisesti Euroopan parlamentti, Eu
roopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt sekä jäsenval
tiot toteuttavat vaalien edellä.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011, an
nettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kansalaisaloitteesta (EUVL L 65,
11.3.2011, s. 1).
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(14)

(15)

(16)

(17)
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Lisäksi on tärkeää tiedottaa unionin kansalaisille, jotka
harkitsevat hyödyntävänsä oikeuttaan vapaaseen liikku
vuuteen ja oleskeluun, heidän oikeuksistaan saada tai säi
lyttää sosiaaliturva unionin sosiaaliturvajärjestelmien yh
teensovittamista koskevien säännösten perusteella, myös
rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvien oikeuksien
osalta. Kyseisten säännösten tarkoituksena on varmistaa,
että he eivät menetä sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia
muuttaessaan unionissa. Kansalaisille olisi myös tiedotet
tava opintosuoritusten, korkeakoulututkintojen ja ammat
tipätevyyden tunnustamisesta sekä sosiaalisista ja kansa
laisuuteen liittyvistä taidoista, jotka ovat osa elinikäisen
oppimisen avaintaitoja koskevaa eurooppalaista viiteke
hystä (1) ja joiden avulla he voivat täysimääräisesti osal
listua kansalaisyhteiskuntaan ja käyttää heille unionin oi
keuden mukaan kuuluvia oikeuksia.

Unionin kansalaisille olisi tiedotettava paremmin myös
heidän oikeuksistaan matkustajina heidän matkustaessaan
millä tahansa liikennemuodolla unionissa sekä heidän oi
keuksistaan kuluttajina rajat ylittävässä kaupankäynnissä.
Kun unionin kansalaiset voivat luottaa siihen, että heidän
oikeuksiaan kuluttajina suojellaan tehokkaasti, he pysty
vät osallistumaan unionin tavaroiden ja palvelujen mark
kinoiden kehittämiseen, jolloin niiden kaikki mahdolli
suudet voivat toteutua entistä tehokkaammin kansalaisten
hyödyksi. Kansalaisille olisi vastaavasti tiedotettava pa
remmin yleistä tuoteturvallisuutta ja markkinavalvontaa
koskevista säännöistä, jotta he tietävät, miten heidän ter
veyttään ja oikeuksiaan suojellaan koko unionissa, eten
kin silloin, kun kyseessä ovat uhkat tai riskit, joista he
eivät selviydy yksityishenkilöinä. Lisäksi on tärkeää lisätä
unionin kansalaisten tietoisuutta heidän oikeuksistaan ra
jat ylittävään terveydenhuoltoon ja siihen liittyvistä toi
menpiteistä, kuten sähköisistä terveydenhuoltopalveluista
(eHealth) ja telelääketieteestä, jotta he voivat hyötyä tur
vallisesta ja laadukkaasta terveydenhuollosta eri jäsenval
tioissa.

Tämän päätöksen tavoitteena on myötävaikuttaa Eu
rooppa 2020 -strategian tavoitteiden toteutumiseen, sillä
henkilöiden vapaan liikkuvuuden helpottaminen ja työn
tekijöiden liikkuvuuden lisääminen ovat tärkeitä keinoja
puuttua seurauksiin, joita väestörakenteen muutos aihe
uttaa työmarkkinoille, ja parantaa ihmisten työllistyvyyttä
ja Euroopan teollisuudenalojen kilpailukykyä. Tämän pää
töksen pitkän aikavälin tavoitteena on lisäksi tukea tut
kimusta ja innovointia unionissa, varsinkin kun työttö
myysaste on nykyisin hälyttävän korkea tietyissä jäsenval
tioissa.

