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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ.    /99

Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ.   /99 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΦΝΗ) (2000-2003) ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης

(Πρόγραµµα ∆ΑΦΝΗ) (2000-2003)

περί προληπτικών µέτρων κατά της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 152,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3,

Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 259 της 18.8.1998, σ. 2, EE C 89 της 30.3.1999, σ. 42 και ΕΕ C ....
2 Γνώµη που δόθηκε στις 28 Απριλίου 1999 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη

Εφηµερίδα).
3 Γνώµη που δόθηκε στις 11 Μαρτίου 1999 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη

Εφηµερίδα).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 1999 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή θέση του Συµβουλίου της ....... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ....... (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) η σωµατική, σεξουαλική και ψυχολογική βία εις βάρος των παιδιών, των εφήβων και των

γυναικών συνιστούν σοβαρή απειλή για τη σωµατική και ψυχική υγεία των θυµάτων αυτών

των µορφών βίας· οι συνέπειες αυτής της βίας είναι τόσο διαδεδοµένες σε όλη την

Κοινότητα, ώστε να αποτελούν σηµαντική µάστιγα για την υγεία,

(2) είναι σηµαντικό να αναγνωρίζονται οι σοβαρές άµεσες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις της

βίας στα άτοµα, τις οικογένειες και τις κοινότητες όσον αφορά την ψυχολογική και κοινωνική

ανάπτυξη και την πολιτική των ίσων ευκαιριών, καθώς και το υψηλό κοινωνικό και

οικονοµικό κόστος για το κοινωνικό σύνολο,

(3) οι αρχές αυτές αναγνωρίζονται στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών του 1979 για την

κατάργηση κάθε µορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, στη Σύµβαση των Ηνωµένων

Εθνών του 1989 για τα ∆ικαιώµατα του παιδιού, στη διακήρυξη της Βιέννης του 1993 για την

εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, στη ∆ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ∆ράσης που

εγκρίθηκε στην τέταρτη ∆ιάσκεψη για τις γυναίκες που διεξήχθη στο Πεκίνο το 1995, στη

∆ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ∆ράσης κατά του σεξουαλικού εµπορίου και της

εκµετάλλευσης ανηλίκων που εγκρίθηκε στη ∆ιάσκεψη της Στοκχόλµης το 1996, και στη

∆ιακήρυξη της Λισαβώνας του 1998 σχετικά µε τις πολιτικές και τα προγράµµατα για τη

νεολαία της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης των Υπουργών Νεότητας.

(4) η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έχει αναλάβει δράση στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών

υποθέσεων, συγκεκριµένα µε την κοινή δράση της 24ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά µε

δράση για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης

παιδιών 1· οι πτυχές της βίας που αφορούν το ποινικό δίκαιο εµπίπτουν στην αρµοδιότητα

των κρατών µελών,

                                                
1 ΕΕ L 63 της 4.3.1997, σ. 2.
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(5) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσµατά του της 18ης Ιανουαρίου 1996 σχετικά µε τη

σωµατεµπορία 1, της 19ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε τους ανηλίκους που είναι θύµατα

βίας 2, της 12ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τα µέτρα προστασίας των ανηλίκων στην

Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 3, της 16ης Σεπτεµβρίου 1997 σχετικά µε την ανάγκη διεξαγωγής

εκστρατείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τη µηδενική ανοχή της βίας κατά των

γυναικών 4 και της 16ης ∆εκεµβρίου 1997 για την καταπολέµηση της σωµατεµπορίας

γυναικών µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση 5, κάλεσε την Επιτροπή να καταρτίσει και

να εφαρµόσει προγράµµατα δράσης για την καταπολέµηση αυτής της βίας,

(6) στην ανακοίνωση της 24ης Νοεµβρίου 1993 για πλαίσιο δράσης στον τοµέα της δηµόσιας

υγείας, η Επιτροπή επεσήµανε, µεταξύ άλλων, την πρόληψη των τραυµατισµών ως

σηµαντικό πεδίο δράσης στον χώρο της δηµόσιας υγείας· στο πλαίσιο αυτό, θεσπίστηκε, στις

8 Φεβρουαρίου 1999, η απόφαση 372/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου σχετικά µε πρόγραµµα κοινοτικής δράσης για την πρόληψη των τραυµατισµών 6,

(7) µε την παροχή στήριξης για την επίτευξη της καλύτερης γνώσης και κατανόησης, καθώς και

για την ευρύτερη ενηµέρωση σχετικά µε τη βία εις βάρος γυναικών, εφήβων και παιδιών, και

µε την ανάπτυξη δράσεων συµπληρωµατικών προς τα υφιστάµενα κοινοτικά προγράµµατα

και δράσεις, αποφεύγοντας την άσκοπη επανάληψη ενεργειών, το παρόν πρόγραµµα θα

συµβάλει στην καταστολή της εκµετάλλευσης και στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου

υγειονοµικής προστασίας του ανθρώπου, λαµβάνοντας υπόψη τη σωµατική, πνευµατική και

την κοινωνική διάσταση, καθώς επίσης και σε µια υψηλή ποιότητα ζωής,

                                                
1 ΕΕ C 32 της 5.2.1996, σ. 88.
2 ΕΕ C 320 της 28.10.1996, σ. 190.
3 ΕΕ C 20 της 20.1.1997, σ. 170.
4 ΕΕ C 304 της 6.10.1997, σ. 55.
5 ΕΕ C 14 της 19.1.1998, σ. 39
6 ΕΕ L 46 της 20.2.1999, σ. 1.
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(8) η ανάληψη άµεσης δράσης κατά της βίας εις βάρος των παιδιών, των εφήβων και των

γυναικών υπάγεται ουσιαστικά στη δραστηριότητα των κρατών µελών σε εθνικό,

περιφερειακό, ή τοπικό επίπεδο,

(9) η Κοινότητα µπορεί να παράσχει προστιθέµενη αξία στις ενέργειες των κρατών µελών για

την πρόληψη της βίας, συµπεριλαµβανοµένης της βίας υπό µορφή σεξουαλικής

εκµετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών, εφήβων και γυναικών, µε τη διάδοση και

ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειρίας, την προώθηση µιας καινοτόµου προσέγγισης, τον

κοινό προσδιορισµό προτεραιοτήτων, την ανάπτυξη της δικτύωσης όπου αυτό είναι

αναγκαίο, την επιλογή σχεδίων κοινοτικής διάστασης και τη δραστηριοποίηση και

κινητοποίηση όλων των ενδιαφεροµένων µερών,

(10) το παρόν πρόγραµµα µπορεί να προσφέρει προστιθέµενη αξία προσδιορίζοντας και

προωθώντας τις καλύτερες πρακτικές, ενθαρρύνοντας την καινοτοµία και ανταλλάσσοντας

σχετικές εµπειρίες στο πλαίσιο δράσεων που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο κρατών µελών,

συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις διάφορες νοµοθεσίες και

τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα,

(11) συνεπώς, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως αυτές

καθορίζονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, οι στόχοι του προτεινόµενου µέτρου µπορούν να

επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο· η παρούσα απόφαση περιορίζεται στα απολύτως

απαραίτητα προκειµένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και δεν επεκτείνεται πέραν των

όσων είναι απαραίτητα για να εξυπηρετούν τον εν λόγω σκοπό,

(12) χρειάζεται στο συγκεκριµένο τοµέα ενεργός συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής, των κρατών

µελών και των µη κυβερνητικών οργανισµών (ΜΚΟ), και ιδιαίτερα των οργανισµών που

ασχολούνται µε τις καλές συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής των παιδιών, των

εφήβων και των γυναικών, καθώς και συνέργεια, µεταξύ όλων των σχετικών πολιτικών και

µέτρων προωθώντας τη συνεργασία µεταξύ ΜΚΟ, άλλων οργανισµών και εθνικών,

περιφερειακών και τοπικών αρχών,
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(13) για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος και να γίνει η πλέον αποτελεσµατική χρήση

των διαθέσιµων πόρων, πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά οι τοµείς εργασίας και να γίνει

