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LÜHISELGITUS

I. SISSEJUHATUS

Euroopa Ülemkogu 4. ja 5. novembri 2004. aasta istungil vastu võetud Haagi programm, mis 
rajaneb 1999. aastal vastu võetud Tampere programmi kaudu viie aasta jooksul saadud 
kogemustel, loob viieaastase tegevuskavaga ajakava sellise prioriteetse eesmärgi 
saavutamiseks, nagu on vabaduse, turvalisuse ja õiguse tugevdamine Euroopa Liidus.

Selle ambitsioonika poliitilise eesmärgi saavutamiseks on vaja esmalt eraldada piisavaid 
rahalisi vahendeid.

Finantsperspektiiv aastateks 2007–2013 näeb selgesõnaliselt ette vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala loomiseks suunatud vahendite märkimisväärse suurendamise.

II. FINANTSPERSPEKTIIVIS 2007–2013 ÕIGUSE, VABADUSE JA TURVALISUSE 
VALDKONNA JAOKS ETTE NÄHTUD ÜLDISED TEGEVUSPROGRAMMID JA 
ERIPROGRAMMID

Finantsperspektiivis 2007–2013 sisalduv ettepanek vabaduse, turvalisuse ja õiguse 
tugevdamiseks Euroopa Liidus hõlmab kolme üldist tegevusprogrammi, millega nähakse ette 
rahaline abi kogusuurusega 7154 miljonit eurot, mis jaotatakse kümne eriprogrammi vahel. 
Iga üldine tegevusprogramm katab ühte kindlat valdkonda.

A. Üldprogramm "Põhiõigused ja õigusasjad" (543 miljonit eurot) hõlmab õigusasjade 
valdkonda ning sisaldab nelja eriprogrammi, millest üks (Daphne) on mõeldud 
vägivallavastaseks võitluseks, uimastiennetuseks ja teavitustegevuseks; käesolev arvamus 
puudutab seda eriprogrammi.

Eriprogrammiga Daphne eraldatakse 138,2 miljonit eurot, et saavutada ajavahemiku 2007–
2013 jooksul kaks suurt poliitilist eesmärki:

a) kooskõlas programmide Daphne (2000–2003) ja Daphne II (2004–2008) üldise poliitikaga 
peetav võitlus riskirühmade (lapsed, noored ja naised) vastu suunatud vägivallaga, mida 
toetatakse 115,850 miljoni euroga;

b) uimastite kasutamise ennetamine ja teavitustegevus, mida toetatakse 22,330 miljoni euroga.

B. Üldprogrammi "Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine" (5866 miljonit eurot) 
eesmärk on arendada vabadusel rajanevat ala nelja Euroopa fondi kaudu: Euroopa 
Pagulasfond, välispiiride fond, integratsioonifond ning tagasisaatmisfond.

C. Üldprogramm "Turvalisus ja vabaduste kaitse" (745 miljonit eurot) hõlmab 
turvalisusel rajaneva ala loomist kahe eriprogrammi kaudu, millest üks on suunatud 
kuritegevusevastasele võitlusele ja teine terrorismi ennetamisele ja selle tagajärgede 
juhtimisele.

III. ARVAMUSE KOOSTAJA ANALÜÜS
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Esiteks nõustub arvamuse koostaja täielikult seisukohaga, mida on väljendanud käesoleval 
juhul asjaomane kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon ning naiste õiguste ja 
soolise võrdõiguslikkuse komisjon, kes soovitavad, et läbivaadatava eriprogrammi sisu 
jaotataks kaheks eraldi eriprogrammiks, mis oleksid seotud kahe erineva eelarvereaga ning 
kahe erineva poliitilise eesmärgiga, ühelt poolt vägivallavastase võitlusega ning teiselt poolt 
uimastite kasutamise ennetamisega. Pole erilist põhjust, miks peaks vägivallavastane võitlus 
olema seotud uimastite vastase võitlusega.

Naiste õiguste komisjon ja kodanikuvabaduste komisjon leppisid seetõttu pärast komisjoni 
teavitamist kokku, et kumbki töötab välja ühe kogu eriprogrammi käsitleva raporti, kuid 
esimene nimetatud komisjon jätab programmi sisust süstemaatiliselt välja kõik uimasteid 
käsitlevad sätted ning keskendub ainult vägivalda käsitlevatele sätetele, ja vastupidi: teine 
komisjon jätab välja vägivalda käsitlevad sätted ning keskendub ainult uimasteid käsitlevatele 
sätetele.

Eelnevat arvesse võttes leiab Daphne eriprogrammi käsitleva arvamuse koostaja, et rõhutada 
tuleb vägivallavastase võitlusega seotud aspekte ning ettepanekust tuleb süstemaatiliselt välja 
jätta kõik uimastiprobleemile viitavad sätted, nagu soovitas pr Inger Segelström oma raporti 
projektis, mis käsitles eriprogrammi uimastitega seotud ja kodanikuvabaduste komisjoni 
pädevusse kuuluvat osa.