Euroopan kansalaisten teemavuonna järjestettävissä vies
tintä-, koulutus- ja tiedotuskampanjoissa olisi myös otet
tava huomioon tarkemmin rajattujen ja heikossa

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus 2006/962/EY, annettu
18 päivänä joulukuuta 2006, elinikäisen oppimisen avaintaidoista
(EUVL L 394, 30.12.2006, s. 10).
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asemassa olevien ryhmien tarpeet. Tiedon olisi oltava
maksutonta ja saatavissa unionin kaikilla virallisilla kielil
lä. Tietoa olisi tarjottava selkeällä kielellä ja yhteistyössä
paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten, tie
dotusvälineiden, kansalaisyhteiskunnan ja valtiosta riippu
mattomien järjestöjen kanssa. Kaikki eri sidosryhmät voi
sivat harkita sellaisia aloitteita kuin kirjoituskilpailut sekä
toimintasuunnitelmien ja oppaiden, verkkofoorumien ja
kouluissa ja yliopistoissa järjestettävien kampanjoiden ke
hittäminen.

(18)

Unionin kansalaisten ja heitä edustavien järjestöjen aktii
vinen rooli on unionin toiminnan ytimessä. Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen 10 ja 11 artiklassa koros
tetaan osallistuvan demokratian kaikkien osa-alueiden
merkitystä sekä kansalaisten ja heidän etujärjestöjensä
tehtävää mielipiteiden tunnetuksi tekemisessä ja vaihtami
sessa kaikilla unionin toiminta-aloilla. Unionin toimielin
ten olisi edistettävä aktiivista demokraattista osallistu
mista päätöksentekoon käymällä avointa, läpinäkyvää ja
säännöllistä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa,
jotta voidaan varmistaa unionin toiminnan johdonmukai
suus ja avoimuus. Unionin kansalaisten aktiivista osallis
tumista olisi helpotettava myös edistämällä oikeutta tu
tustua asiakirjoihin ja tiedonsaantia sekä hyvää hallintoa
ja hallintotapaa.

(19)

Koulutuspolitiikalla on suuri merkitys, kun kansalaisille ja
erityisesti nuorille tiedotetaan unionin kansalaisuuden kä
sitteestä ja siihen liittyvistä oikeuksista. Sen avulla voi
daan myös edistää monikielisyyttä ja opiskelijoiden, opet
tajien, ammatillisessa koulutuksessa olevien ja heidän oh
jaajiensa liikkuvuutta sekä edistää elinikäisen oppimisen
avaintaitoja koskevan eurooppalaisen viitekehyksen mu
kaisia sosiaalisia ja kansalaisuuteen liittyviä taitoja, joiden
avulla he voivat täysimääräisesti osallistua kansalaisyhteis
kuntaan ja käyttää kattavasti heille unionin oikeuden mu
kaan kuuluvia oikeuksia. Olisi voitava toteuttaa erityistoi
mia, joilla lisätään tietoisuutta mahdollisuuksista tehdä
vapaaehtoistyötä, opiskella ulkomailla, suorittaa harjoit
telu toisessa jäsenvaltiossa tai osallistua unionin koulutus
alan vaihto-ohjelmiin.

(20)

Euroopan kansalaisten teemavuonna komissio julkaisee
Euroopan unionin kansalaisuutta vuonna 2013 käsittele
vän katsauksen, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti vuonna
2010 julkaistun katsauksen jälkeen tapahtunutta edistystä
ja ehdotetaan lisätoimia unionin kansalaisuuteen liittyvien
oikeuksien käyttämisessä vielä jäljellä olevien esteiden
poistamiseksi. Neuvoston on mahdollista katsauksen pe
rusteella hyväksyä säännöksiä unionin kansalaisuuteen
liittyvien oikeuksien lujittamiseksi tai lisäämiseksi.

(21)

Unionin kansalaisille olisi lisäksi tiedotettava monikieli
sestä Sinun Eurooppasi -verkkoportaalista, joka on kan
salaisten ja yritysten oikeuksia unionissa käsittelevä kes
kitetty tietopiste.
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(22)

Europe Direct -tiedotuspisteet ovat unionin ja sen kansa
laisten välisiä paikallisia kohtaamispaikkoja, ja niiden olisi
tehtävä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa
tiedotuskampanjoissa helpottamalla paikallista ja alueel
lista keskustelua unionista, välittämällä ja levittämällä tie
dotusaineistoa yleisölle ja tarjoamalla mahdollisuuden an
taa palautetta unionin toimielimille.