επιλογή σχεδίων που προσφέρουν µεγαλύτερη κοινοτική προστιθέµενη αξία και ανοίγουν το

δρόµο προς τη δοκιµή και διάδοση καινοτόµων ιδεών για την πρόληψη της βίας στο πλαίσιο

µιας πολυτοµεακής προσέγγισης,

(14) πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς αρµόδιους επί των θεµάτων του

προγράµµατος και µε τρίτες χώρες, καθώς και µε όλους όσοι µπορούν να συµµετάσχουν στην

πρόληψη της βίας,

(15) πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να µπορούν να συµµετάσχουν στο

πρόγραµµα αυτό οι υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό

στάδιο, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στις αντίστοιχες συµφωνίες, ιδίως στις

συµφωνίες σύνδεσης και στα πρόσθετα πρωτόκολλα στις συµφωνίες αυτές,

(16) προκειµένου να αυξηθεί η αξία και ο αντίκτυπος του προγράµµατος, πρέπει να γίνεται

διαρκής αξιολόγηση των διεξαγόµενων ενεργειών, κυρίως όσον αφορά την

αποτελεσµατικότητά τους και την επίτευξη των στόχων, µε σκοπό να γίνονται, όπου

χρειάζεται, οι απαραίτητες προσαρµογές,

(17) το παρόν πρόγραµµα πρέπει να είναι τετραετούς διάρκειας ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος

για να µπορέσουν οι δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν να επιτύχουν τους τεθέντες στόχους,

(18) για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης η Επιτροπή πρέπει να επικουρείται από σχετική

επιτροπή,
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(19) στις 20 ∆εκεµβρίου 1994 συνήφθη µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου

και της Επιτροπής συµφωνία για ένα modus vivendi ως προς τα εκτελεστικά µέτρα που θα

ισχύουν για όσες πράξεις εκδίδονται µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης  ΕΚ 1,

(20) η παρούσα απόφαση καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, το χρηµατοδοτικό

πλαίσιο που αποτελεί προνοµιακή αναφορά κατά την έννοια του σηµείου 33 της διοργανικής

συµφωνίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής της

6ης Μαΐου 1999, για την δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του

προϋπολογισµού 2,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Άρθρο 1

Καθορισµός του προγράµµατος

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται πρόγραµµα κοινοτικής δράσης κατά της βίας εις βάρος

των παιδιών, των εφήβων και των γυναικών, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 31

∆εκεµβρίου 2003,

2. Στόχος του προγράµµατος είναι να συµβάλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας

της σωµατικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και των γυναικών κατά της βίας

(συµπεριλαµβανοµένης της βίας υπό µορφή σεξουαλικής εκµετάλλευσης και κακοποίησης), µε την

πρόληψη της βίας και την παροχή βοήθειας στα θύµατα της βίας µε σκοπό ιδίως την πρόληψη της

περαιτέρω έκθεσής τους στη βία. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραµµα θα συµβάλει στη βελτίωση

των κοινωνικών συνθηκών.

                                                
1 ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 1.
2 ΕΕ
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3. Οι δράσεις του προγράµµατος, όπως εκτίθενται στο Παράρτηµα, έχουν στόχο να

προωθήσουν :

(α) διακρατικές δράσεις για τη σύσταση πολυτοµεακών δικτύων και για την εξασφάλιση της

ανταλλαγής πληροφοριών, της βέλτιστης πρακτικής και της συνεργασίας σε κοινοτικό

επίπεδο,

(β) διακρατικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης,

(γ) συµπληρωµατικές δράσεις.

Άρθρο 2

Εφαρµογή

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρµογή των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1

παράγραφος 3 σύµφωνα µε το άρθρο 5, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη.

2. Η Επιτροπή, µετά από διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη, συνεργάζεται µε τα όργανα και τους

οργανισµούς που δρουν στον τοµέα της πρόληψης της βίας και της προστασίας των παιδιών, των

εφήβων και των γυναικών καθώς και της υποστήριξης των θυµάτων. Ενθαρρύνει δε ιδιαιτέρως τη

διεθνική συνεργασία µεταξύ µη κυβερνητικών οργανισµών (ΜΚΟ) και εθνικών, περιφερειακών και

τοπικών αρχών.
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3. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τις ενέργειες που διεξάγονται σ' αυτόν τον τοµέα σε εθνικό,

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Εξασφαλίζει επίσης µιαν ισόρροπη προσέγγιση ως προς τις

οµάδες-στόχους.

4. Στις αναλαµβανόµενες δράσεις συµµετέχει σηµαντικός αριθµός κρατών µελών.

Άρθρο 3

Προϋπολογισµός

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εφαρµογή του τετραετούς προγράµµατος (2000-2003)

καθορίζεται σε 20 εκατοµµ. ευρώ.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις καθορίζονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των

ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

3. Η συνδροµή της Κοινότητας ποικίλλει ανάλογα µε το χαρακτήρα της δράσης. ∆εν µπορεί να

υπερβαίνει το 80% του συνολικού κόστους της δράσης.

Άρθρο 4

Συνοχή και συµπληρωµατικότητα

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των κοινοτικών δράσεων

που εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος και εκείνων που εκτελούνται στο πλαίσιο άλλων

σχετικών κοινοτικών προγραµµάτων και µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων των µελλοντικών

εξελίξεων στον τοµέα της δηµόσιας υγείας.
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Άρθρο 5

Επιτροπή

1. Για την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή η

οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών µελών και προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο

της Επιτροπής.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των µέτρων που

πρόκειται να ληφθούν σχετικά µε:

− τον εσωτερικό κανονισµό της επιτροπής,

− τα εκτελεστικά µέτρα,

− το ετήσιο πρόγραµµα εκτέλεσης των µέτρων του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων των

δηµοσιονοµικών επιπτώσεων και των κριτηρίων επιλογής,

− τη γενική ισορροπία µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων του προγράµµατος,

− τις διαδικασίες για το συντονισµό µε τα προγράµµατα και τις πρωτοβουλίες που συνδέονται

άµεσα µε την επίτευξη του στόχου του παρόντος προγράµµατος,

− τους διακανονισµούς για τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τις διεθνείς οργανώσεις που

αναφέρονται στο άρθρο 7,

− τις διαδικασίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράµµατος.
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Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της σχετικά µε το σχέδιο εντός προθεσµίας που µπορεί να ορίσει ο

Πρόεδρος ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος. Η επιτροπή αποφασίζει µε την

πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης, για την έκδοση των αποφάσεων

που καλείται να λάβει το Συµβούλιο βάσει της πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην

επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών µελών σταθµίζονται σύµφωνα µε το εν λόγω

άρθρο. Ο Πρόεδρος δεν λαµβάνει µέρος στην ψηφοφορία.

3. (α) Η Επιτροπή θεσπίζει µέτρα τα οποία εφαρµόζονται αµέσως.

(β) Ωστόσο, εάν τα µέτρα δεν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής, η Επιτροπή τα

ανακοινώνει αµέσως στο Συµβούλιο. Στην περίπτωση αυτή :

− η Επιτροπή αναβάλλει την εφαρµογή των µέτρων που αποφάσισε επί δίµηνο από

την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης,

− το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, µε ειδική πλειοψηφία, εντός

της προθεσµίας που αναφέρεται στην προηγούµενη παύλα.

4. Επί πλέον, η Επιτροπή διαβουλεύεται µε την επιτροπή επί άλλων ζητηµάτων όσον αφορά την

εφαρµογή του προγράµµατος.

Στην περίπτωση αυτή, ο  αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των µέτρων

που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για το σχέδιο εντός προθεσµίας την

οποία ορίζει ο Πρόεδρος ανάλογα µε το επείγον του θέµατος και, εφόσον χρειάζεται, προβαίνοντας σε

ψηφοφορία.

Η γνώµη της επιτροπής καταχωρείται στα πρακτικά· εξάλλου, κάθε κράτος µέλος έχει δικαίωµα να

ζητήσει να καταχωρηθεί η θέση του στα πρακτικά.