Arvamuse koostaja teeb komisjoni liikmetele ettepaneku hääletada tervikuna kõikide 
muudatusettepanekute üle, mille eesmärk on õigusakti ettepanekust välja jätta kogu osa, mis 
puudutab uimastite kasutamise ennetamist ja teavitustegevust, s.t muudatusettepanekud 1, 2,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 26, 33, 35, 41, 42 ja 45.

Kõik ülejäänud muudatusettepanekud puudutavad võitlust riskirühmade (lapsed, noored ja 
naised) vastu suunatud vägivallaga ja meetmeid vägivallavastase võitluse eriprogrammi 
asjakohase rakendamise ja elluviimise tagamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Pealkiri

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

  
1 ELT C, 16.2.2006, lk    .
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otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–
2013 üldprogrammi «Põhiõigused ja 
õigusasjad» raames eriprogramm 
«Vägivallavastane võitlus (Daphne),
uimastiennetus ja teavitustegevus»

otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–
2013 üldprogrammi «Põhiõigused ja 
õigusasjad» raames eriprogramm 
«Vägivallavastane võitlus (Daphne)»

(Käesolev ettepanek puudutab kogu 
õigusloomega seotud ettepanekut; selle 
muudatusettepaneku vastuvõtmisega 
kaasnevad tehnilised muudatused kogu 
tekstis. )

Selgitus

On tõsine oht, et laste, noorte, naiste ja ülejäänud riskirühmade vastase vägivalla probleem 
nihkub tagaplaanile, kui see jääb seotuks uimastite kasutamise vastase võitlusega.

Seetõttu on vaja rajada kaks erinevatest eelarveassigneeringutest rahastatavat eriprogrammi 
– üks vägivallavastaseks võitluseks ja teine uimastite kasutamise ennetamiseks. Esimene 
programm kuuluks naiste õiguste komisjoni pädevusse ning teine programm 
kodanikuvabaduste komisjoni pädevusse.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 2

(2) Ühenduse meetmed peaksid täiendama 
siseriiklikke poliitikaid, mille eesmärgiks on 
rahvatervise parandamine, inimeste tervist 
ohustavate tegurite kõrvaldamine ja 
uimastisõltuvusega seotud tervisekahjude 
vähendamine.

(2) Ühenduse meetmed peaksid täiendama 
siseriiklikke poliitikaid, mille eesmärgiks on 
rahvatervise parandamine ja inimeste tervist 
ohustavate tegurite kõrvaldamine.

Selgitus
Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 3

(3) Füüsiline, seksuaalne ja psühholoogiline 
vägivald laste, noorte ja naiste vastu, 
sealhulgas sellega ähvardamine, ning 
sundimine ja omavoliline vabadusevõtmine 
avalikus või eraelus rikuvad nende õigust 
elule, turvalisusele, vabadusele, väärikusele 
ning füüsilisele ja emotsionaalsele 
puutumatusele ning ohustavad tõsiselt sellise 
vägivalla ohvrite füüsilist ja vaimset tervist. 

(3) Füüsiline, seksuaalne ja psühholoogiline 
vägivald laste, noorte ja naiste vastu, eriti 
vägivald, mis on seotud inimkaubandusega, 
eesmärgiga inimesi seksuaalselt ära 
kasutada, sealhulgas sellega ähvardamine, 
ning sundimine ja omavoliline 
vabadusevõtmine avalikus või eraelus 
rikuvad nende õigust elule, turvalisusele, 
vabadusele, väärikusele ning füüsilisele ja 
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Nimetatud vägivald, mis on ühenduses nii 
laialt levinud, põhjustab tõelisi tervisehäireid 
ega võimalda täielikult kasutada turvalist, 
vaba ja õiglast kodakondsust.

emotsionaalsele puutumatusele ning 
ohustavad tõsiselt sellise vägivalla ohvrite 
füüsilist ja vaimset tervist. Nimetatud 
vägivald, mis on ühenduses nii laialt 
levinud, põhjustab tõelisi tervisehäireid ega 
võimalda täielikult kasutada turvalist, vaba 
ja õiglast kodakondsust.

Selgitus
Vägivallavastane võitlus peab hõlmama kõiki selle avaldumisvorme ja eriti inimkaubandust, 
mida tuleb seega programmi spetsiifiliste eesmärkide hulgas selgesõnaliselt mainida.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 6

(6) Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
kinnitatakse muu hulgas õigust väärikusele, 
võrdsusele ja solidaarsusele Selles on palju 
erisätteid, mille eesmärgiks on füüsilise ja 
vaimse puutumatuse kaitsmine ja 
edendamine, meeste ja naiste võrdne 
kohtlemine, lapse õigused ja 
mittediskrimineerimine, ebainimlikul või 
alandaval moel kohtlemise, orjanduse ja 
sunnitöö ning laste töö keelamine. Selles 
kinnitatakse, et kogu ühenduse poliitika ja 
meetmete määratlemisel ning rakendamisel 
tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse.