(23)

Kaikissa Euroopan kansalaisten teemavuotta koskevissa ja
sen yhteydessä käynnistettävissä aloitteissa olisi pyrittävä
lisäämään unionin kansalaisten, unionin toimielinten ja
jäsenvaltioiden välistä yhteisymmärrystä. Tämä tarkoittaa
tietoisuuden lisäämistä kansalaisten oikeuksista viran
omaisten keskuudessa niin unionin kuin kansallisella, alu
eellisella tai paikallisella tasolla.

(24)

(25)

tarvittaessa toimiin menetettyjen, perusteettomasti mak
settujen tai väärinkäytettyjen varojen takaisinperimiseksi
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta
18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuk
sen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (3), komission paikan
päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Eu
roopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien pe
tosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä
marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Eura
tom, EY) N:o 2185/96 (4) ja Euroopan petostentorjunta
viraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta
1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 1073/1999 (5) mukaisesti.

(28)

Muihin kuin Euroopan kansalaisten teemavuoden talous
arviosta rahoitettaviin toimiin voidaan myöntää unionin
rahoitusta olemassa olevista unionin ohjelmista tai raken
nerahastoista, erityisesti vuosien 2007–2013 Kansalaisten
Eurooppa -ohjelmasta sekä vuosien 2007–2013 perus
oikeuksia ja kansalaisuutta koskevasta erityisohjelmasta,
joka on osa perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjel
maa, elinikäisen oppimisen ohjelmasta, Erasmus-ohjelma
mukaan luettuna, Nuoret liikkeellä -aloitteesta ja Mediaohjelmasta.

(29)

Tulevia teemavuosia silmällä pitäen olisi toteutettava
osana Euroopan kansalaisten teemavuotta toteutettujen
toimenpiteiden perusteellinen arviointi. Tällaiseen kerto
mukseen olisi sisällyttävä tulevia toimia koskevia ajatuk
sia ja parhaita käytäntöjä siitä, miten kansalaiset voidaan
tehokkaimmin tavoittaa ja osallistaa, ja sen olisi mahdol
lisuuksien mukaan perustuttava Euroopan kansalaisten
teemavuodesta saatuihin vertailukelpoisiin määrällisiin
tietoihin.

(30)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa Euroopan
kansalaisten teemavuoden tavoitteita eli lisätä tietoisuutta
ja tietämystä unionin kansalaisuuteen liittyvistä oikeuk
sista ja velvollisuuksista, jotta kansalaiset voivat hyödyn
tää täysimääräisesti oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti
jäsenvaltioiden alueella ja tässä yhteydessä myös edistää
sitä, että unionin kansalaiset voivat käyttää muita unionin
kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia, koska tähän tarvitaan
monenvälisiä kumppanuuksia, valtioiden välistä tietojen
vaihtoa sekä tietoisuuden lisäämistä ja hyvien käytäntöjen
levittämistä unionin laajuisesti, vaan ne voidaan Euroo
pan kansalaisten teemavuoden laajuuden vuoksi saavuttaa
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toi
menpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 ar
tiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näi
den tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

Euroopan neuvosto on vuonna 1949 tapahtuneesta pe
rustamisestaan lähtien ollut johtavassa asemassa koulu
tuksen ja kulttuurin aloilla, sillä se on edistänyt ja luonut
Euroopan laajuisia kulttuuriverkostoja ja edistänyt kult
tuurien välistä vuoropuhelua sekä kielellistä moninaisuut
ta. Unionin olisi sen vuoksi Euroopan kansalaisten tee
mavuoden yhteydessä kehitettävä synergioita Euroopan
neuvoston tällä alalla tekemän työn kanssa.

