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Muudatusettepanek 55
Pealkiri

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS, millega luuakse 
ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi 
„Põhiõigused ja õigusasjad“ raames 
eriprogramm „Vägivallavastane võitlus 
(Daphne), uimastiennetus ja 
teavitustegevus“

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS, millega luuakse 
ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi 
„Põhiõigused ja õigusasjad“ raames 
eriprogramm „Vägivallavastane võitlus 
(Daphne)“
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(Kõnealust muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti puhul. Kõnealuse 
muudatusettepaneku heakskiitmine eeldab 
vastavaid muudatusi kogu tekstis.)

Or. es

Selgitus

Sooline vägivald ja vägivald teiste rühmade vastu peab olema ühe eriprogrammi teemaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 56
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.
Nimetatud vägivald, mis on ühenduses nii 
laialt levinud, põhjustab tõelisi tervisehäireid 
ega võimalda täielikult kasutada turvalist, 
vaba ja õiglast kodakondsust.

3) Füüsiline, seksuaalne ja psühholoogiline 
vägivald laste, noorte ja naiste vastu, 
eelkõige see, mis on seotud 
inimkaubandusega seksuaalse 
kuritarvitamise eesmärgil ja koduse 
vägivallaga, 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. Nimetatud 
vägivald, mis on ühenduses nii laialt levinud, 
põhjustab tõelisi tervisehäireid ega võimalda 
täielikult kasutada turvalist, vaba ja õiglast 
kodakondsust.

Or. en

Selgitus

Vägivallavastane võitlus peab hõlmama kõiki vägivalla vorme, eelkõige inimkaubandusega ja 
koduse vägivallaga seotud vägivalda, mis tuleks seetõttu selgesõnaliselt lisada programmi 
konkreetsete eesmärkide hulka.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Muudatusettepanek 57
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 
viiks ellu tegevusprogrammid sellise vägivalla 
vastu võitlemiseks.

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“, 20. septembri 2001. aasta 
resolutsioonis naiste suguelundite 
moonutamise kohta ning 17. jaanuari 2006. 
aasta resolutsioonis seksuaalse 
kuritarvitamise suhtes kaitsetute naiste ja 
lastega kaubitsemise ennetusstrateegiate 
kohta, et komisjon koostaks ja viiks ellu 
tegevusprogrammid sellise vägivalla vastu 
võitlemiseks.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Muudatusettepanek 58
Põhjendus 10 a (uus)

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

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Muudatusettepanek 59
Põhjendus 17
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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. 

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 60
Põhjendus 17 a (uus)

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

Or. sv

Selgitus

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 61
Põhjendus 19
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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 või laste, noorte ja 
naiste kuritarvitamine ja seksuaalne 
ekspluateerimine ning ohvrite ja riskirühmade 
kaitse, võib Euroopa Liit lisada väärtust 
meetmetele, mida peamiselt võtavad 
liikmesriigid, tehes järgmist: 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 puudutavad ka lapsi ja naisi, 
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. [NB: see selgituse osa viitab muudatusettepanekule, mis ei puuduta 
itaaliakeelset versiooni].

Samuti tuleb silmas pidada seda, et ka imikud langevad kuritarvitamise ohvriks. Lõpuks tuleb 
arvesse võtta vägivalla ja kuritarvitamise probleemi, mis puudutab lapsi ja naisi, kes on 
inimkaubanduse kaudu ELi toodud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Muudatusettepanek 62
Põhjendus 19
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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 
laste, noorte ja naiste kuritarvitamine ja 
seksuaalne ekspluateerimine ning ohvrite ja 
riskirühmade kaitse, võib Euroopa Liit lisada 
väärtust meetmetele, mida valdavalt võtavad 
liikmesriigid teabe, kogemuste ja heade 
tavade levitamise ja vahetamise; uuendusliku 
lähenemisviisi edendamise; prioriteetide 
ühise määramise; asjakohaste võrgustike 
loomise; kogu ühendust hõlmavate 
projektide valimise; ning kõigi asjaomaste 
motiveerimise ja mobiliseerimise kaudu.
Need meetmed peaksid hõlmama ka lapsi ja 
naisi, kes on toodud liikmesriikidesse 
inimkaubanduse teel.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 63
Põhjendus 19 a (uus)

19a) Euroopa Liidu vägivallavastaste 
meetmete üldeesmärgiks on ennetada ja 
võidelda igasuguste vägivallavormide 
vastu, et see kuritegevus ja inimõiguste 
ränk rikkumine täielikult likvideerida.
Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on 
vajalikud selged ja usutavad eesmärgid, nt 
vähendada järgmise kümneaastase perioodi 
jooksul poole võrra inimeste arvu, kes 
langevad vägivalla ja inimkaubanduse 
ohvriks.