(6) Vägivallavastane võitlus tuleks kaasata 
nende õiguste kaitsesse, mida tagatakse 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, kus 
kinnitatakse muu hulgas õigust väärikusele, 
võrdsusele ja solidaarsusele. Selles on palju 
erisätteid, mille eesmärgiks on füüsilise ja 
vaimse puutumatuse kaitsmine ja 
edendamine, meeste ja naiste võrdne 
kohtlemine, lapse õigused ja 
mittediskrimineerimine, ebainimlikul või 
alandaval moel kohtlemise, orjanduse ja 
sunnitöö ning laste töö keelamine. Selles 
kinnitatakse, et kogu ühenduse poliitika ja 
meetmete määratlemisel ning rakendamisel 
tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline 
kaitse.

Selgitus
Inimestevastane vägivald kahjustab erinevaid põhivabadusi, mida tunnustatakse Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas; seetõttu peab põhivabaduste vaba kasutamise tagamine, milleks 
riigivõim kohustatud on, hõlmama ka võitlust sellise vägivalla vastu.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 7

(7) Euroopa Parlament nõudis muu hulgas 
oma 19. mai 2000. aasta resolutsioonis 
komisjoni teatise kohta nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile „Täiendavate 
meetmete võtmiseks võitluses naistega 
kauplemise vastu“ ja 20. septembri 2001. 
aasta resolutsioonis naiste suguelundite 
moonutamise kohta, et komisjon koostaks ja 

(7) Euroopa Parlament nõudis muu hulgas 
oma 19. mai 2000. aasta resolutsioonis 
komisjoni teatise kohta nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile „Täiendavate 
meetmete võtmiseks võitluses naistega 
kauplemise vastu“ ja 20. septembri 2001. 
aasta resolutsioonis naiste suguelundite 
moonutamise kohta ning 17. jaanuari 2006. 
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viiks ellu tegevusprogrammid sellise 
vägivalla vastu võitlemiseks. 

aasta resolutsioonis seksuaalse 
kuritarvitamise suhtes kaitsetute naiste ja 
lastega kaubitsemise ennetusstrateegiate 
kohta, et komisjon koostaks ja viiks ellu 
tegevusprogrammid sellise vägivalla vastu 
võitlemiseks.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 10 a (uus)

(10 a) Selle eriprogrammi 
„Vägivallavastane võitlus (Daphne)“ 
rakendamine peaks tagama 
tasakaalustatud rõhuasetuse seoses kolme 
sihtrühmaga, s.o lapsed, noored ja naised..

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 11

(11) Arvestades, et vastavalt 
teadusuuringutele mõjutab 
narkosõltuvusega seotud haigestumus ja 
suremus olulist osa Euroopa kodanikest, on 
narkosõltuvusega seotud tervisekahjud 
rahvatervise oluline probleem.

välja jäetud

Selgitus
Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 12

(12) Teatises komisjonilt nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile ELi 
uimastistrateegia ja uimastite tegevuskava1

(2000–2004) lõpphindamise tulemuste 
kohta rõhutati vajadust kaasata 
kodanikuühiskond korrapäraselt ELi 
uimastipoliitika formuleerimisse.

_____________
1 KOM(2004)0707.

välja jäetud

Selgitus
Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.
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Muudatusettepanek 9
Põhjendus 13

(13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsuses, millega võetakse vastu rahvatervise 
tegevusprogramm (2003–2008), sisaldub 
elustiiliga seotud tervist määrava olulise 
tegurina uimastisõltuvuse strateegiate ja 
meetmete arendamine.

välja jäetud

Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 14

(14) Nõukogu soovitas 18. juuni 2003. 
aasta soovituses uimastisõltuvusega seotud 
tervisekahjude ennetamise ja vähendamise 
kohta1, et liikmesriigid seaksid rahvatervise 
eesmärgiks uimastisõltuvuse ennetamise ja 
seotud riskide vähendamise ning et nad 
koostaksid ja rakendaksid vastavad 
kõikehõlmavad strateegiad.
_______________
1ELT L 165, 3.7.2003, lk 31

välja jäetud

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 15

(15) Euroopa Ülemkogu jõustas detsembris 
2004 Euroopa Liidu uimastistrateegia 
2005–2012, mis hõlmab kõiki Euroopa 
Liidu uimastitega seotud tegevusi ja milles 
sätestatakse peamised eesmärgid. Nende 
eesmärkide hulka kuuluvad 
kõrgetasemeline tervisekaitse, heaolu ja 
sotsiaalne ühtekuuluvus, ennetades ja 
vähendades uimastite kasutamist, 
uimastisõltuvust ning uimastitega seotud 
kahjusid tervisele ja ühiskonnale.

välja jäetud
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Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 16

(16) Komisjon võttis vastu uimastite 
tegevuskava 2005–20081, mis on oluline 
vahend Euroopa Liidu uimastistrateegia 
2005–2012 muutmisel konkreetseteks 
meetmeteks. Tegevuskava lõppeesmärk on 
märkimisväärselt vähendada uimastite 
kasutamist elanikkonna hulgas ning 
vähendada sotsiaalseid ja tervisekahjusid, 
mida põhjustavad uimastite kasutamine ja 
nendega ebaseaduslik kauplemine.
_________
1 KOM(2005)0045 (lõplik), 14.2.2005

välja jäetud

Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 17

(17) On tähtis ja vajalik, et tunnustatakse 
tõsiseid vahetuid ja pikaajalisi mõjusid, mida 
põhjustavad vägivald ja uimastid tervisele, 
psühholoogilisele ja sotsiaalsele arengule 
ning asjaomaste, üksikisikute, perekondade 
ja kogukondade võrdsetele võimalustele, 
ning suuri sotsiaalseid ja majanduslikke 
kulusid ühiskonnale kui tervikule.