Η Επιτροπή λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώµη της επιτροπής και την ενηµερώνει για τον τρόπο µε

τον οποίο έλαβε υπόψη τη γνώµη αυτή.
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5. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής ενηµερώνει τακτικά την επιτροπή σχετικά µε :

− τις χρηµατοδοτικές ενισχύσεις που παρέχονται δυνάµει του παρόντος προγράµµατος (ποσόν,

διάρκεια, κατανοµή και δικαιούχοι),

− προτάσεις της Επιτροπής ή κοινοτικές πρωτοβουλίες και εφαρµογή προγραµµάτων σε άλλους

τοµείς που σχετίζονται άµεσα µε την επίτευξη του στόχου του παρόντος προγράµµατος, ώστε

να εξασφαλίζεται η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα που αναφέρθηκαν στο άρθρο 4.

Άρθρο 6

Συµµετοχή των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ,

των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,

της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας

Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν :

− οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύµφωνα µε τους όρους της Συµφωνίας ΕΟΧ,

− οι συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τους όρους των

ευρωπαϊκών συµφωνιών, των συµπληρωµατικών τους πρωτοκόλλων και των αποφάσεων των

αντιστοίχων Συµβουλίων Σύνδεσης,
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− η Κύπρος, µε χρηµατοδότηση από συµπληρωµατικές πιστώσεις σύµφωνα µε διαδικασίες που

θα συµφωνηθούν µε τη χώρα αυτή,

− η Μάλτα και η Τουρκία, µε χρηµατοδότηση από συµπληρωµατικές πιστώσεις, σύµφωνα µε

τις διατάξεις της συνθήκης.

Άρθρο 7

∆ιεθνής συνεργασία

Σύµφωνα µε το άρθρο 300 της συνθήκης, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του προγράµµατος

ενθαρρύνεται η συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και µε τους διεθνείς οργανισµούς που είναι αρµόδιοι

στους τοµείς που καλύπτονται από το πρόγραµµα, καθώς και µε όλους εκείνους που ενδέχεται να

συµµετάσχουν στην πρόληψη και την προστασία από κάθε µορφή βίας.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1. Κατά την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να

εξασφαλίσει την παρακολούθηση και τη συνεχή αξιολόγηση του προγράµµατος λαµβάνοντας υπόψη

του γενικούς και ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο παράρτηµα.

2. Κατά το δεύτερο έτος του προγράµµατος η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και το Συµβούλιο έκθεση αξιολόγησης.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει τελική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο κατά το

πέρας του προγράµµατος.



9150/1/99 REV 1 GA/akz GR
DG J 13

4. Η Επιτροπή συµπεριλαµβάνει στις εκθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3

πληροφορίες για την κοινοτική χρηµατοδότηση στους διάφορους τοµείς δράσης και για τη

συµπληρωµατικότητα µε τις άλλες δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς επίσης και για τα

αποτελέσµατα των αξιολογήσεων. Επίσης, διαβιβάζει τις εκθέσεις στην Οικονοµική και Κοινωνική

Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________



9150/1/99 REV 1 GA/akz GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG J 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ

I. ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Στόχος : να ενισχυθούν και να ενθαρρυνθούν τόσο οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί (ΜΚΟ) και οι

λοιποί οργανισµοί, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων αρχών που ασχολούνται µε την

καταπολέµηση της βίας, προκειµένου να συνεργαστούν µεταξύ τους

1. Υποστήριξη για τη σύσταση και ενίσχυση πολυτοµεακών δικτύων, καθώς και ενθάρρυνση

και υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ των ΜΚΟ και των διαφόρων οργανισµών και

δηµοσίων φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την βελτίωση της γνώσης

και κατανόησης του ρόλου του καθενός και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής σχετικών

πληροφοριών.

2. Τόνωση και ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, συµπεριλαµβανοµένων των πειραµατικών

σχεδίων, σε κοινοτικό επίπεδο, σχετικά µε την πρόληψη της βίας και την υποστήριξη και

προστασία των παιδιών, εφήβων και γυναικών.

Με τα δίκτυα διεξάγονται ειδικότερα ενέργειες που στρέφονται προς την αντιµετώπιση

προβληµάτων βίας και :

(1) παρέχουν κοινό πλαίσιο ανάλυσης του θέµατος της βίας, συµπεριλαµβανοµένου του

προσδιορισµού των διαφόρων τύπων βίας, των αιτίων της βίας και όλων των

επιπτώσεών της,
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(2) µετρούν τις πραγµατικές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων βίας, µέσα στην Ευρώπη, επί

των θυµάτων και της κοινωνίας, ώστε να καθορισθεί η αρµόζουσα αντιµετώπιση,

(3) εκτιµούν τους τύπους και την αποτελεσµατικότητα των µέτρων και των πρακτικών για

την  πρόληψη και την επισήµανση της βίας, συµπεριλαµβανοµένης της βίας υπό µορφή

σεξουαλικής εκµετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης, και για την παροχή

υποστήριξης στα θύµατα της βίας προκειµένου ιδίως να προληφθεί η µελλοντική

έκθεσή τους στη βία.

II. ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Στόχος : να προαχθεί η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης όσον αφορά τη βία καθώς και την

πρόληψη της βίας εις βάρος των παιδιών, των εφήβων και των γυναικών,

συµπεριλαµβανοµένων των θυµάτων της εµπορίας προς σεξουαλική εκµετάλλευση,

εµπορικού ή µη χαρακτήρα, και άλλων µορφών σεξουαλικής κακοποίησης

1. Προώθηση ενηµερωτικών εκστρατειών σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, και πειραµατικών

σχεδίων µε ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, καθώς και ενεργειών ευαισθητοποίησης της

κοινής γνώµης, και ειδικότερα των παιδιών, των εφήβων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και

άλλων κατηγοριών σχετιζόµενων µε τους πιθανούς κινδύνους βίας και τον τρόπο αποφυγής

τους, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης των νοµοθετικών µέτρων, της εκπαίδευσης στον

τοµέα της υγείας και της κατάρτισης όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας.

2. ∆ηµιουργία κοινοτικής πηγής πληροφοριών η οποία θα επικουρεί και θα ενηµερώνει τους

ΜΚΟ και τους δηµόσιους φορείς σχετικά, πρώτον, µε τις διαθέσιµες δηµοσίως πληροφορίες

τις οποίες συγκεντρώνουν κυβερνητικοί οργανισµοί, ΜΚΟ και ακαδηµαϊκές πηγές στον

τοµέα της βίας, της πρόληψής της και της υποστήριξης των θυµάτων, σχετικά µε τα µέσα για

την πρόληψη της βίας, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε όλα τα συναφή µέτρα και

προγράµµατα υπό την αιγίδα της Κοινότητας. Με αυτό τον τρόπο, οι ανωτέρω πληροφορίες

θα µπορούν να ενσωµατωθούν σε όλα τα σχετικά συστήµατα πληροφοριών.
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3. Μελέτες στον τοµέα της βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης και για τα µέσα της

πρόληψής της, µε στόχο, µεταξύ άλλων, τον προσδιορισµό των πλέον αποτελεσµατικών

διαδικασιών και πολιτικών για την πρόληψη της βίας, την υποστήριξη των θυµάτων της βίας,

προκειµένου ιδίως, να αποφευχθεί η µελλοντική έκθεση στη βία, και για την εξέταση του

κοινωνικού και οικονοµικού κόστους, ώστε το φαινόµενο αυτό να αντιµετωπισθεί δεόντως.

4. Βελτίωση της αναγνώρισης, της αναφοράς και της διαχείρισης των συνεπειών της βίας.

III. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 5 της απόφασης,

µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή οργανισµών τεχνικής υποστήριξης, η χρηµατοδότηση των οποίων

εξασφαλίζεται από το συνολικό χρηµατοδοτικό πλαίσιο του προγράµµατος. Μπορεί επίσης να

προσφύγει στις υπηρεσίες εµπειρογνωµόνων υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Επίσης, η Επιτροπή µπορεί

να διοργανώνει σεµινάρια, συνέδρια ή άλλες συναντήσεις εµπειρογνωµόνων, εφόσον είναι πιθανόν ότι

αυτό θα διευκολύνει την υλοποίηση του προγράµµατος, και να προωθεί δράσεις ενηµέρωσης,

δηµοσίευσης και διάδοσης.

