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sekä huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi
2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa

Ehdotus päätökseksi (KOM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037A(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 55
Otsikko

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi väkivallan torjumista 
(Daphne) sekä huumetorjuntaa ja -
tiedotusta koskevan erityisohjelman 
perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana 
perusoikeuksien ja oikeusasioiden 
yleisohjelmaa

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätökseksi väkivallan torjumista 
(Daphne) koskevan erityisohjelman 
perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana 
perusoikeuksien ja oikeusasioiden 
yleisohjelmaa

(Tämä muutos vaikuttaa koko 
lainsäädäntöehdotukseen. Sen hyväksymisen 
seurauksena koko tekstiin on tehtävä teknisiä
mukautuksia.)

Or. es
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Perustelu

Sukupuoleen perustuva väkivalta ja muihin yhteisöihin kohdistuva väkivalta on sisällytettävä
erityisohjelmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 56
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuva 
ruumiillinen, seksuaalinen ja henkinen 
väkivalta, myös tällaisella väkivallalla 
uhkaaminen, pakottaminen tai summittainen 
vapaudenriisto joko julkisesti tai yksityisesti 
loukkaa heidän oikeuttaan elämään, 
turvallisuuteen, vapauteen, ihmisarvoon sekä
ruumiilliseen ja henkiseen 
koskemattomuuteen ja muodostaa vakavan 
uhkan väkivallan uhrien fyysiselle terveydelle 
ja mielenterveydelle. Tällaisen väkivallan 
vaikutukset ovat yhteisössä niin yleisiä, että
niitä voidaan pitää todellisena 
terveysongelmana ja esteenä kansalaisten 
oikeudelle turvallisuuteen, vapauteen ja 
oikeudenmukaisuuteen.

(3) Lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuva 
ruumiillinen, seksuaalinen ja henkinen 
väkivalta ja erityisesti seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön pyrkivään ihmiskauppaan 
liittyvä väkivalta ja kotiväkivalta, myös 
tällaisella väkivallalla uhkaaminen, 
pakottaminen tai summittainen 
vapaudenriisto joko julkisesti tai yksityisesti 
loukkaa heidän oikeuttaan elämään, 
turvallisuuteen, vapauteen, ihmisarvoon sekä
ruumiilliseen ja henkiseen 
koskemattomuuteen ja muodostaa vakavan 
uhkan väkivallan uhrien fyysiselle terveydelle 
ja mielenterveydelle. Tällaisen väkivallan 
vaikutukset ovat yhteisössä niin yleisiä, että
niitä voidaan pitää todellisena 
terveysongelmana ja esteenä kansalaisten 
oikeudelle turvallisuuteen, vapauteen ja 
oikeudenmukaisuuteen.

Or. en

Perustelu

Väkivallan torjunnan on käsitettävä kaikki väkivallan muodot ja erityisesti ihmiskaupan ja 
kotiväkivallan, mikä on siis erityisesti mainittava yhtenä ohjelman erityistavoitteista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 57
Johdanto-osan 7 kappale
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(7) Euroopan parlamentti on kehottanut 
komissiota laatimaan ja toteuttamaan 
tällaisen väkivallan torjumista koskevia 
toimintaohjelmia. Se on esittänyt tällaiset 
pyynnöt muun muassa 19 päivänä
toukokuuta 2000 antamassaan 
päätöslauselmassa, joka koski komission 
tiedonantoa neuvostolle ja Euroopan
parlamentille lisätoimista naisilla käytävän 
kaupan torjumiseksi, ja 20 päivänä syyskuuta 
2001 antamassaan päätöslauselmassa, joka 
koski naisten sukupuolielinten silpomista.

(7) Euroopan parlamentti on kehottanut 
komissiota laatimaan ja toteuttamaan 
tällaisen väkivallan torjumista koskevia 
toimintaohjelmia. Se on esittänyt tällaiset 
pyynnöt muun muassa 19 päivänä
toukokuuta 2000 antamassaan 
päätöslauselmassa, joka koski komission 
tiedonantoa neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille lisätoimista naisilla käytävän 
kaupan torjumiseksi, ja 20 päivänä syyskuuta 
2001 antamassaan päätöslauselmassa, joka 
koski naisten sukupuolielinten silpomista, ja 
17 päivänä tammikuuta 2006 antamassaan 
päätöslauselmassa, joka koski 
seksuaaliselle hyväksikäytölle alttiina 
olevien naisten ja lasten kaupan 
ehkäisemistä koskevia strategioita.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 58
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Tätä väkivallan torjumista koskevaa 
erityisohjelmaa (Daphne) sovellettaessa on 
varmistettava kolmea kohderyhmää, 
nimittäin lapsia, nuoria ja naisia, koskeva 
tasapainoinen lähestymistapa.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 59
Johdanto-osan 17 kappale
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(17) On tärkeää ja välttämätöntä tunnustaa, 
että väkivallalla ja huumeilla on vakavia 
välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia 
yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyteen 
ja psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen 
sekä asianomaisten henkilöiden yhtäläisiin 
mahdollisuuksiin ja että koko yhteiskunnalle 
aiheutuu huomattavia sosiaalisia ja 
taloudellisia kustannuksia.