(17) On tähtis ja vajalik, et tunnustatakse 
tõsiseid vahetuid ja pikaajalisi mõjusid, mida 
põhjustavad laste, noorte ja naiste vastu 
suunatud vägivald nende tervisele, 
psühholoogilisele ja sotsiaalsele arengule 
ning asjaomaste, üksikisikute, perekondade 
ja kogukondade võrdsetele võimalustele, 
ning suuri sotsiaalseid ja majanduslikke 
kulusid ühiskonnale kui tervikule.

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 17 a (uus)

17 a) Lisaks lastele, kes otseselt vägivalla 
all kannatavad, tuleb käsitleda vägivalla 
ohvritena ka lapsi, kes on näinud pealt oma 
ema ründamist.

Or. sv
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Selgitus

Vägivald naiste vastu, kellel on lapsed, mõjutab nende lapsi otseselt ja kaudselt ning mõjub 
laste emotsionaalsele ja vaimsele tervisele negatiivselt.

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 18

(18) Euroopa Liit võib luua lisandväärtust 
liikmesriikide võetud meetmetele 
valdkonnas, mis on seotud uimastialase 
teabe ja ennetustööga, täiendades neid 
meetmeid ja edendades sünergiat.

välja jäetud

Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 19

(19) Vägivalla ennetamise osas, sealhulgas 
laste, noorte ja naiste kuritarvitamine ja 
seksuaalne ekspluateerimine ning ohvrite ja 
riskirühmade kaitse, võib Euroopa Liit lisada 
väärtust meetmetele, mida valdavalt võtavad
liikmesriigid, tehes järgmist: teabe, 
kogemuste ja heade tavade levitamine ja 
vahetamine; uuendusliku lähenemisviisi 
edendamine; prioriteetide ühine määramine; 
asjakohaste võrgustike loomine; kogu 
ühendust hõlmavate projektide valimine; 
ning kõigi asjaomaste motiveerimine ja 
mobiliseerimine. Need meetmed peaksid
hõlmama ka lapsi ja naisi, kes on toodud 
liikmesriikidesse inimkaubanduse teel.

(19) Vägivalla ennetamise osas, sealhulgas 
imikute väärkohtlemine, laste, noorte ja 
naiste kuritarvitamine ja seksuaalne 
ekspluateerimine ning ohvrite ja 
riskirühmade kaitse, lisab Euroopa Liit 
väärtust meetmetele, mida peamiselt peavad 
võtma liikmesriigid, järgmise abil: teabe, 
kogemuste ja heade tavade levitamine ja 
vahetamine; uuendusliku lähenemisviisi 
edendamine; prioriteetide ühine määramine; 
võrgustike loomine, muuhulgas selleks, et 
toetada seksuaalse, psühholoogilise või 
füüsilise vägivalla ohvreid ning 
riskirühmasid; asjakohane kogu ühendust 
hõlmavate projektide valimine; ning kõigi 
asjaomaste motiveerimine ja 
mobiliseerimine. Need meetmed peaksid 
arvestama ka laste ja naistega, kes on 
toodud liikmesriikidesse inimkaubanduse 
teel.

Or. it

Selgitus

Rahvusvahelistes lepingutes on kokku lepitud, et “laps” on kuni 18-aastane isik ning “noor” 
on alla 25-aastane isik.
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Silmas tuleb pidada seda, et ka imikud langevad kuritarvitamise ohvriks ning arvesse tuleb 
võtta vägivalla ja kuritarvitamise probleemi, mis puudutab lapsi ja naisi, kes on toodud 
liikmesriikidesse inimkaubanduse teel. 

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 20 a (uus)

(20 a) Euroopa ombudsmanide võrgustik 
lastele ühendab sõltumatuid laste õiguste 
institutsioone Euroopa Nõukogu 
kahekümne neljas liikmesriigis. Selle 
eesmärk on ergutada lapse õiguste 
konventsiooni võimalikult täielikku 
rakendamist, toetada kollektiivset lobitööd 
laste õiguste kaitseks, jagada teavet, 
lähenemisviise ja strateegiaid ning 
edendada tõhusate sõltumatute ametite 
väljatöötamist laste jaoks.

Or. en

Selgitus

Euroopa ombudsmanide võrgustik lastele asutati ametlikult 1997. aasta juunis koosolekul 
Trondheimis, Norras. Võrgustik ühendab sõltumatuid laste ameteid kaheteistkümnest 
Euroopa riigist ja Euroopa Nõukogu 24 liikmesriiki.