Or. sv

Selgitus

Edusammude saavutamiseks üldeesmärgi suunas – naiste- ja lastevastane vägivald täielikult 
likvideerida – on vajalikud konkreetsed eesmärgid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 64
Põhjendus 20 a (uus)

20a) Euroopa ombudsmanide võrgustik 
lastele ühendab sõltumatud laste õiguste 
institutsioonid Euroopa Nõukogu 24 
liikmesriigis. Selle eesmärgid 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 lastele.

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.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 65
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 aidata 
kaasa vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala tugevdamisele.

Or. it

Selgitus
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Vt õigusloomega seotud muudatusettepaneku 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).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 66
Artikkel 1 a (uus)

Artikkel 1a
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.

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 67
Artikli 2 lõike 1 punkt 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 väljatöötamisele 
võideldes vägivalla vastu.

Or. it



AM\608400ET.doc 9/25 PE 371.850v01-00
Freelance-tõlge 

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 68
Artikli 2 lõike 1 punkt 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 loomisele võideldes 
vägivalla vastu.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez 

Muudatusettepanek 69
Artikli 2 lõike 1 punkt a

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

Aidata kaasa vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva ala loomisele, võideldes 
laste, noorte ja naiste vägivaldse kohtlemise
vastu.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania, 

Muudatusettepanek 70
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.
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Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Muudatusettepanek 71
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.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 72
Artikli 2 lõike 1 punkt c

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez



AM\608400ET.doc 11/25 PE 371.850v01-00
Freelance-tõlge 

ET

Muudatusettepanek 73
Artikli 2 lõike 1 punkt c

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström, 

Muudatusettepanek 74
Artikli 2 lõike 1 punkt c

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

c) Ära hoida kõiki vägivalla vorme, 
sealhulgas inimkaubandust nii, et 
inimkaubanduse ohvriks langevate 
inimeste arv väheneb järgmise 
kümneaastase perioodi jooksul vähemalt 
poole võrra.

Or. sv

Selgitus

Edusammude saavutamiseks üldeesmärgi suunas – kõnealune raske kuriteo liik ja inimõiguste 
ränk rikkumine täielikult likvideerida – on vajalikud konkreetsed eesmärgid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 75
Artikli 2 lõige 2

2. Ilma et see piiraks Euroopa Ühenduse 
eesmärke ja volitusi, aitavad programmi 
üldeesmärgid kaasa ühenduse poliitikate 
arendamisele, mis on eelkõige seotud 
rahvatervise kaitse, soolise võrdsuse, laste 
õiguste kaitse ning võitlusega 
inimkaubanduse ja seksuaalse 
ekspluateerimise vastu.

2. Ilma et see piiraks Euroopa Ühenduse 
eesmärke ja volitusi, aitavad programmi 
üldeesmärgid kaasa ühenduse poliitikate 
arendamisele, mis on eelkõige seotud 
rahvatervise kaitse, soolise võrdsuse, laste 
õiguste kaitse ja võitlusega seksuaalse 
ekspluateerimise vastu.
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Or. en

Selgitus

Võitlust inimkaubandusega hõlmavad teised Euroopa Liidu programmid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania

Muudatusettepanek 76
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 ja naiste 
vastu ning võidelda selle vastu, võttes 
ennetavaid meetmeid ning toetades ja 
kaitstes ohvreid ja riskirühmi järgmisel viisil:

Or. en

Selgitus

Ohvrite kaitsmine lisatakse programmi eesmärkidesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Muudatusettepanek 77
Artikli 3 punkt a taane 1

abistada ja julgustada valitsusväliseid ja •
muid organisatsioone, kes tegelevad 
vägivallavastase võitluse ja vägivalla 
ennetamise ning ohvrite abistamisega;

abistada ja julgustada valitsusväliseid •
organisatsioone, organeid, 
organisatsioone ja assotsiatsioone, kes 
tegelevad vägivallavastase võitluse ja laste, 
noorte ja naiste vastu suunatud vägivalla 
ennetamise ning ohvrite abistamisega, nii 
riiklikul kui ka Euroopa tasandil ning 
kolmandates riikides;
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Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 78
Artikli 3 punkt a taane 2

koostada ja viia ellu konkreetsetele •
sihtrühmadele suunatud teadlikkust tõstvaid 
meetmeid, koostada täiendavaid materjale 
juba olemasolevatele meetmetele või 
kohandada ja kasutada olemasolevaid 
materjale muudes geograafilistes 
piirkondades või muude sihtrühmade puhul;

koostada ja viia ellu konkreetsetele •
sihtrühmadele, nt konkreetsed kutsealad, 
konkreetsed ühiskonnakihid ja vägivalla 
toimepanijad, suunatud teadlikkust tõstvaid 
meetmeid, koostada täiendavaid materjale 
juba olemasolevatele meetmetele või 
kohandada ja kasutada olemasolevaid 
materjale muudes geograafilistes 
piirkondades või muude sihtrühmade puhul;

Or. sv

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 teadlikkuse tõstmise 
koolitus aukuritegude kohta, mille sihtrühmaks on konkreetsed kutsealad ja ühiskonnakihid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Martine Roure

Muudatusettepanek 79
Artikli 3 punkt a taane 4 a (uus)

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

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Muudatusettepanek 80
Artikli 3 punkti b taane 1

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Muudatusettepanek 81
Artikli 3 punkti b taane 3

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

teadvustada vägivalda selle kõikides •
vormides selle paremaks mõistmiseks 
sellistes sihtrühmades nagu riiklikud, 
piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused 
ning kutsetöötajad, edendada nulltolerantsi 
vägivalla suhtes ja soodustada ohvrite 
toetamist ning vägivallast teatamist 
pädevatele asutustele;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 82
Artikli 3 punkti b taane 3

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

teadvustada vägivalda selle paremaks •
mõistmiseks sellistes sihtrühmades nagu 
konkreetsed kutsealad ning 
elanikkonnarühmad, edendada 
nulltolerantsi vägivalla suhtes ja soodustada 
ohvrite toetamist ning vägivallast teatamist 
pädevatele asutustele;
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Or. sv

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 teadlikkuse tõstmise 
koolitus aukuritegude kohta, mille sihtrühmaks on konkreetsed kutsealad ja ühiskonnakihid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Muudatusettepanek 83
Artikli 3 punkti b taane 4

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

õppida tundma laste, noorte ja naiste •
vastu suunatud vägivallaga seotud nähtusi, 
uurida vägivalla algpõhjuseid ja tegelda 
nendega kõigil ühiskonnatasanditel;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 84
Artikli 3 punkti b taane 4

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

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

Or. sv

Selgitus

Samuti on oluline ennetada vägivalla põhjuseid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Muudatusettepanek 85
Artikli 3 punkt c

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Muudatusettepanek 86
Artikli 3 punkt d

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

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 87
Artikli 4 punkt b

(Käesolev muudatusettepanek ei puuduta 
eestikeelset versiooni.)

Or. sv

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 88
Artikli 4 punkt d
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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.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonio Masip Hidalgo, Javier Moreno Sánchez

Muudatusettepanek 89
Artikli 6 lõige 1

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

1. Programm on ette nähtud kõigile 
rühmadele, mis tegelevad otse või kaudselt 
vägivallaga kõikides selle vormides ja
inimkaubandusega.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 90
Artikli 6 lõige 2
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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, 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.

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström 

Muudatusettepanek 91
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, laste- 
ja noorteorganisatsioonide juhid, 
lapsevanemad, 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.