(17) On tärkeää ja välttämätöntä tunnustaa, 
että lapsiin, nuoriin ja naisiin 
kohdistuvalla väkivallalla on vakavia 
välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia 
yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyteen 
ja psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen 
sekä asianomaisten henkilöiden yhtäläisiin 
mahdollisuuksiin ja että koko yhteiskunnalle 
aiheutuu huomattavia sosiaalisia ja 
taloudellisia kustannuksia.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 60
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

(17 a) Tämän ohjelman mukaisesti 
väkivallan uhreina ei ole pidettävä
ainoastaan suoraan väkivallalle altistuvia 
lapsia, vaan myös lapsia, jotka näkevät 
äitiänsä pahoinpideltävän.

Or. sv

Perustelu

Sellaisiin naisiin kohdistuva väkivalta, jotka ovat äitejä, vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti 
heidän lapsiinsa, ja sillä on kielteisiä seurauksia lapsen emotionaaliselle ja psyykkiselle 
terveydelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 61
Johdanto-osan 19 kappale
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(19) Euroopan unioni voi tuoda lisäarvoa 
pääsääntöisesti jäsenvaltioiden toteuttamiin 
toimiin, joiden tarkoituksena on lapsiin, 
nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan, 
myös seksuaalisen ja muun hyväksikäytön, 
ehkäiseminen sekä uhrien ja riskiryhmien 
suojeleminen, seuraavin keinoin: levitetään ja 
vaihdetaan tietoa, kokemuksia ja hyviä
käytänteitä, edistetään innovatiivista 
lähestymistapaa, vahvistetaan yhdessä
toiminnan painopisteet, kehitetään 
tarvittaessa verkottumista, valitaan 
ohjelmaan Euroopan yhteisön laajuisia 
hankkeita sekä motivoidaan ja aktivoidaan 
kaikkia asianomaisia. Näiden toimien piiriin 
olisi sisällytettävä myös ihmiskaupan uhreina
jäsenvaltioihin tuodut lapset ja naiset.

(19) Euroopan unioni voi tuoda lisäarvoa 
etenkin jäsenvaltioiden toteuttamiin toimiin, 
joiden tarkoituksena on vastasyntyneiden 
pahoinpitelyn tai lapsiin, nuoriin ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan, myös seksuaalisen ja 
muun hyväksikäytön, ehkäiseminen sekä
uhrien ja riskiryhmien suojeleminen, 
seuraavin keinoin: levitetään ja vaihdetaan 
tietoa, kokemuksia ja hyviä käytänteitä, 
edistetään innovatiivista lähestymistapaa, 
vahvistetaan yhdessä toiminnan painopisteet, 
kehitetään verkottumista, tuetaan 
seksuaalisen, psykologisen tai fyysisen 
väkivallan uhreja ja riskiryhmiä ja valitaan 
ohjelmaan asianmukaisesti Euroopan 
yhteisön laajuisia hankkeita sekä motivoidaan 
ja aktivoidaan kaikkia asianomaisia. Näiden 
toimien piiriin sisällytetään myös 
ihmiskaupan uhreina jäsenvaltioihin tuodut 
lapset ja naiset.

Or. it

Perustelu

Kansainvälisissä sopimuksissa "lapsella" tarkoitetaan 0–18-vuotiaita henkilöitä kun taas 
"nuorilla" 25-vuotiaita tai sitä vanhempia henkilöitä.

On asianmukaista ottaa huomioon myös vastasyntyneiden pahoinpitely. Lisäksi on tärkeää on 
huomioida ongelma, joka liittyy ihmiskaupan välityksellä Euroopan unioniin tuotuihin lapsiin 
ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 62
Johdanto-osan 19 kappale
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(19) Euroopan unioni voi tuoda lisäarvoa 
pääsääntöisesti jäsenvaltioiden toteuttamiin 
toimiin, joiden tarkoituksena on lapsiin, 
nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan, 
myös seksuaalisen ja muun hyväksikäytön, 
ehkäiseminen sekä uhrien ja riskiryhmien 
suojeleminen, seuraavin keinoin: levitetään 
ja vaihdetaan tietoa, kokemuksia ja hyviä
käytänteitä, edistetään innovatiivista 
lähestymistapaa, vahvistetaan yhdessä
toiminnan painopisteet, kehitetään 
tarvittaessa verkottumista, valitaan 
ohjelmaan Euroopan yhteisön laajuisia 
hankkeita sekä motivoidaan ja aktivoidaan 
kaikkia asianomaisia. Näiden toimien piiriin 
olisi sisällytettävä myös ihmiskaupan uhreina 
jäsenvaltioihin tuodut lapset ja naiset.