_________________________





9150/1/99 REV 1 ADD 1 Ε∆/χδ GR
DJG 1

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεµβρίου 1999 (17.09)
(ΟR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
98/0192 (COD)

9150/1/99
REV 1 ADD 1

LIMITE

JEUN 41
SOC 244
SAN 90
CODEC 346

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ.      /1999

Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ.   /1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΦΝΗ) (2000-2003)

ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ,

ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



9150/1/99 REV 1 ADD 1 Ε∆/χδ GR
DJG 2

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 9 Ιουλίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης στο Συµβούλιο βασιζόµενη στο

άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ (πρώην άρθρο 235) για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής

δράσης (πρόγραµµα ∆ΑΦΝΗ) σχετικά µε µέτρα κατά της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και

γυναικών.

2. Στις 17 Φεβρουαρίου 1999, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο τροποποιηµένη πρόταση βασιζόµενη στο άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ (πρώην

άρθρο 129).

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσαν τη γνώµη

τους στις 28 Απριλίου 1999 και στις 11 Μαρτίου 1999 αντίστοιχα.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 16 Απριλίου 1999.

5. Υπό το φώς της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη

πρόταση στις 11 Μαΐου 1999.

6. Στις 13 Σεπτεµβρίου 1999, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το άρθρο

251 της Συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση λαµβάνει τη µορφή πολυετούς προγράµµατος το οποίο αποσκοπεί να συµβάλει σε

υψηλό επίπεδο προστασίας της σωµατικής και πνευµατικής υγείας µέσω της προστασίας των

παιδιών, των εφήβων και των γυναικών από τη βία (συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής

εκµετάλλευσης και κακοποίησης), µε την πρόληψη της βίας και της παροχής στήριξης στα

θύµατά της. Στα πλαίσια αυτά και προκειµένου να υπάρξει υπεραξία σε κοινοτικό επίπεδο,

των δραστηριοτήτων σε επίπεδο κρατών µελών, προβλέπονται διεθνικές δράσεις οι οποίες

περιλαµβάνουν τη χρήση δικτύων, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργασία και την

ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης.
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1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο, µε την κοινή θέση του, ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής ως προς την

ουσία της επιφέροντας ορισµένες τροποποιήσεις τις οποίες έκρινε ευκταίες.

2. Ειδικές παρατηρήσεις

2.1. Νοµική βάση

Η νοµική βάση την οποία επέλεξε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της της 17ης

Φεβρουαρίου 1999 και συγκεκριµένα το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ (πρώην άρθρο 129)

κρίθηκε από το Συµβούλιο στην κοινή θέση του, ως η καταλληλότερη, βάσει του σκοπού και

του περιεχοµένου της πρότασης ∆ΑΦΝΗ : της προώθησης του συντονισµού και της

ανταλλαγής πληροφοριών καθώς και της παιδείας και της έρευνας σχετικά µε τα αίτια και την

πρόληψη της βίας η οποία αποτελεί ή µπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου για την σωµατική

και πνευµατική υγεία των θυµάτων.

2.2. Τροποποιήσεις του Συµβουλίου στην πρόταση της Επιτροπής

2.2.1 ∆ιάρκεια του προγράµµατος

Όσον αφορά τη διάρκεια, το Συµβούλιο επέλεξε τετραετή διάρκεια του προγράµµατος (2000-

2003) λόγω του πειραµατικού χαρακτήρα του. Η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής θα

είναι, ως εκ τούτου, διαθέσιµη κατά το δεύτερο έτος, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 2 και

όχι κατά το τρίτο έτος.

2.2.2 Χρηµατοδότηση

Ως συνέπεια της τετραετούς διάρκειας του προγράµµατος το δηµοσιονοµικό πλαίσιο

ορίστηκε σε 20 εκατοµµ. Ευρώ και αντιστοιχεί άµεσα στην πρόταση της Επιτροπής η οποία

προέβλεπε 25 εκατοµµ. Ευρώ για πενταετές πρόγραµµα.
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2.2.3 ∆ιαδικασίες των επιτροπών (άρθρο 5)

Το Συµβούλιο διατήρησε διαδικασία επιτροπής σύµφωνα µε την οποία οι εξουσίες θα

ασκούνται, ανάλογα µε το θέµα, βάσει της διαδικασίας της διαχειριστικής ή συµβουλευτικής

επιτροπής όπως προβλέπεται από την απόφαση του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 η

οποία ορίζει τη διαδικασία για την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών που ανατίθενται στην

Επιτροπή.

2.2.4 Ρόλος των µη κυβερνητικών οργανώσεων και των δηµόσιων φορέων στο πρόγραµµα

(Παράρτηµα, Τµήµα Ι).

Αναγνωρίζοντας τον πρωταρχικό ρόλο των ΜΚΟ στις διεθνικές δράσεις που εκτίθενται στο

Τµήµα Ι του Παραρτήµατος, το Συµβούλιο γνωστοποίησε ότι και άλλοι οργανισµοί,

συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων φορέων, θα συµµετάσχουν στη συνεργασία.

2.2.5 Άλλα θέµατα

- Αναφορά στη δράση, σε επίπεδο ΕΕ, στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών

Υποθέσεων (Αιτιολογική παράγραφος 4)

Η αιτιολογική αυτή σκέψη εισήχθη προκειµένου να υπάρξει σαφής αναφορά στη δράση που

έχει αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων

καθώς και στα πλαίσια του ποινικού δικαίου σε επίπεδο κρατών µελών το οποίο βρίσκεται

εκτός του πεδίου εφαρµογής του προγράµµατος.

- ∆ιεθνής συνεργασία

Για λόγους σαφήνειας προβλέφθηκαν ξεχωριστά άρθρα για τη συµµετοχή της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ,

των συνδεδεµένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας

και της Τουρκίας (άρθρο 6) και την διεθνή συνεργασία γενικά (άρθρο 7).

- Ποσοστό κοινοτικής χρηµατοδότησης (άρθρο 3 παρ. 3)

Το Συµβούλιο έκρινε σηµαντικό να διευκρινίσει ότι η κοινοτική χρηµατοδότηση θα πρέπει να

ποικίλει ανάλογα µε τον χαρακτήρα της δράσης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 80% του

συνολικού κόστους της.
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- Συνεργασία της Επιτροπής µε όργανα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα

αυτόν (άρθρο 2 παρ. 2).

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η συνεργασία αυτή ακολουθεί αναπόφευκτα τις διαβουλεύσεις µε τα

κράτη µέλη και ότι αυτό θα πρέπει να αναφέρεται.

- Συµµετοχή των κρατών µελών στις δράσεις (άρθρο 2 παρ. 4)

Προστέθηκε νέα παράγραφος στην οποία διευκρινίζεται ότι "σηµαντικός αριθµός κρατών

µελών" θα συµµετάσχει στις δράσεις.

- Ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών

Για την καλύτερη συνοχή του παραρτήµατος, η ενθάρρυνση και η ανταλλαγή των βέλτιστων

πρακτικών µετατέθηκε από το τµήµα ΙΙ (ευαισθητοποίηση του κοινού) στο τµήµα Ι το οποίο

προβλέπει τη σύσταση δικτύων, την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και

τη συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο.

- Συµπληρωµατικές ενέργειες (Παράρτηµα, Τµήµα ΙΙΙ)

Η νέα διατύπωση του τµήµατος ΙΙΙ του Παραρτήµατος που αφορά τις συµπληρωµατικές

ενέργειες είναι ίδια µε εκείνη του προγράµµατος Leonardo II (Παράρτηµα Ι : Τµήµα ΙΙ,

Μέτρο 7 παρ. 3).