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 21

(21) Kavandatava meetme eesmärki, milleks 
on ennetada igasugust vägivalda laste, 
noorte ja naiste vastu ning võidelda selle 
vastu ja uimastiennetus ning teavitamine, ei 
saa liikmesriigid piisavalt täita, sest tuleb 
vahetada teavet ELi tasandil ning levitada 
häid tavasid kogu ühenduses. Seda on 
võimalik paremini saavutada ühenduse 
tasandil. Seoses kooskõlastatud ja mitut 
valdkonda hõlmava lähenemisviisi 
vajadusega ning arvestades algatuse mõju 
laiaulatuslikkust, võib ühendus võtta 
meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 
5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide 

(21) Kavandatava meetme eesmärki, milleks 
on ennetada igasugust vägivalda laste, 
noorte ja naiste vastu ning võidelda selle 
vastu, ning teavitamine, ei saa liikmesriigid 
piisavalt täita, sest tuleb vahetada teavet ELi 
tasandil ning levitada häid tavasid kogu 
ühenduses. Seda on võimalik paremini 
saavutada ühenduse tasandil. Seoses 
kooskõlastatud ja mitut valdkonda hõlmava 
lähenemisviisi vajadusega ning arvestades 
algatuse mõju laiaulatuslikkust, võib 
ühendus võtta meetmeid kooskõlas 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
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saavutamiseks vajalikust kaugemale. vajalikust kaugemale.

Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 19
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva otsusega luuakse osana 
üldprogrammist „Põhiõigused ja õigusasjad“ 
eriprogramm „Vägivallavastane võitlus 
(Daphne), uimastiennetus ja 
teavitustegevus“, edaspidi „programm“, et 
aidata kaasa vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala tugevdamisele.

1. Käesoleva otsusega luuakse osana 
üldprogrammist „Põhiõigused ja õigusasjad“ 
eriprogramm „Vägivallavastane võitlus“,
(mis jätkab Daphne ja Daphne II 
programmides kehtestatud poliitikat ja 
eesmärke), edaspidi „programm“, et anda 
Euroopa kodanikele vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajanev ala, millel ei ole sisepiire.

Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Teisest küljest tuleb osutada, et esitatud vägivallavastane programm on lihtsalt jätkuks kahele 
varasemale programmile: Daphne (2000–2003) ja Daphne II (2004–2008).

Muudatusettepanek 20
Artikkel 1 a (uus)

Artikkel 1 a
Mõisted

Vastavalt rahvusvahelistele õigusaktidele 
seoses lapse õigustega hõlmab mõiste 
“lapsed” käesolevas programmis 
vanusevahemikku 0–18 aastat.
Kuid projekte, mis sisaldavad meetmeid, 
mis on konkreetselt ette nähtud rühmadele 
nagu “noorukid” (13–18 aastased) või 12–
25 aastased isikud tuleb käsitleda 
“noortele" ette nähtud meetmetena.
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Selgitus

Otsustava tähtsusega on mõistete “laps" ja "noor" juriidiline määratlemine vastavalt antud 
valdkonnas eksisteerivale rahvusvahelisele õigustikule.

Muudatusettepanek 21
Artikli 1 lõige 2

2. Programm hõlmab ajavahemikku 1. 
jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013.

2. Programm hõlmab ajavahemikku 1. 
jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013. 
ja selle kestust võib pikendada.

Selgitus

Võttes arvesse, et väga tõenäoliselt on vägivallaga seotud probleemid alles ka tulevikus, tuleb 
programmi kestuse pikendamine ette näha juba praegu.

Muudatusettepanek 22
Artikli 2 lõike 1 lõik a

a) Aidata kaasa vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala loomisele, võideldes 
vägivalla vastu ning jagades teavet 
uimastite kasutamise kohta ja ennetades 
seda.

a) Aidata kaasa vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala alalhoidmisele ja 
tugevdamisele Euroopa Ühenduses, 
võideldes laste, noorte ja naiste vastu 
suunatud vägivalla vastu.

Selgitus
Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.
Teisest küljest tuleb rõhutada, et õigusloomega seotud ettepanek aitab kaasa ühenduses ja 
ELis juba suures osas loodud vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala tugevdamisele.

Muudatusettepanek 23
Artikli 2 lõike 1 lõik b

b) Kodanike kaitsmine vägivalla eest ja 
tervisekaitse kõrge taseme, heaolu ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamine.

b) Kodanike kaitsmine vägivalla eest ja 
füüsilise ja psüühilise kaitse kõrge taseme, 
heaolu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
saavutamine.

Selgitus

Tuleb kaotada igasugune oht, et mõistet "tervisekaitse" tõlgendatakse vääralt.
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Muudatusettepanek 24
Artikli 2 lõike 1 punkt b

b) Kodanike kaitsmine vägivalla eest ja 
tervisekaitse kõrge taseme, heaolu ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamine.

b) Iga isiku kaitsmine vägivalla eest ja 
tervisekaitse kõrge taseme, heaolu ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamine.