Or. sv
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström 

Muudatusettepanek 92
Artikkel 7 a (uus)

Artikkel 7a
Rahastamise tunnustamine

Kõik institutsioonid, ühendused või 
võrgustikud, mis saavad kõnealusest 
programmist rahalist toetust, peavad 
tunnustama ühenduselt saadavat toetust.
Euroopa Komisjon kehtestab selleks 
üksikasjalikud suunised läbipaistvuse 
kohta.

Or. sv

Selgitus

EList saadavat rahalist toetust tuleks alati tunnustada. See pole üksnes läbipaistvuse küsimus, 
vaid ka oluline vahend teadlikkuse loomiseks Euroopa Liidu tegevuste kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 93
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

2a) Komisjon tagab, et avalik konkurss on 
lihtne ja arusaadav ning ei ole 
bürokraatlikuks koormaks. Vajadusel 
korraldatakse avalik konkurss kahes etapis, 
millest esimese etapi puhul on vajalikud 
üksnes sellised dokumendid, mis on 
ettepaneku hindamiseks hädavajalikud.

Or. sv

Selgitus
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Paljud organisatsioonid, mis saavad ühenduselt rahalist abi, kaebavad, et taotlemise protsess 
on liiga bürokraatlik, et aruandlusnõuded on liiga kõrged ning et komisjonil võtab maksete 
tegemine kaua aega. Võimaluse korral tuleks menetlustes seega piirduda põhilisega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giusto Catania 

Muudatusettepanek 94
Artikli 9 lõike 5 taane 4

– läbiviidud tegevuste geograafiline mõju; – läbiviidud tegevuste geograafiline ja 
sotsiaalne mõju;

Or. en

Selgitus

Hindamisel võetakse arvesse ka tegevuste sotsiaalset mõju.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 95
Artikli 9 lõige 6

6. Finantsmääruse artikli 113 lõike 2 alusel ei 
kohaldata järk-järgulise vähendamise 
põhimõtet tegevustoetuse suhtes, mis on 
antud Euroopa üldhuvides tegutsevale 
Euroopa Liidu Kõrgema halduskohtu 
pädevusega Riiginõukogude ja Kõrgemate 
Kohtute Assotsiatsioonile.

6. Finantsmääruse artikli 113 lõike 2 alusel ei 
kohaldata järk-järgulise vähendamise 
põhimõtet tegevustoetuse suhtes, mis on 
antud Euroopa üldhuvides tegutsevale 
Euroopa Liidu Kõrgema halduskohtu 
pädevusega Riiginõukogude ja Kõrgemate 
Kohtute Assotsiatsioonile ja Euroopa 
ombudsmanide võrgustikule lastele.

Or. sv

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 2 selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström 
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Muudatusettepanek 96
Artikli 10 lõige 2

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
3 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 
sätestatut.

2. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Or. sv

Selgitus

1970. aastal määras Euroopa Kohus (otsus Kösteri kohtuasjas 25/70), et nõukogul on 
seadusandjana õigus delegeerida oma rakendusvolitused osaliselt komisjonile. Kohus juhtis 
tähelepanu ka sellele, et volituste delegeerimisel tuleb sätestada nende volituste kasutamise 
põhimõtted ja tingimused (nt komisjonide loomine liikmesriikide esindajatega, kes abistavad 
Euroopa Komisjoni) ning volitusega delegeerimine tühistada.

Need põhimõtted on lisatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklisse 202. Kuid nõukogu 
“unustas” artiklit 202 rakendades (komiteemenetluse otsuses 1999/468) tunnustada sedasama 
“tagasivõtmisõigust” Euroopa Parlamendiga kaasotsustamise teel vastu võetavates 
õigusaktides.
Et seda õigust kasutada, peaks Euroopa Parlament lisama selle oma algotsusesse, milles 
nähakse ette rakendusvolituste delegeerimine, mistõttu muudetaksegi artiklit 10. Otsuse 
1999/468/EÜ artiklitele viitamise asemel esitatakse muudatusettepanekutes uuesti nende sisu 
seoses nõukogu rolliga ja pakutakse Euroopa Parlamendile samasuguseid eesõigusi 
(sealhulgas tagasivõtmisvolitust).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 97
Artikli 10 lõige 3