2.3 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2.3.1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ενέκρινε η Επιτροπή

Η Επιτροπή ενέκρινε εν όλω, εν µέρει ή ως προς την ουσία τους, 26 από τις 36 τροπολογίες

του Κοινοβουλίου.
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2.3.2 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ενέκρινε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο ενέκρινε εν όλω, εν µέρει ή ως προς την ουσία τους, 19 από τις τροπολογίες

του Κοινοβουλίου που ενέκρινε η Επιτροπή. Πρόκειται για τις τροπολογίες

1,3,4,5,8,9,10,12,13,16,17,18,19,28,29,30,31,33 και 36.

2.3.3 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν ενέκρινε το Συµβούλιο

Εκτός από τις τροπολογίες που δεν ενέκρινε η Επιτροπή, για τις οποίες το Συµβούλιο δεν

µπόρεσε να πετύχει την απαιτούµενη οµοφωνία, το Συµβούλιο δεν ενέκρινε τις εξής

τροπολογίες για τους λόγους που αναφέρονται :

- Τροπολογία 2

Επέκταση του ορισµού των επιπτώσεων των πράξεων βίας (αιτιολογική παράγραφος 1)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η τροπολογία αυτή δεν προσθέτει τίποτε στην βασική µέριµνα για

τη σωµατική και πνευµατική υγεία των θυµάτων της βίας η οποία αναφέρεται σαφώς στην

αιτιολογική παράγραφο 1.

- Τροπολογία 6

Αναφορά στον ορισµό για την υγεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (προτεινόµενη νέα

αιτιολογική παράγραφος)

∆εν κρίθηκε αναγκαία η αναφορά στον ορισµό αυτό δεδοµένου ότι απλώς επαναλαµβάνει µια

υφιστάµενη κατάσταση.
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- Τροπολογία 14

Συνεργασία µε διεθνείς οργανώσεις (αιτιολογική παράγραφος 14)

Η αναφορά, στην αιτιολογική αυτή παράγραφο, οργανώσεων που ασχολούνται µε την εκπαίδευση

και την ανάπτυξη καθώς και όσων εµπλέκονται στην προστασία από κάθε µορφή βίας, κρίθηκε

περιοριστική. Το Συµβούλιο ευνοεί την συνεργασία µε το ευρύτερο δυνατό φάσµα οργανώσεων

που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτόν.

- Τροπολογία 21

Συνοχή και συµπληρωµατικότητα (άρθρο 4)

Το Συµβούλιο έκρινε ακατάλληλη την αναφορά συγκεκριµένων προγραµµάτων δεδοµένου ότι

ευνοεί τη συνοχή και συµπληρωµατικότητα των δράσεων του προγράµµατος µε όλα τα άλλα

κοινοτικά προγράµµατα και µέτρα. Το Συµβούλιο προέβλεψε, ωστόσο, την ανάγκη κάλυψης

µελλοντικών εξελίξεων στον τοµέα αυτόν στην κοινή θέση του.

- Τροπολογία 26

∆ιεθνής συνεργασία (άρθρο 7)

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί την τροπολογία του άρθρου αυτού για τους ίδιους λόγους που

αναφέρονται όσον αφορά την τροπολογία 14 σχετικά µε την αιτιολογική παράγραφο 14.

- Τροπολογία 34

Ερευνητικά προγράµµατα στον τοµέα της βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης (Παράρτηµα,

Τµήµα ΙΙ)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η φράση "την προστασία από τη βία" δεν χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί

στην τροπολογία αυτή δεδοµένου ότι περιλαµβάνεται ήδη στην έννοια της "πρόληψης της βίας".
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- Τροπολογία 35

Προσδιορισµός των τοµέων για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (Παράρτηµα, Τµήµα Ι)

Το Συµβούλιο αποφάσισε να περιλάβει στο Τµήµα Ι του Παραρτήµατος την αναφορά στην

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (βλέπε παράγραφο "Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών" στο

σηµείο 2.2.5 ανωτέρω). ∆εν κρίθηκε σκόπιµο να προσδιοριστούν τοµείς βέλτιστων

πρακτικών στο αναδιαρθρωµένο Τµήµα Ι.

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο κρίνει ότι η κοινή θέση του αποτελεί εξισορροπηµένο κείµενο. Απηχεί την

ανάγκη ανάπτυξης δράσης, σε κοινοτικό επίπεδο, όσον αφορά προληπτικά µέτρα

καταπολέµησης της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών βάσει της πείρας που έχει

κτηθεί από τις υφιστάµενες πιλοτικές δράσεις στον τοµέα αυτόν και της περαιτέρω

προώθησής τους.

__________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 01.10.1999
SEC(1999) 1550τελικό

98/0192 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
DAPHNE) (2000-2003)ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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98/0192 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DAPHNE) (2000-2003)ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 20Μαΐου 1998,η Επιτροπή θέσπισε πρόταση για απόφαση του Συµβουλίου για
τη θέσπιση µεσοπρόθεσµου προγράµµατος κοινοτικής δράσης σχετικά µε µέτρα

παροχής κοινοτικής υποστήριξης στη δράση των κρατών µελών για την
καταπολέµηση της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών (πρόγραµµα
DAPHNE) (2000-2004) (COM (1998) 335)1. Η νοµική βάση ήταν το άρθρο 235 της
Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η προτεινόµενη

χρηµατοδότηση ήταν 25 εκατ. € για την πενταετή περίοδο.

Η πρόταση διαβιβάσθηκε επίσηµα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο

στις 9 Ιουλίου 1998.

Στις 17 Φεβρουαρίου 1999 η Επιτροπή τροποποίησε την πρόταση σε πρόταση

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση
προγράµµατος κοινοτικής δράσης (πρόγραµµα DAPHNE) (2000-2004)σχετικά µε
µέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και
γυναικών (COM (1999) 82)2. Η νοµική βάση ήταν το άρθρο 129της Συνθήκης.

Η πρόταση αυτή διαβιβάσθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στις 17
Φεβρουαρίου 1999.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της στις 28 Απριλίου
19993 και η Επιτροπή των Περιφερειών στις 11 Μαρτίου 19994. Το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο εξέδωσε ευνοϊκό ψήφισµα κατά την πρώτη ανάγνωσή του στις 16
Απριλίου 1999και πρότεινε 36 τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής5.

1
ΕΕ C 259, 18.08.1998,σ.2

2
ΕΕ C 89, 30.03.1999,σ.42

3
ΕΕ (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί)

4
ΕΕ (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί)

5
ΕΕ (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί)
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Στις 11 Μαΐου 1999, η Επιτροπή εξέδωσε τροποποιηµένη πρόταση (COM (1999)
244)6 όπου αποδεχόταν 26 από τις τροπολογίες στο σύνολό τους, εν µέρει ή κατ’
αρχήν. Αυτή η τροποποιηθείσα πρόταση διαβιβάσθηκε στο Συµβούλιο στις 11Μαΐου
1999.

Το Συµβούλιο εξέδωσε επίσηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 251της Συνθήκης, κοινή θέση
στις 13Σεπτεµβρίου 1999.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της απόφασης είναι να καθιερωθεί πολυετές πρόγραµµα για την στήριξη µη

κυβερνητικών οργανισµών (ΜΚΟ), που αναπτύσσουν ενεργό δράση στην
καταπολέµηση της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών και να παρασχεθεί
προστιθέµενη αξία σε κοινοτικό επίπεδο στις ενέργειες που διεξάγονται στα κράτη
µέλη. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε τη σύσταση δικτύων, την ανταλλαγή

πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, τη συνεργασία και την ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώµης.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε την κοινή θέση

Tο Συµβούλιο υιοθέτησε ευνοϊκή στάση στην πρόταση της Επιτροπής και τις
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δέχθηκε η Επιτροπή.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου εκδόθηκε οµόφωνα και η Επιτροπή κρίνει ότι η κοινή
θέση είναι αποδεκτή.

3.2. Ανάλυση της κοινής θέσης του Συµβουλίου

3.2.1. Τροπολογίες που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη

ανάγνωση

Κατά την πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο πρότεινε 36 τροπολογίες στην πρόταση
της Επιτροπής. Η Επιτροπή ενέκρινε 16 από τις τροπολογίες αυτές στο σύνολό τους
(τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 18, 19, 21, 26, 28, 31, 33και 34), 5 εν µέρει
(τροπολογίες 9, 10, 29, 35και 36) και 5 µε µικρές φραστικές παραλλαγές (1, 13, 16,
17 και 30),ενώ απέρριψε 10 (τροπολογίες 7, 11, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 27και 32).