(19) Euroopan unioni tuo lisäarvoa 
pääsääntöisesti jäsenvaltioiden toteuttamiin 
toimiin, joiden tarkoituksena on lapsiin, 
nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan, 
myös seksuaalisen ja muun hyväksikäytön, 
ehkäiseminen sekä uhrien ja riskiryhmien 
suojeleminen, siten että levitetään ja 
vaihdetaan tietoa, kokemuksia ja hyviä
käytänteitä, edistetään innovatiivista 
lähestymistapaa, vahvistetaan yhdessä
toiminnan painopisteet, kehitetään 
tarvittaessa verkottumista, valitaan 
ohjelmaan Euroopan yhteisön laajuisia 
hankkeita sekä motivoidaan ja aktivoidaan 
kaikkia asianomaisia. Näiden toimien piiriin 
olisi sisällytettävä myös ihmiskaupan uhreina 
jäsenvaltioihin tuodut lapset ja naiset.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 63
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

(19 a) Euroopan unionin väkivallan 
vastaisten toimien yleinen tavoite on 
vastustaa ja torjua kaikkia väkivallan 
muotoja siten, että tällaiset rikokset ja 
räikeät ihmisoikeusloukkaukset häviävät 
kokonaan. Tavoitteen saavuttamiseksi
tarvitaan selviä ja uskottavia osatavoitteita, 
kuten esimerkiksi se, että puolitetaan
väkivallan ja ihmiskaupan uhreiksi
joutuneiden henkilöiden lukumäärä
seuraavan kymmenvuotiskauden aikana.

Or. sv

Perustelu

Konkreettisia osatavoitteita tarvitaan, jotta voidaan saavuttaa edistystä naisiin ja lapsiin 
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kohdistuvan väkivallan täydellistä hävittämistä koskevan yleistavoitteen suhteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 64
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) Euroopan lapsiasiamiesten verkosto 
yhdistää toisiinsa riippumattomat lasten 
oikeuksia puolustavat instituutiot 
Euroopan neuvoston 24 jäsenvaltiossa. Sen 
tavoitteina on edistää lapsen oikeuksista 
tehdyn yleissopimuksen mahdollisimman 
täydellistä täytäntöönpanoa, tukea 
kollektiivista lasten oikeuksien 
edunvalvontaa, jakaa tietoa, 
lähestymistapoja ja strategioita sekä edistää
tehokkaiden riippumattomien 
lapsiasiaintoimistojen kehittämistä.

Or. en

Perustelu

Euroopan lapsiasiamiesten verkosto (ENOC) perustettiin virallisesti kesäkuussa 1997 
Trondheimissa Norjassa perustetussa kokouksessa. Verkosto yhdistää toisiinsa 
riippumattomat lapsiasiaintoimistot Euroopan neuvoston 24 jäsenvaltiosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 65
1 artiklan 1 kohta

1. Tällä päätöksellä perustetaan väkivallan 
torjumista (Daphne) sekä huumetorjuntaa 
ja -tiedotusta koskeva ohjelma, jäljempänä
’ohjelma’, joka on osa perusoikeuksien ja 
oikeusasioiden yleisohjelmaa ja jolla 
edistetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen vahvistamista.

1. Tällä päätöksellä perustetaan väkivallan 
torjumista koskeva erityisohjelma, 
jäljempänä ’ohjelma’, jossa jatketaan
Daphne- ja Daphne II -ohjelmissa 
määritettyä politiikkaa ja joka on osa 
perusoikeuksien ja oikeusasioiden 
yleisohjelmaa ja jolla edistetään vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen 
vahvistamista.
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Or. it

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Lisäksi on hyvä tarkentaa, että tässä yhteydessä esitettävä väkivallan torjuntaa koskeva 
ohjelma on yksinkertaisesti jatkoa aikaisemmille Daphne-ohjelmille (Daphne 2000–2003 ja 
Daphne II 2004–2008).

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 66
1 a artikla (uusi)

2 a artikla
Määritelmät

Asianomaisessa Daphne-ohjelmassa 
"lapsi"-käsite kattaa myös 18 vuotta tai 
sitä vanhemmat nuoret lapsen oikeuksia 
koskevien kansainvälisten välineiden 
mukaisesti.

"Nuorille" suunnatuiksi katsotaan 
kuitenkin sellaiset hankkeet, jotka 
käsittävät erityisesti edunsaajaryhmille 
kuten 13–18-vuotiaille nuorille tai 
12–25-vuotiaille henkilöille suunniteltuja 
toimia.

Or. it

Perustelu

On ensisijaisen tärkeää määritellä juridisesti käsitteet "lapsi" ja "nuori" asiaa koskevien 
kansainvälisten säännösten mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 67
2 artiklan 1 kohdan a alakohta
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a) Edistetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen luomista torjumalla 
väkivaltaa sekä tiedottamalla huumeiden 
käytöstä ja ehkäisemällä sitä.

a) Edistetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen kehittämistä torjumalla 
väkivaltaa sekä tiedottamalla huumeiden 
käytöstä ja ehkäisemällä sitä.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 68
2 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) Edistetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen luomista torjumalla 
väkivaltaa sekä tiedottamalla huumeiden 
käytöstä ja ehkäisemällä sitä.

a) Edistetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen luomista torjumalla 
väkivaltaa.

Or. en

Perustelu

Kaikkia henkilöitä on suojeltava väkivallalta kansalaisuudesta riippumatta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 69
2 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) Edistetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen luomista torjumalla 
väkivaltaa sekä tiedottamalla huumeiden 
käytöstä ja ehkäisemällä sitä.

a) Edistetään vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen luomista torjumalla lapsiin, 
nuoriin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania, 

Tarkistus 70
2 artiklan 1 kohdan b alakohta
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b) Suojataan kansalaisia väkivallalta ja 
saavutetaan korkea terveydensuojelun, 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden taso.

b) Suojataan kaikkia henkilöitä väkivallalta 
ja saavutetaan korkea terveydensuojelun, 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden taso.