Jäsenvaltioilla on ensisijainen vastuu lisätä kansalaisten
tietoisuutta heidän oikeuksistaan unionin kansalaisina.
Tähän sisältyy unionia koskeva tiedotus ja kohdennettu
uutisointi kaikkien unionin toimielinten toiminnasta.
Unionin tason toimet täydentävät kansallisen, alueellisen
tai paikallisen tason toimia ja tuovat niihin oman lisänsä
kumppanuuteen perustuvasta EU-viestinnästä 22 päivänä
lokakuuta 2008 allekirjoitetussa Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission poliittisessa julistuksessa (1) pai
notetulla tavalla. Unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden
olisi lujitettava yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa ja
sitouduttava antamaan niille laadukasta tietoa unionista.

(26)

Euroopan kansalaisten teemavuodeksi suunniteltujen toi
mien tehokkuuden ja vaikuttavuuden optimoimiseksi on
tärkeää toteuttaa valmistelutoimia vuonna 2012 Euroo
pan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta va
rainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2)
(varainhoitoasetus) 49 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(27)

Olisi myös toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä vää
rinkäytösten ja petosten estämiseksi sekä ryhdyttävä

(1) EUVL C 13, 20.1.2009, s. 3.
(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
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(3) EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.
(4) EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.
(5) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.
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OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
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a) suurelle yleisölle ja tarkemmin rajatuille ryhmille suunnattu
jen viestintä-, uutisointi-, koulutus- ja tiedotuskampanjoiden
järjestäminen;

1 artikla
Kohde
Nimetään vuosi 2013 Euroopan kansalaisten teemavuodeksi.
2 artikla

b) tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen
unionin, kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomais
ten sekä muiden julkisten organisaatioiden ja kansalaisyhteis
kunnan järjestöjen keskuudessa;

Tavoitteet
1.
Euroopan kansalaisten teemavuoden yleistavoitteena on
lisätä tietoisuutta ja tietämystä unionin kansalaisuuteen liittyvistä
oikeuksista ja velvollisuuksista, jotta kansalaiset voivat hyödyn
tää täysimääräisesti oikeuttaan liikkua ja oleskella vapaasti jäsen
valtioiden alueella. Tässä yhteydessä Euroopan kansalaisten tee
mavuoden tavoitteena on myös edistää sitä, että unionin kan
salaiset voivat käyttää muita unionin kansalaisuuteen liittyviä
oikeuksia.
2.
Edellä olevan 1 kohdan perusteella Euroopan kansalaisten
teemavuoden erityistavoitteet ovat seuraavat:
a) lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta oikeudesta vapaaseen
liikkuvuuteen ja oleskeluun unionin alueella ja kyseisessä
yhteydessä kaikista muista unionin kansalaisille taatuista oi
keuksista ilman syrjintää, mukaan luettuna oikeus äänestää
kunnallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa siinä
jäsenvaltiossa, jossa he asuvat;
b) lisätä tietoisuutta unionin kansalaisten, myös nuorten, kes
kuudessa siitä, miten he voivat konkreettisesti hyötyä unio
nin tarjoamista oikeuksista, sekä olemassa olevista toiminta
linjoista ja ohjelmista, joilla tuetaan kyseisten oikeuksien
käyttämistä;
c) herättää keskustelua unionin kansalaisuuteen erottamatto
masti kuuluvan, vapaata liikkuvuutta ja oleskelua koskevan
oikeuden vaikutuksista ja sen tuomista mahdollisuuksista,
jotta voidaan edistää ja lujittaa unionin kansalaisten aktiivista
kansalaisvaikuttamista ja demokraattista osallistumista erityi
sesti unionin politiikan aloja ja Euroopan parlamentin vaaleja
käsittelevillä kansalaisfoorumeilla ja siten vahvistaa yhteis
kunnallista yhteenkuuluvuutta, kulttuurista monimuotoisuut
ta, yhteisvastuuta, naisten ja miesten tasa-arvoa, keskinäistä
kunnioitusta ja tunnetta yhteisestä eurooppalaisesta identitee
tistä unionin kansalaisten keskuudessa Euroopan unionista
tehdyssä sopimuksessa, Euroopan unionin toiminnasta teh
dyssä sopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa
vahvistettujen unionin keskeisten arvojen perusteella.
3 artikla
Aloitteet
1.
Edellä 2 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttami
seksi toteutettuihin toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat
unionin sekä kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla
toteutettavat aloitteet:

c) konferenssien, kuulemistilaisuuksien, myös internetin avulla
pidettävien, ja muiden tapahtumien järjestäminen, jotta edis
tetään keskustelua ja lisätään tietoisuutta vapaata liikkuvuutta
ja oleskelua koskevan oikeuden merkityksestä ja sen tu
omista eduista sekä yleisemmin unionin kansalaisuuden kä
sitteestä ja siihen liittyvistä oikeuksista;

d) olemassa olevien monikielisten osallistumisvälineiden käyttä
minen, mukaan luettuina kansalaisaloitteen ja julkisten kuu
lemisten kaltaisten suoran demokratian välineiden käyttämi
nen, jotta kannustetaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja
kansalaisten aktiivista osallistumista Euroopan kansalaisten
teemavuoteen;

e) monikielisten Europe Direct -tiedotuspisteiden ja Sinun Eu
rooppasi -verkkoportaalin kaltaisten olemassa olevien kansa
laistiedottamisvälineiden, myös nykyaikaisten tieto- ja vies
tintäteknisten välineiden, aseman ja näkyvyyden vahvistami
nen tärkeänä osana keskitettyä tietojärjestelmää unionin kan
salaisten oikeuksista;

f) SOLVIT-verkon kaltaisten ongelmanratkaisuvälineiden ase
man ja näkyvyyden vahvistaminen, jotta unionin kansalaiset
voivat paremmin käyttää ja puolustaa unionin lainsäädännön
mukaisia oikeuksiaan;

g) Euroopan parlamentin vetoomusvaliokuntaa ja Euroopan oi
keusasiamiestä koskevien tietojen antaminen unionin kansa
laisille, jotta he voivat paremmin käyttää ja puolustaa unio
nin lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan; ja

h) sellaisen Euroopan unionin kansalaisuutta käsittelevän katsa
uksen edistäminen, joka perustuu kansalaisten ja sidosryh
mien syvälliseen keskusteluun ja aktiiviseen panokseen ja
jossa määritetään muita esteitä, jotka estävät unionin kansa
laisia käyttämästä täysimääräisesti unionin kansalaisuuteen
liittyviä oikeuksia, sekä edistetään asianmukaisia strategioita
näiden esteiden poistamiseksi.
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2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin aloitteisiin liittyvät yksi
tyiskohdat esitetään liitteessä.

3.
Komissio ja jäsenvaltiot voivat määrittää muita toimia,
jotka voisivat myötävaikuttaa 2 artiklassa vahvistettujen Euroo
pan kansalaisten teemavuoden tavoitteiden saavuttamiseen, ja
sallia Euroopan kansalaisten teemavuoden nimen käyttämisen
näiden toimien edistämisessä, jos ne myötävaikuttavat kyseisten
tavoitteiden saavuttamiseen.

4.
Euroopan kansalaisten teemavuoden yhteydessä järjestettä
vissä aloitteissa on kiinnitettävä huomiota unionin kansalaisten
oikeuksien käyttämisessä olevien esteiden määrittämiseen ja asi
anmukaisten keinojen ja strategioiden edistämiseen kyseisten
esteiden poistamiseksi sekä kulttuurien välisen syrjintää koske
van yhteisymmärryksen ja syrjinnän torjunnan edistämiseen.
Sen vuoksi on haettava synergioita mainittujen aloitteiden
sekä perusoikeuksien, kansalaisoikeuksien, työllisyyden ja sosiaa
liasioiden, koulutuksen ja kulttuurin alalla olemassa olevien vä
lineiden ja ohjelmien välillä.

4 artikla
Koordinointi ja täytäntöönpano unionin tasolla
1.
Komissio tekee tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden, Euroo
pan parlamentin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, alueiden
komitean sekä paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa
samoin kuin paikallisia ja alueellisia eturyhmiä edustavien laitos
ten ja järjestöjen kanssa.