3.2.2. Τροποπολογίες του Κοινοβουλίου που έκανε δεκτές η Επιτροπή και

ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Από τις 26 τροπολογίες που έκανε δεκτές η Επιτροπή, µπορεί να ειπωθεί ότι το

Συµβούλιο ενσωµάτωσε στην κοινή θέση 19, στο σύνολό τους ή εν µέρει,

6
ΕΕ (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί)
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τουλάχιστον όσον αφορά το πνεύµα τους (τροπολογίες 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16,
17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 33και 36).

Ο πίνακας στο Παράρτηµα δείχνει πως ενσωµατώθηκαν οι τροπολογίες του ΕΚ στην

κοινή θέση του Συµβουλίου.

3.2.3. Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έκανε δεκτές η Επιτροπή και δεν

ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε 7 από τις τροπολογίες (2, 6, 14, 21, 26, 34και 35) που
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έκανε δεκτές η Επιτροπή. Ακολουθεί η θέση
της Επιτροπής ως προς τις τροπολογίες αυτές.

(τροποπολογία 2 του ΕΚ). Προσθήκη των λέξεων “ παραβίαση του δικαιώµατός τους
στη ζωή, την ασφάλεια, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και τη σωµατική και ηθική τους
ακεραιότητα” ( σηµείο 1 της αιτιολογικής σκέψης).

(τροπολογία 6 του ΕΚ) Πρόσθετη αιτιολογική σκέψη που αναφέρεται στον ορισµό της
“ υγείας” όπως περιλαµβάνεται στο καταστατικό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας
(αιτιολογική σκέψη 2a (νέα)).

Το Συµβούλιο ισχυρίσθηκε ότι η τροπολογία 2 δεν ήταν απαραίτητη στην περίπτωση
απόφασης βάσει του άρθρου 152 και ότι η απόρριψη της τροπολογίας 6 διευκόλυνε
την επίτευξη οµόφωνης κοινής θέσης λόγω της επιφύλαξης ενός κράτους µέλους.

Η Επιτροπή θα προτιµούσε η κοινή θέση να περιλαµβάνει τις τροπολογίες αυτές αλλά
δέχθηκε την απόρριψή τους για ταχεία έγκριση της κοινής θέσης. Η Επιτροπή

σηµειώνει ότι το άρθρο 1(2) της κοινής θέσης προβλέπει ότι το πρόγραµµα
συµβάλλει στην κοινωνική ευηµερία.

(τροπολογία 14 του ΕΚ) Προσθήκη των λέξεων “ της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης”
και “ και την προστασία από” ( σηµείο 11 της αιτιολογικής σκέψης).

(τροπολογία 26 του ΕΚ) Προσθήκη των λέξεων “ εκπαίδευσης και ανάπτυξης” και “ την
προστασία από” ( άρθρο 7παρ. 1).

(τροπολογία 34 του ΕΚ) Προσθήκη των λέξεων “ και την προστασία από” ( Τµήµα II
του παραρτήµατος, παράγραφος 5).

(a) όσον αφορά την φράση “ της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης”

Το Συµβούλιο προτίµησε τη γενική φράση "αρµόδιοι σε τοµείς που καλύπτει το
πρόγραµµα" από την αναφορά συγκεκριµένων τοµέων όπως η εκπαίδευση και η
ανάπτυξη.

Η Επιτροπή δέχεται την τροπολογία αυτή, καθώς το φάσµα των διεθνών οργανισµών
µε τις οποίες µπορεί να υπάρξει συνεργασία δεν περιορίζεται κατ’ ουδένα τρόπο.

(β) όσον αφορά “ την προστασία από”
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Το Συµβούλιο θεώρησε ότι η έννοια της “προστασίας” καλύπτεται επαρκώς µε την
έννοια της “πρόληψης”.

Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί αυτή την ευρεία έννοια.

(τροπολογία 21 του ΕΚ) ∆ιαγραφή της φράσης “ ιδίως των προγραµµάτων στον τοµέα
της δηµόσιας υγείας, συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος για την πρόληψη των
τραυµατισµών” ( άρθρο 4).

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία του ΕΚ αλλά πρόσθεσε τις λέξεις

"συµπεριλαµβανοµένων µελλοντικών εξελίξεων στον τοµέα της δηµόσιας υγείας".

Καθώς οι λέξεις αυτές είναι απλώς επεξηγηµατικές και όχι περιοριστικές, η Επιτροπή
µπορεί να τις δεχθεί.

(τροπολογία 35 του ΕΚ) Προσθήκη των λέξεων “ στους ακόλουθους τοµείς:

- πρόληψη (γενική ή απευθυνόµενη σε ειδικές οµάδες κινδύνου)·

- προστασία και υποστήριξη στα θύµατα (ψυχολογική και ιατρική βοήθεια,
κατάρτιση και επανένταξη στην κοινωνική και επαγγελµατική ζωή)·

- προγράµµατα θεραπείας και αποκατάστασης για αυτούς που διέπραξαν

τέτοια εγκλήµατα

- διαδικασίες για την εξασφάλιση των συµφερόντων των παιδιών, των εφήβων
και των γυναικών που έχουν πέσει θύµατα βίας" (Τµήµα ΙΙ, παράγραφος 6
του παραρτήµατος).

Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την αρχή της απαρίθµησης συγκεκριµένων τοµέων για να
δοθεί ειδική έµφαση στην προώθηση και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών σε

κοινοτικό επίπεδο. Προτίµησε µία γενική αναφορά.

Η Επιτροπή µπορεί να συµφωνήσει µε το Συµβούλιο, καθώς η διατύπωση στην κοινή
θέση (περιλαµβάνεται στο τµήµα Ι, παράγραφος 2 του παραρτήµατος) επιτρέπει τη
διεξαγωγή ενεργειών που περιλαµβάνουν τις βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους

τοµείς για την πρόληψη της βίας και την στήριξη και την προστασία των θυµάτων.

3.2.4. Νέες διατάξεις και άλλες τροποποιήσεις που εισήγαγε το Συµβούλιο σε σχέση

µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

Το Συµβούλιο επέφερε αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, οι οποίες σε

συνδυασµό µε τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έκανε

δεκτές η Επιτροπή, καθιστούν σαφέστερη την εφαρµογή ορισµένων άρθρων.
Επιπλέον, παρέχουν διευκρινίσεις τις οποίες η Επιτροπή είναι διατεθειµένη να δεχθεί
επειδή δεν θίγουν τους βασικούς στόχους της τροποποιηµένης πρότασης.

Ωστόσο, το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες σηµαντικές αλλαγές στην τροποποιηµένη
πρόταση.
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Οι κύριες διαφορές µε την τροποποιηµένη πρόταση είναι οι εξής:

1. Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο στο άρθρο 3 καθορίστηκε σε 20 εκατ. €, δηλ. 5
εκατ. € ετησίως επί τέσσερα έτη.

Η Επιτροπή δίνει τη µέγιστη δυνατή σηµασία στη διατήρηση του ετήσιου
ποσού στα 5 εκατ. € (το ποσό που εγκρίθηκε στον προϋπολογισµό του 1999
για την πρωτοβουλία DAPHNE),αλλά δέχεται την τετραετή περίοδο.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η έκθεση προόδου που θα υποβάλει η Επιτροπή στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 θα
υποβάλλεται το δεύτερο (και όχι το τρίτο) έτος του προγράµµατος.

2. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του ότι σε ορισµένα κράτη µέλη οι δηµόσιοι
φορείς και οι ΜΚΟ παίζουν σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµηση της βίας

και ότι αυτοί οι δηµόσιοι φορείς θα πρέπει να είναι επιλέξιµοι για ενίσχυση
βάσει του προγράµµατος DAPHNE. Η Επιτροπή παραδέχεται την

κατάσταση αυτή.