Or. en

Perustelu

Kaikkia henkilöitä on suojeltava väkivallalta kansalaisuudesta riippumatta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 71
2 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) Suojataan kansalaisia väkivallalta ja 
saavutetaan korkea terveydensuojelun, 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden taso.

b) Suojataan kansalaisia lapsiin, nuoriin ja 
naisiin kohdistuvalta väkivallalta ja
ihmiskaupalta ja saavutetaan tällä tavoin 
korkea terveydensuojelun, hyvinvoinnin ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden taso.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 72
2 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) Ehkäistään ja vähennetään huumeiden 
käyttöä, huumeriippuvuutta ja huumeiden 
aiheuttamia haittoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikkia henkilöitä on suojeltava väkivallalta kansalaisuudesta riippumatta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez
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Tarkistus 73
2 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) Ehkäistään ja vähennetään huumeiden 
käyttöä, huumeriippuvuutta ja huumeiden 
aiheuttamia haittoja.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 74
2 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) Ehkäistään ja vähennetään huumeiden 
käyttöä, huumeriippuvuutta ja huumeiden 
aiheuttamia haittoja.

c) Ehkäistään kaikkia väkivallan muotoja, 
ihmiskauppa mukaan luettuna, jotta 
uhreiksi joutuneiden ihmisten lukumäärä
vähenee ainakin puoleen seuraavan 
kymmenvuotiskauden kuluessa.

Or. sv

Perustelu

Konkreettisia osatavoitteita tarvitaan, jotta voidaan saavuttaa edistystä naisiin ja lapsiin 
kohdistuvan väkivallan täydellistä hävittämistä koskevan yleistavoitteen suhteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 75
2 artiklan 2 kohta

2. Ohjelman yleisillä tavoitteilla kehitetään 
yhteisön politiikkoja ja erityisesti niitä
politiikkoja, jotka liittyvät kansanterveyden 
suojeluun, sukupuolten väliseen tasa-arvoon, 
lasten oikeuksien suojeluun sekä
ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön 
torjuntaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan yhteisön tavoitteita ja toimivaltaa.

2. Ohjelman yleisillä tavoitteilla kehitetään 
yhteisön politiikkoja ja erityisesti niitä
politiikkoja, jotka liittyvät kansanterveyden 
suojeluun, sukupuolten väliseen tasa-arvoon, 
lasten oikeuksien suojeluun ja seksuaalisen 
hyväksikäytön torjuntaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan yhteisön 
tavoitteita ja toimivaltaa.

Or. en
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Perustelu

Ihmiskaupan torjuntaa koskevat muut Euroopan unionin ohjelmat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 76
3 artiklan a alakohta

(a) Ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista 
lapsiin, nuoriin ja naisiin julkisesti tai 
yksityisesti kohdistuvaa väkivaltaa 
toteuttamalla ehkäiseviä toimenpiteitä ja 
tarjoamalla tukea väkivallan uhreille ja 
riskiryhmille seuraavin keinoin:

(a) Ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista 
lapsiin, nuoriin ja naisiin julkisesti tai 
yksityisesti kohdistuvaa väkivaltaa 
toteuttamalla ehkäiseviä toimenpiteitä ja 
tarjoamalla tukea ja suojelua väkivallan 
uhreille ja riskiryhmille seuraavin keinoin:

Or. en

Perustelu

Uhrien suojeleminen on sisällytettävä ohjelman tavoitteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 77
3 artiklan a alakohdan 1 luetelmakohta

• avustetaan ja kannustetaan väkivallalta 
suojelemisen, väkivallan ehkäisemisen ja 
uhrien auttamisen alalla toimivia valtiosta 
riippumattomia järjestöjä ja muita 
organisaatioita;

• avustetaan ja kannustetaan lapsiin, 
nuoriin ja naisiin kohdistuvalta 
väkivallalta suojelemisen, väkivallan 
ehkäisemisen ja uhrien auttamisen alalla 
toimivia valtiosta riippumattomia 
järjestöjä, elimiä, organisaatioita ja 
yhdistyksiä sekä kansallisella ja 
Euroopan tasolla että kolmansissa 
maissa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström
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Tarkistus 78
3 artiklan a alakohdan 2 luetelmakohta

• kehitetään ja toteutetaan erityisille 
kohderyhmille suunnattuja valistustoimia, 
suunnitellaan jo käytettävissä olevaa 
aineistoa täydentävää aineistoa tai 
muokataan olemassa olevaa aineistoa 
muille maantieteellisille alueille tai muille 
kohderyhmille sopivaksi ja käytetään sitä
kyseisillä alueilla tai kyseisten 
kohderyhmien hyväksi;

• kehitetään ja toteutetaan erityisille 
kohderyhmille, esimerkiksi tietyille 
ammatti- ja kansalaisryhmille sekä
väkivallantekijöille, suunnattuja 
valistustoimia, suunnitellaan jo 
käytettävissä olevaa aineistoa 
täydentävää aineistoa tai muokataan 
olemassa olevaa aineistoa muille 
maantieteellisille alueille tai muille 
kohderyhmille sopivaksi ja käytetään sitä
kyseisillä alueilla tai kyseisten 
kohderyhmien hyväksi;