Or. es

Selgitus

Iga isik peab olema kaitstud vägivalla eest, sõltumata oma kodakondsusest.

Muudatusettepanek 25
Artikli 2 lõike 1 punkt b

b) Kodanike kaitsmine vägivalla eest ja 
tervisekaitse kõrge taseme, heaolu ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamine.

b) Kodanike kaitsmine laste, noorte ja 
naiste vastu suunatud vägivalla eest ja
inimkaubanduse eest ja seeläbi tervisekaitse 
kõrge taseme, heaolu ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse saavutamine.

Muudatusettepanek 26
Artikli 2 lõike 1 punkt c

c) Ära hoida ja vähendada uimastite 
kasutamist, uimastisõltuvust ja uimastitega 
seotud kahjusid.

välja jäetud

Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 27
Artikli 3 punkt a

a) Ennetada igasugust, nii avalikku kui 
eraelulist vägivalda laste, noorte ja naiste 
vastu ning võidelda selle vastu, võttes 
ennetavaid meetmeid ning toetades ohvreid 
ja riskirühmi järgmisel viisil:

a) Ennetada igasugust, nii avalikku kui 
eraelulist vägivalda laste, noorte, noorukite
ja naiste vastu ning võidelda selle vastu, 
võttes ennetavaid ja toetavaid meetmeid 
ning toetades ja kaitstes ohvreid ja 
riskirühmi järgmisel viisil:
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Selgitus

Ohvrite kaitsmine lisatakse programmi eesmärkidesse.

Muudatusettepanek 28
Artikli 3 punkti a kolmas taane

• levitada kahe Daphne programmi 
raames saadud tulemusi, sealhulgas nende 
kohandamine, siire ja kasutamine teiste 
abisaajate poolt või muudes geograafilistes 
piirkondades;;

• jätkata kahe Daphne programmi 
eesmärkide järgimist ja vastavate 
erimeetmete rakendamist ning levitada 
nende programmide raames saadud 
tulemusi, sealhulgas nende kohandamine, 
siire ja kasutamine teiste abisaajate poolt või 
muudes geograafilistes piirkondades;

Selgitus

Tuleb täpsustada, et ettepanekus käsitletav vägivallavastane programm on kahe eelneva 
Daphne programmi (2000–2003 ja 2004–2008) jätk.

Muudatusettepanek 29
Artikli 3 punkti a neljas taane a (uus)

... � koostada ja viia ellu tegevusi, mis on 
konkreetselt riskirühmadele ette nähtud, et 
ennetada vastsündinud laste 
kuritarvitamist.

Or. fr
Muudatusettepanek 30

Artikli 3 punkti b esimene taane

� luua mitut valdkonda hõlmavad 
võrgustikud;

� luua mitut valdkonda hõlmavad 
võrgustikud, eelkõige pakkumaks toetust 
laste, noorte ja naiste vastu suunatud 
vägivalla ohvritele ja inimkaubanduse 
ohvritele;

Or. es

Muudatusettepanek 31
Artikli 3 punkti b kolmas taane 

● teadvustada vägivalda selle paremaks ● teadvustada vägivalda selle kõikides 
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mõistmiseks sellistes sihtrühmades nagu 
spetsiifilised kutsealad, edendada 
nulltolerantsi vägivalla suhtes ja soodustada 
ohvrite toetamist ning vägivallast teatamist 
pädevatele asutustele.

vormides selle paremaks mõistmiseks 
sellistes sihtrühmades nagu riiklikud,
piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused
ning kutsetöötajad ja kindlad 
elanikerühmad, edendada nulltolerantsi 
vägivalla suhtes ja soodustada ohvrite 
toetamist ning vägivallast teatamist 
pädevatele asutustele.

Or. es

Selgitus

Näited teadlikkust tõstvate meetmete sihtrühmade kutsealadest on töötajad, kes tegelevad 
naiste ja laste vastu suunatud vägivallaga, nt politseiametnikud, kohtuametnikud, 
meditsiinitöötajad, õpetajad, noorsoo- ja sotsiaaltöötajad, õigusrikkujatega tegelevad 
töötajad ning lastepsühholoogid ja terapeudid. Samuti tuleks lisada aukuritegudega seotud 
teadlikkuse tõstmise koolitus, mille sihtrühmaks on konkreetsed kutsealad ja ühiskonnakihid.

Muudatusettepanek 32
Artikli 3 punkti b neljas taane

● õppida tundma vägivallaga seotud nähtusi, 
uurida vägivalla algpõhjuseid ja tegelda 
nendega kõigil ühiskonnatasanditel;

● õppida tundma laste, noorte ja naiste 
vastu suunatud vägivallaga seotud nähtusi 
ja selle ennetamise võimalikke viise, uurida 
ja ennetada vägivalla algpõhjuseid ja 
tegelda nendega kõigil ühiskonnatasanditel;

Or. es

Selgitus

Samuti on oluline ennetada vägivalla põhjuseid.