Στην πρότασή της (τµήµα Ι του παραρτήµατος) η Επιτροπή κάνει διάκριση
των σχεδίων που περιλαµβάνουν συνεργασία µεταξύ των ΜΚΟ διαφόρων
κρατών µελών και σχεδίων που περιλαµβάνουν συνεργασία µεταξύ ΜΚΟ

και δηµόσιων φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στην κοινή θέση, το τµήµα Ι του παραρτήµατος συγκεντρώνει όλα τα σχέδια
πουαφορούν πολυδιάστατη συνεργασία µεταξύ οργανισµών διαφόρου είδους
από διάφορα κράτη µέλη. Η Επιτροπή δέχεται τη διατύπωση αυτή.

3. στέθηκε νέο σηµείο στην αιτιολογική σκέψη (αριθ. 4) που αναφέρεται στη
δράση της ΕΕ στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

4. Μία νέα παράγραφος (άρθρο 2 παρ. 4) προβλέπει ότι οι ενέργειες που θα
αναληφθούν θα αφορούν σηµαντικό αριθµό κρατών µελών.

5. Μία νέα παράγραφος (άρθρο 3 παρ. 3) προβλέπει ότι η κοινοτική
συνεισφορά θα ποικίλλει ανάλογα µε τη φύση του µέτρου και δεν θα

υπερβαίνει το 80%του συνολικού κόστους της ενέργειας.

6. Οι διατάξεις του αρχικού άρθρου 7 (∆ιεθνής Συνεργασία) κατανεµήθηκαν
µεταξύ των άρθρων 6 και 7 της κοινής θέσης.

7. Η διατύπωση του τµήµατος III του παραρτήµατος (Συµπληρωµατικές
Ενέργειες) αντικαταστάθηκε από τις ανάλογες διατάξεις του προγράµµατος
LEONARDO.

Η Επιτροπή δέχεται τις αλλαγές όπως ορίζονται στα ανωτέρω σηµεία 3
έως 7.

8. Όσον αφορά τη φράση στο άρθρο 2 παρ. 2 "µετά από διαβουλεύσεις µε τα
κράτη µέλη" η Επιτροπή προσέθεσε την ακόλουθη δήλωση στα πρακτικά
του Συµβουλίου: "Η Επιτροπή κρίνει ότι οι διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη
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θα διεξάγονται στο πλαίσιο της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 5
παρ. 3 της απόφασης".

3.3. ∆ιαδικασίες της επιτροπής

Το Συµβούλιο καθιέρωσε διαδικασία επιτροπής "µικτού" τύπου, που περιλαµβάνει τις
διαδικασίες IIβ και I, για να εφαρµοσθεί σε σχέση µε τα µέτρα που αναφέρονται στο
άρθρο 5 παρ. 2. Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται στο
πρόγραµµα για τους νέους και στην πλειοψηφία των προγραµµάτων για τη δηµόσια

υγεία.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή δέχεται την κοινή θέση του Συµβουλίου για την πρόταση απόφασης του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση προγράµµατος
κοινοτικής δράσης (πρόγραµµα DAPHNE)(2000-2003) σχετικά µε µέτρα που

αποσκοπούν στην πρόληψη και την προστασία από τη βία εις βάρος παιδιών, εφήβων
και γυναικών.

Θεωρεί ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί όλα τα σηµαντικά στοιχεία της

πρότασης της Επιτροπής και θα αποτελέσει αξιόλογο όπλο στην καταπολέµηση της

βίας.

Περίληψη της ανάλυσης της κοινής θέσης:

Τροπολογίες

που πρότεινε

το Κοινοβούλι

Τροπολογίες που έγιναν
δεκτές από την Επιτροπή

και ενσωµατώθηκαν στην

κοινή θέση

Τροπολογίες που έγιναν
δεκτές από την Επιτροπή

και δεν ενσωµατώθηκαν

στην κοινή θέση

Στο σύνολό
τους

1, 3, 4, 5, 8, 12, 16, 19, 28,
31,

2, 6, 14, 21, 26, 34και 35

Εν µέρει/κατ’
αρχήν

9, 10, 13, 17, 18, 29, 30,
33και 36

Σύνολο 32 19 7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ:

Τρο-
πολ.

Αιτιολογική

σκέψη/
Άρθρο

4.1. Περιεχόµενο 4.2. Έγινε δεκτή

από την

Επιτροπή

4.3. Έγινε δεκτή

από το

Συµβούλιο

1 Tίτλος Προσθήκη των λέξεων “την προστασία από”. Με µικρές φραστικές
παραλλαγές

Ναι

2 Σηµ.1 αιτιολ.
σκέψης

Προσθήκη της φράσης “παραβίαση του δικαιώµατός τους
στη ζωή, την ασφάλεια, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια

και τη σωµατική και ηθική τους ακεραιότητα”.

Ναι Όχι

3 4.3.1.Σηµ.
αιτιολ.
σκέψης 1α
(νέο)

Πρόσθετο σηµείο της αιτιολογικής σκέψης που

αναφέρεται στις επιπτώσεις της βίας στην υγεία, την
ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και στις ίσες

ευκαιρίες και το υψηλό κοινωνικό και οικονοµικό της
κόστος.

Ναι Ναι

4 4.3.2.Σηµ.
αιτιολ.
σκέψης 1β
(νέο)

Πρόσθετο σηµείο της αιτιολογικής σκέψης που
αναφέρεται σε διεθνείς ενέργειες στον τοµέα της βίας.

Ναι Ναι

5 Σηµ. αιτιολ.
σκέψης 2

Προσθήκη αναφοράς στο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1996.
Ναι Ναι
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6 4.3.3.Σηµ.
αιτιολ.
σκέψης 2α
(νέο)

Πρόσθετο σηµείο της αιτιολογικής σκέψης που
αναφέρεται στον ορισµό της “υγείας” στο καταστατικό

της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας.

Ναι Όχι

7 4.3.4.Σηµ.
αιτιολ.
σκέψης 3α
(νέο)

Πρόσθετο σηµείο της αιτιολογικής σκέψης που

αναφέρεται στο πρόγραµµα STOP.
Όχι Όχι

8 4.3.5.Σηµ.
αιτιολ.
σκέψης 4

Προσθήκη των φράσεων “περιορισµό της

εκµετάλλευσης” και “λαµβάνοντας υπόψη τη σωµατική,
πνευµατική και κοινωνική του κατάσταση, καθώς και

στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής”.

Ναι Ναι

9 Σηµ. αιτιολ.
Σκέψης 6

Προσθήκη των φράσεων "προστασία”, “ την κακοποίηση

και την σεξουαλική εκµετάλλευση” και “της ανταλλαγής
πληροφοριών και εµπειρίας, προωθώντας µία καινοτόµο

προσέγγιση”.

Εν µέρει Εν µέρει

10 Σηµ. αιτιολ.
σκέψης 7

Προσθήκη της φράσης “της ανταλλαγής πληροφοριών

που αφορούν διάφορους νόµους και τα κτηθέντα
αποτελέσµατα”.

Εν µέρει Εν µέρει

11 Σηµ. αιτιολ.
σκέψης 8

Αντικατάσταση της φράσης “µπορούν να επιτευχθούν”
µε τη φράση “επιτυγχάνονται”.

Όχι Όχι

12 Σηµ. αιτιολ.
σκέψης 9

Προσθήκη της φράσης “της ευηµερίας και ποιότητας

ζωής των γυναικών και παιδιών”.
Ναι Ναι

13 Σηµ. αιτιολ.
σκέψης 10

Προσθήκη των φράσεων “και την προστασία από” και

“στο πλαίσιο µιας πολυτοµεακής προσέγγισης”.
Με µικρές φραστικές

παραλλαγές

Εν µέρει
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14 Σηµ. αιτιολ.
σκέψης 11

Προσθήκη των φράσεων “της εκπαίδευσης και της
ανάπτυξης” και “και την προστασία από”.

Ναι Όχι

15 Σηµ. αιτιολ.
σκέψης 12

Προσθήκη της φράσης “ότι είναι απαραίτητο να

εξασφαλισθεί ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
στο πλαίσιο των συµφωνιών αυτών”.