Or. sv

Perustelu

Esimerkki ammattiryhmästä valistustoimien kohderyhmänä on henkilöstö, joka käsittelee 
naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa kuten poliisit, tuomioistuinhenkilöstö, 
terveydenhoitohenkilöstö, opettajat sekä nuoriso- ja sosiaalityöntekijät sekä
vankeinhoitohenkilöstö, lapsipsykologit ja terapeutit. Myös kunniarikoksia koskeva 
valistuskoulutus, joka suunnataan tiettyihin ammatti- ja väestöryhmiin, on otettava mukaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 79
3 artiklan alakohdan 4 a luetelmakohta (uusi)

– suunnitellaan ja toteutetaan riskiryhmiä
koskevia erityistoimenpiteitä, joilla estetään 
vastasyntyneiden pahoinpitely.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 80
3 artiklan b alakohdan 1 luetelmakohta
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• perustetaan monialaisia verkostoja; • perustetaan monialaisia verkostoja, joilla 
tuetaan erityisesti lapsiin, nuoriin ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan uhreja sekä
ihmiskaupan uhreja;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 81
3 artiklan b alakohdan 3 luetelmakohta

• lisätään tietoisuutta väkivallasta 
rajattujen kohderyhmien, kuten tiettyjen
ammattikuntien, keskuudessa tavoitteena 
parantaa perehtyneisyyttä
ongelmakenttään ja edistää
nollatoleranssia väkivaltaa kohtaan, sekä
kannustetaan väkivallan uhrien tukemista 
sekä väkivaltatapausten ilmoittamista 
toimivaltaisille viranomaisille;

• lisätään tietoisuutta kaikentyyppisestä
väkivallasta rajattujen kohderyhmien, 
kuten kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten ja 
ammattikuntien, keskuudessa tavoitteena 
parantaa perehtyneisyyttä
ongelmakenttään ja edistää
nollatoleranssia väkivaltaa kohtaan, sekä
kannustetaan väkivallan uhrien tukemista 
sekä väkivaltatapausten ilmoittamista 
toimivaltaisille viranomaisille;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 82
3 artiklan b alakohdan 3 luetelmakohta

• lisätään tietoisuutta väkivallasta 
rajattujen kohderyhmien, kuten tiettyjen 
ammattikuntien, keskuudessa 
tavoitteena parantaa perehtyneisyyttä
ongelmakenttään ja edistää
nollatoleranssia väkivaltaa kohtaan, sekä
kannustetaan väkivallan uhrien tukemista 
sekä väkivaltatapausten ilmoittamista 
toimivaltaisille viranomaisille;

• lisätään tietoisuutta väkivallasta 
rajattujen kohderyhmien, kuten tiettyjen 
ammatti- ja väestöryhmien, keskuudessa 
tavoitteena parantaa perehtyneisyyttä
ongelmakenttään ja edistää
nollatoleranssia väkivaltaa kohtaan, sekä
kannustetaan väkivallan uhrien tukemista 
sekä väkivaltatapausten ilmoittamista 
toimivaltaisille viranomaisille;

Or. sv

Perustelu
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Esimerkki ammattiryhmästä valistustoimien kohderyhmänä on henkilöstö, joka käsittelee 
naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa kuten poliisit, tuomioistuinhenkilöstö, 
terveydenhoitohenkilöstö, opettajat sekä nuoriso- ja sosiaalityöntekijät sekä
vankeinhoitohenkilöstö, lapsipsykologit ja terapeutit. Myös kunniarikoksia koskeva 
valistuskoulutus, joka suunnataan tiettyihin ammatti- ja väestöryhmiin, on otettava mukaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 83
3 artiklan b alakohdan 4 luetelmakohta

• tutkitaan väkivaltaan liittyviä ilmiöitä
sekä selvitetään väkivallan perimmäisiä
syitä ja puututaan niihin yhteiskunnan 
kaikilla tasoilla;

• tutkitaan lapsiin, nuoriin ja naisiin 
kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä
ilmiöitä sekä selvitetään väkivallan 
perimmäisiä syitä ja puututaan niihin 
yhteiskunnan kaikilla tasoilla;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 84
3 artiklan b alakohdan 4 luetelmakohta

• tutkitaan väkivaltaan liittyviä ilmiöitä
sekä selvitetään väkivallan perimmäisiä
syitä ja puututaan niihin yhteiskunnan 
kaikilla tasoilla;

• tutkitaan väkivaltaan liittyviä ilmiöitä
sekä selvitetään ja ehkäistään väkivallan 
perimmäisiä syitä ja puututaan niihin 
yhteiskunnan kaikilla tasoilla;

Or. sv

Perustelu

On tärkeätä ehkäistä myös väkivallan syitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 85
3 artiklan c alakohta



PE 371.850v01-00 16/25 AM\608400FI.doc

FI

(c) Pyritään saamaan kansalaisyhteiskunta 
mukaan Euroopan unionin 
huumausainestrategian ja 
toimintasuunnitelmien toteuttamiseen ja 
kehittämiseen.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 86
3 artiklan d alakohta