2.
Komissio kutsuu koolle kansalaisuuden alalla toimivien ja
kansalaisten oikeuksia puolustavien tai koulutusta ja kulttuuria
edistävien eurooppalaisten tai kansalaisyhteiskunnan järjestöjen
tai laitosten sekä muiden sidosryhmien edustajia avustamaan
komissiota Euroopan kansalaisten teemavuoden toteuttamisessa
unionin tasolla.

3.
Komissio pyrkii hyödyntämään mahdollisia synergioita eri
Euroopan kansalaisten teemavuosien välillä arvioimalla niiden
saavutuksia, seuraamalla jäljellä olevia puutteita ja antamalla
tarvittaessa tilastotietoja ja varmistamalla siten Euroopan kansa
laisten teemavuoden tavoitteiden tehokkaan toteutumisen.

4.
Komissio panee tämän päätöksen täytäntöön unionin ta
solla.

5 artikla
Rahoitussäännökset
1.
Liitteen A osassa tarkoitetuista unionin laajuisista toimen
piteistä tehdään hankintasopimus tai niille myönnetään unionin
yleisestä talousarviosta rahoitettava avustus.
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2.
Liitteen B osassa tarkoitetuille unionin laajuisille toimen
piteille voidaan myöntää tukea unionin yleisestä talousarviosta.

6 artikla
Kansainvälinen yhteistyö
Komissio voi tehdä Euroopan kansalaisten teemavuoteen liitty
vää yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten organisaatioiden,
erityisesti Euroopan neuvoston, kanssa.

7 artikla
Unionin taloudellisten etujen suojaaminen
1.
Komissio varmistaa tämän päätöksen nojalla rahoitettavien
toimien toteutuksen yhteydessä, että unionin taloudellisia etuja
suojataan petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa eh
käisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja perusteetto
masti maksettujen määrien takaisinperinnällä ja, jos väärinkäy
töksiä havaitaan, tehokkailla, oikeasuhteisilla ja varoittavilla
seuraamuksilla. Komissio voi tämän päätöksen nojalla suorittaa
paikalla tehtäviä tarkastuksia asetuksen (Euratom, EY) N:o
2185/96 mukaisesti. Tarkastukset tekee tarvittaessa Euroopan
petostentorjuntavirasto (OLAF) asetuksen (EY) N:o 1073/1999
mukaisesti.

2.
Tämän päätöksen nojalla rahoitettavissa unionin toimissa
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla väärinkäytöksellä tarkoitetaan jokaista unionin oi
keuden säännöksen tai määräyksen taikka sopimusvelvoitteen
rikkomista, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laimin
lyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi olla vahinko unionin
yleiselle talousarviolle perusteettoman menon takia.

3.
Komissio lykkää toimea varten myönnetyn rahoitustuen
suorittamista, vähentää tuen määrää tai perii sen takaisin, jos
se havaitsee väärinkäytöksiä, erityisesti tämän päätöksen sään
nösten tai asianomaisen rahoitustuen myöntämistä koskevan
päätöksen tai sopimuksen säännösten tai määräysten noudatta
matta jättämistä, tai jos ilmenee, että toimea on komission hy
väksyntää pyytämättä muutettu merkittävästi tavalla, joka on
ristiriidassa sen luonteen tai sen toteutusta koskevien ehtojen
kanssa.

4.
Jos määräaikoja ei ole noudatettu tai jos toimen toteutuk
sen edistyminen ei anna perusteita kuin osaan myönnetystä
rahoitustuesta, komissio pyytää tuensaajaa esittämään selvityk
sen asiasta tietyssä määräajassa. Jos tämä ei pysty antamaan
tyydyttävää vastausta, komissio voi peruuttaa rahoitustuen lop
puosan ja vaatia jo maksettujen määrien palauttamista.
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5.
Kaikki aiheettomasti maksetut määrät on palautettava ko
missiolle. Kaikkiin määriin, joita ei makseta takaisin ajoissa,
lisätään korko varainhoitoasetuksessa säädettyjen edellytysten
mukaisesti.