Muudatusettepanek 33
Artikli 3 punkti b viies taane

• teadvustada tervise- ja 
sotsiaalprobleeme, mida põhjustab 
uimastite kasutamine, ning soodustada 
avatud dialoogi, et edendada paremat 
arusaamist uimastinähtusest.

välja jäetud
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Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 34
Artikli 3 punkt c

c) Kaasata kodanikuühiskond Euroopa 
Liidu uimastistrateegia ja tegevuskavade 
rakendamisse ja koostamisse.

välja jäetud

Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 35
Artikli 3 punkt d

d) Kontrollida, viia ellu ja hinnata 
erimeetmete rakendamist uimastite 
tegevuskavade alusel aastateks 2005–2008 
ja 2009–2012.

välja jäetud

Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 36
Artikli 4 punkt a

a) Komisjoni võetud erimeetmed, näiteks 
uuringud ja teadustöö, arvamusküsitlused ja 
-uuringud, näitajate ja ühismetoodika 
formuleerimine, andmete kogumine ja 
töötlemine ning statistika levitamine, 
seminarid, konverentsid ja ekspertide 
kohtumised, avalikkusele suunatud 
kampaaniate ja ürituste organiseerimine, 
veebilehekülgede arendamine ja haldamine, 
teabematerjalide koostamine ja levitamine, 
riikide ekspertide võrgustiku toetamine ja 
elavdamine, analüüsivad, järelevalve- ja 
hindamistegevused; või

a) Komisjoni võetud erimeetmed, näiteks 
uuringud ja teadustöö, arvamusküsitlused ja 
-uuringud, näitajate ja ühismetoodika 
formuleerimine, andmete kogumine ja 
töötlemine ning statistika levitamine, 
seminarid, konverentsid ja ekspertide 
kohtumised, avalikkusele suunatud 
kampaaniate ja ürituste organiseerimine, 
veebilehekülgede arendamine ja haldamine, 
teabematerjalide koostamine ja levitamine, 
sealhulgas infotehnoloogiarakendused ja 
õppevahendite arendamine, riikide 
ekspertide võrgustiku toetamine ja 
elavdamine, analüüsivad, järelevalve- ja 
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hindamistegevused; või

Selgitus

Infotehnoloogiarakendused, eriti arvutiprogrammid ja õppevahendite arendamine, võivad 
aidata kaasa vägivalla likvideerimisele ja ennetamisele.

Muudatusettepanek 37
Artikli 4 punkt b

(Käesolev muudatusettepanek ei puuduta 
eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 38
Artikli 4 punkt d

d) Tegevustoetus laste õiguste ja kaitse 
valdkonnas Euroopa üldhuvides tegutseva 
Kadunud ja Seksuaalselt Ekspluateeritud 
Laste Euroopa Föderatsiooni alalise 
tööprogrammiga seotud kulude 
kaasrahastamiseks.

d) Tegevustoetus laste õiguste ja kaitse 
valdkonnas Euroopa üldhuvides tegutseva 
Kadunud ja Seksuaalselt Ekspluateeritud 
Laste Euroopa Föderatsiooni ning Euroopa 
ombudsmanide võrgustik lastele alalise 
tööprogrammiga seotud kulude 
kaasrahastamiseks.

Selgitus

Euroopa ombudsmanide võrgustik lastele ühendab sõltumatud laste õiguste institutsioonid 
Euroopa Nõukogu 24 liikmesriigis.

Muudatusettepanek 39
Artikli 6 lõige 1

1. Programm on ette nähtud kõigile 
rühmadele, mis tegelevad otse või kaudselt 
vägivalla- ja uimastinähtustega.

1. Käesolevas programmis ette nähtud 
tegevus on suunatud kõigile rühmadele, mis 
tegelevad otse või kaudselt kõikide 
vägivallanähtustega ja inimkaubandusega.

Selgitus
Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.
Muudatusettepaneku eesmärk on lisaks sellele lause selgemaks muutmine ja 
restruktureerimine.
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Muudatusettepanek 40
Artikli 6 lõige 2

2. Vägivallavastase võitlusega seoses on 
peamised sihtrühmad vägivalla ohvrid ja 
rühmad, kes võivad kergemini langeda 
vägivalla ohvriks. Muud sihtrühmad on muu 
hulgas õpetajad ja haridusala töötajad, 
politsei ja sotsiaaltöötajad, kohalikud 
omavalitsused ja riigiasutused, meedikud ja 
parameedikud, õigusala töötajad, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
ametiühingud ja usuringkonnad. Samuti on 
asjakohane mõelda ühelt poolt ohvrite 
raviprogrammidele ja teiselt poolt 
vägivallaakti täideviijate raviprogrammidele 
vägivalla ärahoidmise eesmärgil.