(d) Seurataan, toteutetaan ja arvioidaan 
erityistoimia, jotka sisältyvät huumeita 
koskeviin EU:n toimintasuunnitelmiin 
vuosiksi 2005–2008 ja 2009–2012.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 87
4 artiklan b alakohta

(b) Vähintään kolmen jäsenvaltion esittämät, 
yhteisön edun mukaiset erityiset 
valtioidenväliset hankkeet vuotuisissa 
työohjelmissa määrätyin edellytyksin; tai

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. sv

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 88
4 artiklan d alakohta
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(d) Toiminta-avustus kadonneiden ja 
seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten 
asioita hoitavalle, yleistä eurooppalaista etua 
lasten oikeuksien ja suojelun alalla edistävälle 
eurooppalaiselle kattojärjestölle (European 
Federation for Missing and Sexually 
Exploited Children). Avustus myönnetään 
pysyvästä työohjelmasta aiheutuvien 
kustannusten osarahoitukseen.

(d) Toiminta-avustus kadonneiden ja 
seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten 
asioita hoitavalle, yleistä eurooppalaista etua 
lasten oikeuksien ja suojelun alalla edistävälle 
eurooppalaiselle kattojärjestölle (European 
Federation for Missing and Sexually 
Exploited Children ) ja Euroopan 
lapsiasiamiesten verkostolle. Avustus 
myönnetään pysyvästä työohjelmasta 
aiheutuvien kustannusten osarahoitukseen.

Or. en

Perustelu

Euroopan lapsiasiamiesten verkosto yhdistää toisiinsa riippumattomat lasten oikeuksia 
puolustavat instituutiot Euroopan neuvoston 24 jäsenvaltiossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio Masip Hidalgo ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 89
6 artiklan 1 kohta

1. Ohjelma on suunnattu kaikille ryhmille, 
jotka ovat suoraan tai välillisesti tekemisissä
väkivallan ja huumeongelman kanssa.

1. Ohjelma on suunnattu kaikille ryhmille, 
jotka ovat suoraan tai välillisesti tekemisissä
kaikentyyppisen väkivallan ja ihmiskaupan 
kanssa.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 90
6 artiklan 2 kohta
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2. Väkivallan uhrit ja väkivallan uhkaa 
kokevat ryhmät ovat keskeisin kohderyhmä
väkivallan torjunnassa. Muita kohderyhmiä
ovat muun muassa opettajat ja 
opetushenkilöstö, poliisi ja 
sosiaalityöntekijät, paikalliset ja kansalliset 
viranomaiset, lääkärit ja hoitohenkilöstö, 
oikeusviranomaiset, valtiosta riippumattomat 
järjestöt, ammattijärjestöt ja uskonnolliset 
yhteisöt. Väkivallan ehkäisemiseksi on 
aiheellista harkita hoito-ohjelmia toisaalta 
väkivallan uhreille ja toisaalta väkivallan 
tekijöille.

2. Väkivallan uhrit ja väkivallan uhkaa 
kokevat ryhmät ovat keskeisin kohderyhmä
väkivallan torjunnassa. Muita kohderyhmiä
ovat muun muassa opettajat ja 
opetushenkilöstö, rajavalvontahenkilöstö, 
poliisi ja sosiaalityöntekijät, paikalliset ja 
kansalliset viranomaiset, lääkärit ja
hoitohenkilöstö, oikeusviranomaiset, 
valtiosta riippumattomat järjestöt, 
ammattijärjestöt ja uskonnolliset yhteisöt. 
Väkivallan ehkäisemiseksi on aiheellista 
harkita hoito-ohjelmia toisaalta väkivallan 
uhreille ja toisaalta väkivallan tekijöille.

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 91
6 artiklan 2 kohta

2. Väkivallan uhrit ja väkivallan uhkaa 
kokevat ryhmät ovat keskeisin kohderyhmä
väkivallan torjunnassa. Muita kohderyhmiä
ovat muun muassa opettajat ja 
opetushenkilöstö, poliisi ja 
sosiaalityöntekijät, paikalliset ja kansalliset 
viranomaiset, lääkärit ja hoitohenkilöstö, 
oikeusviranomaiset, valtiosta riippumattomat 
järjestöt, ammattijärjestöt ja uskonnolliset 
yhteisöt. Väkivallan ehkäisemiseksi on 
aiheellista harkita hoito-ohjelmia toisaalta 
väkivallan uhreille ja toisaalta väkivallan 
tekijöille.

2. Väkivallan uhrit ja väkivallan uhkaa 
kokevat ryhmät ovat keskeisin kohderyhmä
väkivallan torjunnassa. Muita kohderyhmiä
ovat muun muassa opettajat ja 
opetushenkilöstö, lasten- ja 
nuorisojärjestöjen johtajat, vanhemmat, 
poliisi ja sosiaalityöntekijät, paikalliset ja 
kansalliset viranomaiset, lääkärit ja 
hoitohenkilöstö, oikeusviranomaiset, 
valtiosta riippumattomat järjestöt, 
ammattijärjestöt ja uskonnolliset yhteisöt. 
Väkivallan ehkäisemiseksi on aiheellista 
harkita hoito-ohjelmia toisaalta väkivallan 
uhreille ja toisaalta väkivallan tekijöille.