Όχι Όχι

16 Άρθρο 1(1) Προσθήκη των φράσεων “και την προστασία από” και
“την κακοποίηση και τη σεξουαλική εκµετάλλευση”.

Με µικρές φραστικές
παραλλαγές

Ναι

17 Άρθρο1(2) Προσθήκη των φράσεων “προστασίας”, “ και κοινωνικής
ευηµερίας και υποστήριξης”, “ συµπεριλαµβανοµένης της
γνώσης των νοµοθετικών µέσων που ισχύουν στα κράτη
µέλη,” “ πρόβλεψη και” και “Αποσκοπεί επίσης στην

επικούρηση και ενθάρρυνση των ΜΚΟ και των
εθελοντικών οργανώσεων που αναπτύσσουν ενεργό

δράση σ’ αυτόν τον τοµέα”.

Με µικρές φραστικές
παραλλαγές

Εν µέρει

18 Άρθρο 2(2) Προσθήκη των φράσεων “και της αποκατάστασης των

θυµάτων” και “Προωθεί τη συνεργασία µεταξύ αυτών
των ΜΚΟ και εθνικών, περιφερειακών και τοπικών

αρχών”.

Ναι Με µικρές φραστικές

παραλλαγές

19 Άρθρο 2(2α)
(νέο)

Πρόσθετη παράγραφος που αναφέρεται στο ότι η
Επιτροπή εξασφαλίζει ισορροπηµένη προσέγγιση όσον

αφορά τις οµάδες στόχου.

Ναι Ναι

20 Άρθρο 2(2α)
(νέο)

Πρόσθετη παράγραφος που αναφέρεται στο συντονισµό

της συνεργασίας από την Επιτροπή µε τις υποψήφιες
χώρες στο πλαίσιο του "Phareκαι Tacis".

Όχι Όχι
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21 Άρθρο 4 ∆ιαγραφή της φράσης “ ιδίως των προγραµµάτων στον
τοµέα της δηµόσιας υγείας, συµπεριλαµβανοµένου του

προγράµµατος για την πρόληψη των τραυµατισµών”.

Ναι Όχι

22 Άρθρο 5 Περιορισµός της εκπροσώπησης των κρατών µελών στην
επιτροπή σε έναν αντιπρόσωπο ανά κράτος µέλος.
Περιορισµός του είδους των µέτρων που θα υποβάλει η
Επιτροπή στην επιτροπή.

Όχι Όχι

23 Άρθρο 5(1α)
(νέο)

Πρόβλεψη του καθεστώτος παρατηρητή για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επιτροπή.

Όχι Όχι

24 Άρθρο 5(1β)
(νέο)

Σύσταση ενός φόρουµ ΜΚΟ για να βοηθά την επιτροπή. Όχι Όχι

25 Άρθρο 6(2) Πρόβλεψη ότι η Επιτροπή κρατά τον εκπρόσωπο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επιτροπή τακτικά

ενήµερο για το πρόγραµµα.

Όχι Όχι

26 Άρθρο 7(1) Προσθήκη των φράσεων “εκπαίδευσης και ανάπτυξης”
και “την προστασία από”.

Ναι Όχι

27 Άρθρο 7(2) Προσθήκη της φράσης “ ιδίως για θύµατα σωµατεµπορίας
γυναικών και”.

Όχι Όχι

28 Παράρτηµα
Τµήµα Ι

Στόχος

Αλλαγή της λέξης “βοηθηθούν” µε τη λέξη
“υποστηριχθούν”. ∆ιευκρίνηση των εµπλεκόµενων

δηµόσιων φορέων.

Ναι Ναι
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29 Παράρτηµα I,
παρ. 1

Προσθήκη των φράσεων “και της ενίσχυσης”, “ και των
υποψηφίων χωρών”, “ να εξασφαλισθεί ο συντονισµός και

η συνεργασία και” και “συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων
σχετικά µε αγνοούµενους και απηχθέντα παιδιά”.

Εν µέρει Εν µέρει

30 Παράρτηµα I,
παρ. 2

Προσθήκη των υπογραµµισµένων λέξεων:

“Ενθάρρυνση και στήριξη της συνεργασίας µεταξύ ΜΚΟ
των κρατών µελών και των συµµετεχουσών υποψηφίων

χωρών αφενός και των υπαλλήλων των διαφόρων
δηµόσιων οργανισµών σε εθνικό, περιφερειακό και

τοπικό επίπεδο αφετέρου, για να βελτιωθεί και από τις
δύο πλευρές το επίπεδο γνώσης και κατανόησης του

ρόλου καθενός και για να υπάρξει ανταλλαγή σχετικών
πληροφοριών και εµπειριών για ενέργειες που έχουν

αναληφθεί στα κράτη µέλη, ιδίως σε ότι αφορά τα
καινοτόµα πιλοτικά έργα.

Με τα δίκτυα θα διεξάγονται ειδικότερα ενέργειες που θα
στρέφονται προς την αντιµετώπιση προβληµάτων βίας

και:

(1) θα χαρακτηρίζουν διαφόρους τύπους βίας και θα

αξιολογούν τα αίτια και τις επιπτώσεις της βίας στη
σωµατική, πνευµατική και κοινωνική υγεία·

(2) θα αξιολογούν τους τύπους και την
αποτελεσµατικότητα των µέτρων για την πρόληψη της

βίας και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης (διαγράφονται
τρεις λέξεις) και για τη στήριξη της αποκατάστασης των

θυµάτων καθώς και για την αποτελεσµατικότητα των
µέτρων καταστολής”.

Με µικρές φραστικές

παραλλαγές

Εν µέρει
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31 Παράρτηµα
II, στόχος

Προσθήκη των φράσεων “και προστασίας από” και
“συµπεριλαµβανοµένης της σωµατεµπορίας µε σκοπό

την σεξουαλική εκµετάλλευση, την εµπορική σεξουαλική
εκµετάλλευση και κάθε είδους άλλη σεξουαλική

κακοποίηση”.

Ναι Ναι

32 Παράρτηµα
II, παρ. 3

Προσθήκη της φράσης “αυτό µπορεί να περιλαµβάνει
προσοχή σε υποβόσκοντες λόγους και στην ισότητα

µεταξύ ανδρών και γυναικών, σεβασµό της αξιοπρέπειας
των γυναικών και δικαιωµάτων των παιδιών· αύξηση της

συνειδητοποίησης των µέσων ενηµέρωσης για τα θέµατα
αυτά έτσι ώστε να υποκινηθεί ο διάλογος µεταξύ αυτών

που εργάζονται στα µέσα ενηµέρωσης για την αξία της
από κοινού προσέγγισης”.

Όχι Όχι

33 Παράρτηµα
II, παρ. 4

Προσθήκη των φράσεων “και τους δηµόσιους φορείς”,
“σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης, της

πρόληψής της και της αποκατάστασης των θυµάτων,” και
“καθώς και άλλων σχετικών συστηµάτων πληροφοριών”.

Ναι Εν µέρει

34 Παράρτηµα
II, παρ. 5

Προσθήκη των λέξεων “και προστασίας από”. Ναι Όχι
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35 Παράρτηµα
II, παρ. 6

Προσθήκη των λέξεων “στους ακόλουθους τοµείς:

- πρόληψη (γενική ή απευθυνόµενη σε ειδικές οµάδες

κινδύνου)·

- προστασία και υποστήριξη στα θύµατα (ψυχολογική και

ιατρική βοήθεια, κατάρτιση και επανένταξη στην
κοινωνική και επαγγελµατική ζωή)·

- προγράµµατα θεραπείας και αποκατάστασης για αυτούς
που έχουν διαπράξει παρόµοια εγκλήµατα·

- διαδικασίες για την εξασφάλιση των συµφερόντων των
παιδιών, των εφήβων και των γυναικών που έχουν πέσει

θύµατα βίας”.

Εν µέρει Όχι

36 Παράρτηµα
II, παρ. 6α
(νέο)

Πρόσθετη παράγραφος για την προώθηση λήψεως
µέτρων για να αυξηθεί η καταγγελία πράξεων βίας στις

αρχές.

Εν µέρει Εν µέρει