L 325/7

9 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 artikla

10 artikla

Seuranta ja arviointi

Osoitus

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 Euroo
pan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaaliko
mitealle sekä alueiden komitealle kertomuksen tässä päätöksessä
säädettyjen aloitteiden toteuttamisesta ja tuloksista sekä näitä
aloitteita koskevan yleisarvion. Kertomus muodostaa perustan
unionin tuleville toimintapolitiikoille, toimenpiteille ja toimille
tällä alalla. Euroopan kansalaisten teemavuoden kokemusten
pohjalta kertomuksessa esitetään lisäksi ajatuksia ja parhaita
käytäntöjä siitä, miten kansalaisille voidaan tiedottaa paremmin
heidän oikeuksistaan myös Euroopan kansalaisten teemavuoden
päätyttyä.

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 21 päivänä marraskuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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LIITE
3 ARTIKLASSA TARKOITETUT TOIMENPITEET
Euroopan kansalaisten teemavuoden toteutuksen johtoajatuksena on mittava unionin laajuinen viestintäkampanja, jota
voidaan täydentää jäsenvaltioiden toimilla. Unionin ja kansallisiin toimiin voi osallistua myös kansalaisjärjestöjä, joilla on
huomattavaa kokemusta kyseiseltä alalta, ja muita sidosryhmiä, sillä tavoitteena on sitouttaa kaikki tärkeimmät toimijat.
Täytäntöönpano toteutetaan seuraavin toimenpitein:
A. UNIONIN SUORAT ALOITTEET
Rahoitus tapahtuu yleensä hankkimalla suoraan tavaroita ja palveluja voimassa olevien puitesopimusten mukaisesti. Osa
rahoituksesta voidaan osoittaa kielipalvelujen (käännökset, tulkkaus, monikielinen viestintä, viittomakieli ja pistekirjoitus)
tarjoamiseen.
Viestintä- ja edistämiskampanjat:
— tuotetaan ja levitetään audiovisuaalista ja painettua aineistoa, joka edistää 2 artiklan mukaisia tavoitteita
— järjestetään näkyviä tapahtumia ja foorumeita, joissa vaihdetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä
— toteutetaan toimenpiteitä Euroopan kansalaisten teemavuoden tavoitteita edistävien unionin ohjelmien, hankkeiden ja
aloitteiden tulosten tunnetuksi tekemiseksi ja niiden näkyvyyden parantamiseksi
— perustetaan Europa-palvelimelle (http://europa.eu/index_fi.htm) tiedotussivusto, jolla on tietoa Euroopan kansalaisten
teemavuoteen liittyvistä toimista
— sisällytetään Euroopan kansalaisten teemavuotta koskevaa tietoa oppilaitosten ja koulutusalan järjestöjen, valtiosta
riippumattomien järjestöjen ja ammattiyhdistysten tiedotteisiin, esitteisiin, tiedotusaineistoon ja verkkosivustoille.
B. UNIONIN ALOITTEIDEN YHTEISRAHOITUS
Euroopan kansalaisten teemavuoden toimiin voidaan saada yhteisrahoitusta sellaisista unionin ohjelmista kuin vuosien
2007–2013 Kansalaisten Eurooppa. Muut ohjelmat, kuten vuosien 2007–2013 perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskeva
erityisohjelma osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa, tarjoaa tietoa unionin oikeuksista hankkeiden
ensisijaisena valintaperusteena.
C. ALOITTEET, JOILLE EI MYÖNNETÄ UNIONIN RAHOITUSTUKEA
Unioni myöntää muuta kuin rahoitustukea, esimerkiksi kirjallisen luvan käyttää Euroopan kansalaisten teemavuodelle
kehitettävää logoa ja muuta mainittuun teemavuoteen liittyvää aineistoa, julkisten tai yksityisten organisaatioiden toteut
tamille aloitteille, jos ne pystyvät osoittamaan komissiolle, että kyseiset aloitteet toteutetaan vuoden 2013 aikana ja että
niillä edistetään merkittävästi Euroopan kansalaisten teemavuoden tavoitteiden saavuttamista.
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