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 92
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7 a artikla (uusi)

7 a artikla

Rahoituksen ilmoittaminen

Tästä ohjelmasta rahoitusta saavat 
laitokset, yhdistykset ja verkot ilmoittavat 
yhteisöltä saamansa tuen. Komissio laatii 
tätä tarkoitusta varten yksityiskohtaiset 
avoimuutta koskevat suuntaviivat.

Or. sv

Perustelu

EU:lta saatava taloudellinen tuki olisi aina ilmoitettava. Tähän on syynä sekä avoimuus että
unionin ponnisteluista tiedottaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 93
8 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio varmistaa, että
ehdotuspyynnöt ovat selkeitä ja helposti 
ymmärrettäviä eikä niistä aiheudu 
byrokraattista taakkaa. Ne järjestetään 
tarvittaessa kahdessa vaiheessa siten, että
ensimmäinen vaihe edellyttää ainoastaan 
ehdotuksen arvioinnin kannalta täysin 
välttämättömien asiakirjojen toimittamista.

Or. sv

Perustelu

Monet EU:n talousarviosta varoja saavat järjestöt valittavat, että rahoituksen anominen 
sisältää liian monimutkaisia ja byrokraattisia menettelyjä, liiallisia raportointivelvoitteita ja 
että komissio suorittaa maksut myöhään. Näin ollen olisi toteutettava toimia näiden 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi aina kun se on mahdollista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania
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Tarkistus 94
9 artiklan 5 kohdan 4 luetelmakohta

– toteutettavien toimien maantieteellinen 
ulottuvuus,

– toteutettavien toimien maantieteellinen ja 
sosiaalinen ulottuvuus,

Or. en

Perustelu

Arvioinnissa on otettava huomioon myös toimien sosiaaliset vaikutukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 95
9 artiklan 6 kohta

6. Toiminta-avustukseen, joka myönnetään 
kadonneiden ja seksuaalisesti 
hyväksikäytettyjen lasten asioita hoitavalle, 
yleistä eurooppalaista etua lasten oikeuksien 
ja suojelun alalla edistävälle eurooppalaiselle 
kattojärjestölle (European Federation for 
Missing and Sexually Exploited Children), ei 
sovelleta varainhoitoasetuksen 113 artiklan 2 
kohdan mukaista tuen asteittaisen 
vähentämisen periaatetta.

6. Toiminta-avustukseen, joka myönnetään 
kadonneiden ja seksuaalisesti 
hyväksikäytettyjen lasten asioita hoitavalle, 
yleistä eurooppalaista etua lasten oikeuksien 
ja suojelun alalla edistävälle eurooppalaiselle 
kattojärjestölle (European Federation for 
Missing and Sexually Exploited Children) ja 
Euroopan lapsiasiamiesten verkostolle, ei 
sovelleta varainhoitoasetuksen 113 artiklan 2 
kohdan mukaista tuen asteittaisen 
vähentämisen periaatetta.

Or. sv

Perustelu

Katso tarkistuksen 2 perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 96
10 artiklan 2 kohta
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2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Or. sv

Perustelu

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tunnustanut lainsäätäjän ominaisuudessa toimivan 
neuvoston oikeuden siirtää osittain täytäntöönpanoa koskevaa toimivaltaansa komissiolle 
vuodesta 1970 lähtien (päätös asiassa Koster 25/70). Tuomioistuimen päätös velvoittaa 
neuvoston määrittelemään tällaisen toimivallan siirtämisen yhteydessä sen perusteella olevat 
periaatteet, täytäntöönpanon edellytykset (kuten jäsenvaltioiden edustajista koostuvan 
komitean perustaminen auttamaan komissiota) ja oikeuden peruuttaa toimivallan siirtämisen. 

Nämä periaatteet on sisällytetty EY:n perustamissopimuksen 202 artiklaan. Neuvosto 
kuitenkin "unohti" 202 artiklaa täytäntöönpannessaan (päätös 1999/468/EY 
komiteamenettelystä) myöntää saman oikeuden peruuttaa toimivallan siirtäminen 
yhteispäätöksellä Euroopan parlamentin kanssa päätettävien säädösten yhteydessä.

Jotta Euroopan parlamentti hyötyisi tästä oikeudesta, sen on sisällytettävä se alkuperäiseen 
päätökseen täytäntöönpanoa koskevan toimivallan siirtämisestä. Tämä on 10 artiklaan 
tehtävän tarkistuksen tarkoitus. Sen sijaan, että viitattaisiin päätöksen 1999/468 artikloihin, 
tarkistuksissa toistetaan niiden sisältö neuvoston aseman osalta ja tarkistuksissa esitetään 
vastaavia etuoikeuksia myös Euroopan parlamentille (mukaan lukien oikeus peruuttaa 
toimivallan siirtäminen).

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 97
10 artiklan 3 kohta

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 3. Kun täytäntöönpanotoimenpiteistä on 
asetuksen mukaan päätettävä erityisiä
menettelyjä noudattaen, komission 
edustaja tekee ehdotuksen näistä
toimenpiteistä komitealle ja Euroopan 
parlamentille.