2. Vägivallavastase võitlusega seoses on 
peamised sihtrühmad vägivalla ohvrid ja 
rühmad, kes võivad kergemini langeda 
vägivalla ohvriks. Muud sihtrühmad on muu 
hulgas õpetajad ja haridusala töötajad, 
piirikontrollitöötajad, laste- ja 
noorteorganisatsioonide juhid, vanemad,
politsei ja sotsiaaltöötajad, kohalikud 
omavalitsused ja riigiasutused, meedikud ja 
parameedikud, õigusala töötajad, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
ametiühingud ja usuringkonnad. Samuti on 
asjakohane mõelda ühelt poolt ohvrite 
raviprogrammidele ja teiselt poolt 
vägivallaakti täideviijate raviprogrammidele 
vägivalla ärahoidmise eesmärgil.

Muudatusettepanek 41
Artikli 6 lõige 3

3. Uimastitega seoses on riskirühmadeks 
noored, haavatavad rühmad ja 
probleemsed naabruskonnad ning need 
tuleks määratleda sihtrühmadena. Muud 
sihtrühmad on muu hulgas õpetajad ja 
haridusala töötajad, politsei ja 
sotsiaaltöötajad, kohalikud omavalitsused 
ja riigiasutused, meedikud ja 
parameedikud, õigusala töötajad, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
ametiühingud ja usuringkonnad.

välja jäetud

Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 42
Artikkel 7

Programm on avatud avalik-õiguslikele ja 
eraorganisatsioonidele ning 
institutsioonidele (kohalikud omavalitsused 

Programm on avatud avalik-õiguslikele ja 
eraorganisatsioonidele ning 
institutsioonidele (kohalikud omavalitsused 
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pädevuse tasandil, ülikoolide osakonnad ja 
teaduskeskused), mis töötavad selleks, et 
ennetada vägivalda laste, noorte ja naiste 
vastu ning võidelda sellise vägivalla vastu
või kaitsta sellise vägivalla eest või toetada 
ohvreid või viia ellu suunatud meetmeid 
sellise vägivalla tõrjumiseks või edendada 
suhtumise ja käitumise muutmist 
haavatavate rühmade ja vägivallaohvrite 
suhtes. Programm on avatud ka avalik-
õiguslikele ja eraorganisatsioonidele ning 
institutsioonidele (kohalikud omavalitsused 
pädevuse tasandil, ülikoolide osakonnad ja 
teaduskeskused), mis töötavad selleks, et 
edastada teavet ja ennetada uimastite 
kasutamist.

pädevuse tasandil, ülikoolide osakonnad ja 
teaduskeskused), mis töötavad selleks, et 
ennetada vägivalda laste, noorte ja naiste 
vastu ning võidelda sellise vägivalla vastu 
või kaitsta sellise vägivalla eest või toetada 
ohvreid või viia ellu suunatud meetmeid 
sellise vägivalla tõrjumiseks või edendada 
suhtumise ja käitumise muutmist 
haavatavate rühmade ja vägivallaohvrite 
suhtes. 

Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 43
Artikli 10 lõige 3 a (uus)

3 a) Komisjon võib paluda osalejariikide 
esindajatel võtta osa teabekohtumistest, mis 
toimuvad komitee koosolekute järel.

Selgitus

Komisjonile tuleb ette näha võimalus korraldada teabekohtumisi osalejariikide esindajatega, 
kuna need riigid ei ole komitees esindatud ega saa komitee nõupidamiste tulemustest kohe 
teada.

Muudatusettepanek 44
Artikli 12 lõige 1

1. Käesoleva rahastamisvahendi
rakendamiseks artiklis 1 sätestatud 
ajavahemikul määratakse eelarve 138,2 
miljardit eurot.

1. Käesoleva eriprogrammi
„Vägivallavastane võitlus (Daphne)”
rakendamise eelarve on kooskõlas uue 
finantsperspektiiviga. 
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Selgitus

See muudatus on asjakohane koos õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutava 
muudatusega ning kooskõlas finantsperspektiiviga.

Muudatusettepanek 45
Artikli 12 lõige 2

2. Käesolevas programmis ettenähtud 
meetmetele eraldatud eelarvelised vahendid 
kajastuvad Euroopa Liidu üldeelarves iga-
aastaste assigneeringutena. Iga-aastased
kasutatavad assigneeringud määrab 
eelarvepädev institutsioon 
finantsperspektiivi piires.

2. Käesolevas programmis ettenähtud 
meetmetele eraldatud eelarvelised vahendid 
kajastuvad Euroopa Liidu üldeelarves iga-
aastaste assigneeringutena. Kasutatavad 
assigneeringud määrab eelarvepädev 
institutsioon finantsperspektiivi piires.

Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 46
Artikli 15 lõike 3 punkt a

a) hiljemalt 31. märtsiks 2011 
vahehindamise aruande käesoleva 
programmi rakendamisel saavutatud 
tulemuste ning rakendamisega seotud 
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete aspektide 
kohta;

a) hiljemalt 31. märtsiks 2011 
vahehindamise aruande käesoleva 
programmi rakendamisel saavutatud 
tulemuste ning rakendamisega seotud 
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete aspektide 
kohta, millele lisatakse subsideeritavate 
projektide ja meetmete loetelu;

Selgitus

Oleks kasulik, kui komisjon lisaks subsideeritavate projektide ja meetmete loetelu.
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