3. Komitee võtab vastu oma töökorra. 3. Kui käesoleva otsusega kehtestatakse 
rakendusmeetmete vastuvõtmiseks 
konkreetsed tingimused, esitab komisjoni 
esindaja selliste sätete projekti komiteele ja 
Euroopa Parlamendile.
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Komitee esitab oma arvamuse projekti 
kohta tähtaja jooksul, mille kehtestab 
vastavalt küsimuse kiireloomulisusele 
esimees; tähtaeg ei tohi siiski olla lühem 
kui üks kuu. Arvamus võetakse vastu 
asutamislepingu artikli 205 lõikes 2 
sätestatud häälteenamusega. 
Liikmesriikide esindajate hääli komitees 
arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud 
viisil. Esimees ei hääleta.

Or. sv

Selgitus

Vt artikli 10 lõike 2 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström 

Muudatusettepanek 98
Artikli 10 lõige 3 a (uus)

3a) Komisjon võtab kavandatud sätted 
vastu juhul, kui need on kooskõlas komitee 
arvamusega ja kui Euroopa Parlamendi 
pädev komisjon ei ole vahepeal mingeid 
vastuväiteid esitanud.

Or. sv

Selgitus

Vt artikli 10 lõike 2 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström

Muudatusettepanek 99
Artikli 10 lõige 3b (uus)
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3b) Kui kavandatud sätted ei ole kooskõlas 
komitee arvamusega või kui arvamust ei 
esitata või kui Euroopa Parlamendi pädev 
komisjon on esitanud vastuväite, esitab 
komisjon viivitamatult nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile ettepaneku seoses 
võetavate meetmetega.

Or. sv

Selgitus

Vt artikli 10 lõike 2 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström 

Muudatusettepanek 100
Artikli 10 lõige 3 c (uus)

3c) Kui kolme kuu jooksul pärast 
ettepaneku esitamist ei ole Euroopa 
Parlament absoluutse häälteenamusega või 
nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega 
ettepanekut tagasi lükanud, võtab komisjon 
ettepaneku vastu. Vastasel juhul esitab 
komisjon asutamislepingu alusel muudetud 
ettepaneku või õigusloomega seotud 
ettepaneku.

Or. sv

Selgitus

Vt artikli 10 lõike 2 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström 
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Muudatusettepanek 101
Artikli 10 lõige 3 d (uus)

3d) Ilma et see piiraks muude juba vastu 
võetud rakendusmeetmete kohaldamist, 
lõpeb käesoleva määruse sätete, millega 
nähakse ette tehniliste eeskirjade ja otsuste 
vastuvõtmine, kohaldamine nelja aasta 
möödumisel pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Komisjoni ettepanekul võivad 
Euroopa Parlament ja nõukogu kooskõlas 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
korraga vastavate sätete kehtivusaega 
pikendada ja vaatavad sel eesmärgil need 
sätted läbi enne nelja aasta pikkuse 
perioodi lõppemist.

Or. sv

Selgitus

Vt artikli 10 lõike 2 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 102
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.

Or. it

Selgitus

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli
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Muudatusettepanek 103
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.

Or. it

Selgitus

Vt õigusloomega seotud ettepaneku pealkirja puudutavat muudatusettepanekut.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 104
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;

Or. it

Selgitus

Komisjonil oleks kasulik lisada subsideeritavate projektide ja meetmete loetelu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli

Muudatusettepanek 105
Artikli 15 lõike 3 punkt c
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c) hiljemalt 31. detsembriks 2014 
järelhindamise aruande.

c) hiljemalt 31. detsembriks 2014 
järelhindamise aruande programmi 
rakendamise ja tulemuste kohta,

Or. it

Selgitus

Oleks kasulik teostada lõpphindamine kogu programmi rakendamise perioodi jooksul 
saavutatud tulemuste kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Inger Segelström
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Artikkel 15 a (uus)

Artikkel 15a

Projektide avaldamine

Igal aastal avaldab komisjon koos 
liikmesriikidega selle programmi raames 
rahastatud projektide loetelu koos lühikese 
kirjeldusega iga projekti kohta.

Or. sv

Selgitus

See on oluline läbipaistvuse jaoks.