PE 371.850v01-00 22/25 AM\608400FI.doc

FI

Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta 
määräajassa, jonka puheenjohtaja voi 
asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Se ei 
saa kuitenkaan olla lyhyempi kuin yhden 
kuukauden mittainen. Lausunto annetaan 
perustamissopimuksen 205 artiklan 
2 kohdassa määrätyllä enemmistöllä. 
Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden 
edustajien äänet painotetaan mainitussa 
artiklassa määrätyllä tavalla. 
Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Or. sv

Perustelu

Katso 10 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 98
10 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Komissio päättää suunnitelluista 
toimenpiteistä, jos ne ovat komitean 
lausunnon mukaiset ja mikäli Euroopan 
parlamentin asiasta vastaava valiokunta ei 
ole esittänyt vastalausetta.

Or. sv

Perustelu

Katso 10 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 99
10 artiklan 3 b kohta (uusi)
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3 b. Jos toimenpiteet eivät ole komitean 
lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei 
ole annettu tai jos Euroopan parlamentin 
asiasta vastaava valiokunta on esittänyt 
vastalauseen, komissio tekee viipymättä
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä.

Or. sv

Perustelu

Katso 10 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 100
10 artiklan 3 c kohta (uusi)

3 c. Mikäli Euroopan parlamentti ei ole 
jäsentensä ehdottomalla enemmistöllä tai 
neuvosto määräenemmistöllä hylännyt 
ehdotusta kolmen kuukauden kuluessa 
asian vireille panosta, komissio hyväksyy 
ehdotuksen. Muussa tapauksessa komissio 
tekee muutetun ehdotuksen tai antaa 
perustamissopimukseen perustuvan 
säädösehdotuksen.

Or. sv

Perustelu

Katso 10 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 101
10 artiklan 3 d kohta (uusi)
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3 d. Tämän asetuksen säännökset teknisten 
määräysten ja päätösten hyväksymisestä
umpeutuvat neljän vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta aikaisemmin 
hyväksyttyjä täytäntöönpanotoimenpiteitä. 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
komission ehdotuksesta jatkaa 
asianomaisten säännösten 
voimassaoloaikaa perustamissopimuksen 
251 artiklassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti ja tätä silmällä pitäen 
tarkastelevat näitä säännöksiä uudelleen 
ennen tämän neljän vuoden kauden 
umpeutumista.

Or. sv

Perustelu

Katso 10 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 102
12 artiklan 1 kohta

1. Määrärahoiksi tämän välineen
toteuttamista varten vahvistetaan 
138,2 miljoonaa euroa 1 artiklassa 
säädetyksi ajanjaksoksi.

1. Määrärahoiksi myönnetyt varat 
väkivallan torjumista koskevan 
Daphne-eriytisohjelman toteuttamista 
varten ovat uusien rahoitusnäkymien 
mukaisia.

Or. it

Perustelu

Tämä muutos on asiallinen, koska se vastaa säädösehdotuksen otsikkoon tehtyä muutosta ja 
on rahoitusnäkymien mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 103
12 artiklan 2 kohta
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2. Tässä ohjelmassa säädettyihin toimiin 
sidotut määrärahat sisällytetään Euroopan 
unionin yleisen talousarvion vuosittaisiin 
määrärahoihin. Budjettivallan käyttäjä
hyväksyy kutakin varainhoitovuotta varten
käytettävissä olevat määrärahat 
rahoitusnäkymien asettamissa rajoissa.

2. Tässä ohjelmassa säädettyihin toimiin 
sidotut määrärahat sisällytetään Euroopan 
unionin yleisen talousarvion vuosittaisiin 
määrärahoihin. Budjettivallan käyttäjä
hyväksyy käytettävissä olevat määrärahat 
rahoitusnäkymien asettamissa rajoissa.

Or. it

Perustelu

Katso lainsäädäntöehdotuksen otsikkoa koskeva tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 104
15 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) väliarviointikertomuksen saaduista 
tuloksista ja tämän ohjelman 
täytäntöönpanon laadullisista ja määrällisistä
näkökohdista viimeistään 31 päivänä
maaliskuuta 2011;

a) väliarviointikertomuksen saaduista 
tuloksista ja tämän ohjelman 
täytäntöönpanon laadullisista ja määrällisistä
näkökohdista viimeistään 31 päivänä
maaliskuuta 2011, ja siinä on oltava 
mukana luettelo tukea saaneista 
hankkeista ja toimista;

Or. it

Perustelu

On hyödyllistä, että komissio laatii luettelon tukea saaneista hankkeista ja toimista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberta Angelilli

Tarkistus 105
15 artiklan 3 kohdan c alakohta

c) jälkiarviointikertomuksen viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2014.

c) jälkiarviointikertomuksen ohjelman 
toimista ja tuloksista viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2014.
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Or. it

Perustelu

On hyödyllistä tehdä jälkiarviointi saavutetuista tuloksista koko ohjelmakaudelta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Inger Segelström

Tarkistus 106
15 a artikla (uusi)

15 a artikla

Hankkeiden julkaiseminen

Komissio julkaisee joka vuosi yhdessä
jäsenvaltioiden kanssa luettelon tästä
ohjelmasta rahoitetuista hankkeista, joka 
sisältää lyhyen kuvauksen kustakin 
hankkeesta.

Or. sv

Perustelu

Tämä on tärkeää avoimuuden vuoksi.


