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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 43
Betragtning 3

(3) Fysisk, seksuel og psykologisk vold mod 
børn, unge og kvinder, herunder trusler om 
sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig 
frihedsberøvelse både offentligt og privat, er 
en krænkelse af retten til liv, sikkerhed, 
frihed, værdighed og fysisk og mental 
integritet og en alvorlig trussel mod ofrenes 
fysiske og mentale sundhed. Virkningerne af 
en sådan vold er så udbredte i hele 
Fællesskabet, at de udgør en væsentlig 
trussel mod sundheden og en hindring for 
retten til et sikkert, frit og retfærdigt 
unionsborgerskab.

(3) Fysisk, seksuel og psykologisk vold mod 
børn, unge og kvinder, herunder trusler om 
sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig 
frihedsberøvelse både offentligt og privat, er 
en krænkelse af retten til liv, sikkerhed, 
frihed, værdighed og fysisk og mental 
integritet og en alvorlig trussel mod ofrenes 
fysiske og mentale sundhed. Virkningerne af 
en sådan vold er så udbredte i hele 
Fællesskabet, at de udgør en væsentlig 
krænkelse af menneskerettighederne, en 
trussel mod sundheden og en hindring for 
retten til et sikkert, frit og retfærdigt 
unionsborgerskab.

Or. de
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Begrundelse

Vold er i første række også en krænkelse af menneskerettighederne.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 44
Betragtning 3

(3) Fysisk, seksuel og psykologisk vold mod 
børn, unge og kvinder, herunder trusler om 
sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig 
frihedsberøvelse både offentligt og privat, er 
en krænkelse af retten til liv, sikkerhed, 
frihed, værdighed og fysisk og mental 
integritet og en alvorlig trussel mod ofrenes 
fysiske og mentale sundhed. Virkningerne af 
en sådan vold er så udbredte i hele 
Fællesskabet, at de udgør en væsentlig 
trussel mod sundheden og en hindring for 
retten til et sikkert, frit og retfærdigt 
unionsborgerskab.

(3) Fysisk, seksuel og psykologisk vold mod 
børn, unge og kvinder, herunder trusler om 
sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig 
frihedsberøvelse både offentligt og privat, og 
især menneskehandel og 
tvangsprostitution, er en krænkelse af retten 
til liv, sikkerhed, frihed, værdighed og fysisk 
og mental integritet og en alvorlig trussel 
mod ofrenes fysiske og mentale sundhed. 
Virkningerne af en sådan vold er så udbredte 
i hele Fællesskabet, at de udgør en væsentlig 
trussel mod sundheden og en hindring for 
retten til et sikkert, frit og retfærdigt 
unionsborgerskab.

Or. el

Begrundelse

Seksuel vold i form af tvungen prostitution og handel med kvinder og børn er et meget 
tungtvejende spørgsmål i dag. EU bør give imødegåelsen af dette problem højeste prioritet.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 45
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Traditioner og kulturel praksis 
forbundet med udøvelsen af fysisk vold mod 
kvinder, såsom skamfering af kønsorganer 
og æresforbrydelser, udgør en særlig form 
for vold mod kvinder med kortsigtede og 
langsigtede skadelige virkninger for deres 
sundhed, idet hovedofrene er medlemmer 
af mindretalssamfund.

Or. el
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Begrundelse

Vold mod kvinder må under ingen omstændigheder begrundes som en værende en del af en 
kulturel tradition eller praksis men bør anerkendes som en form for vold.

Ændringsforslag af María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Ændringsforslag 46
Betragtning 10 a (ny)

(10a) Gennemførelsen af dette særprogram 
om bekæmpelse af vold mod børn, unge og 
kvinder og beskyttelse af ofre og 
risikogrupper (Daphne III) bør sikre en 
balance i fokuseringen på de tre 
målgrupper, dvs. børn, unge og kvinder.

Or. es

Ændringsforslag af Ilda Figueiredo

Ændringsforslag 47
Betragtning 17

(17) Det er vigtigt og nødvendigt at erkende 
voldens og narkotikaenes alvorlige 
umiddelbare og mere langsigtede virkninger 
for enkeltpersoner, familier og samfund, 
navnlig hvad angår sundhed, psykisk og 
social udvikling og de pågældende personers 
lige muligheder, samt de høje sociale og 
økonomiske omkostninger for samfundet 
som helhed.

(17) Det er vigtigt og nødvendigt at erkende 
voldens alvorlige umiddelbare og mere 
langsigtede virkninger for enkeltpersoner, 
familier og samfund, navnlig hvad angår 
fysisk og mental sundhed, psykisk og social 
udvikling og de pågældende personers lige 
muligheder, samt de høje sociale og 
økonomiske omkostninger for samfundet 
som helhed.

Or. en

Begrundelse

"Fysisk og mental" indføjes for at sikre mere konsistens.

Ændringsforslag af Lissy Gröner

Ændringsforslag 48
Betragtning 17
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(17) Det er vigtigt og nødvendigt at erkende 
voldens og narkotikaenes alvorlige 
umiddelbare og mere langsigtede virkninger 
for enkeltpersoner, familier og samfund, 
navnlig hvad angår sundhed, psykisk og 
social udvikling og de pågældende personers 
lige muligheder, samt de høje sociale og 
økonomiske omkostninger for samfundet 
som helhed.

(17) Det er vigtigt og nødvendigt at erkende 
voldens alvorlige umiddelbare og mere 
langsigtede virkninger for enkeltpersoner, 
familier og samfund, navnlig hvad angår
fysisk og mental sundhed, psykisk og social 
udvikling og de pågældende personers lige 
muligheder, samt de høje sociale og 
økonomiske omkostninger for samfundet 
som helhed.

Or. en

Begrundelse

Der bør tages hensyn til både fysisk og mental sundhed, når voldens følger betragtes.

Ændringsforslag af Anna Hedh

Ændringsforslag 49
Betragtning 17 a (ny)

(17a) Ikke blot børn, som direkte er blevet 
udsat for vold, skal i dette program 
betragtes som voldsofre, men også børn, 
der er vidne til, at mødrene blive slået.

Or. sv

Begrundelse

Vold mod kvinder, som er mødre, påvirker direkte og indirekte børnene og har negative 
konsekvenser for børnenes emotionelle og psykiske helbred.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 50
Betragtning 17 a (ny)

(17a) Det er nødvendigt at erkende, at visse 
befolkningskategorier, især kvinder, 
herunder kvinder tilhørende ugunstigt 
stillede grupper og ældre kvinder samt 
børn, er særligt udsatte for vold.

Or. fr
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Begrundelse

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at især kvinder, herunder kvinder tilhørende ugunstigt 
stillede grupper og ældre kvinder samt børn, er særligt udsatte for vold, og at der må tages 
særligt hensyn hertil ved gennemførelsen af programmet.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 51
Betragtning 19

(19) Hvad angår forebyggelse af vold, 
herunder misbrug og seksuel udnyttelse af 
børn, unge og kvinder, og beskyttelse af ofre 
og risikogrupper, kan Den Europæiske 
Union sikre merværdi for foranstaltninger, 
der hovedsagelig skal iværksættes af 
medlemsstaterne, på følgende måder: 
formidling og udveksling af oplysninger, 
erfaringer og god praksis; fremme af en 
innovativ tilgang; fælles fastsættelse af 
prioriteringer; om nødvendigt udvikling af 
netværkssamarbejde; udvælgelse af 
projekter på fællesskabsniveau og 
motivering og mobilisering af alle berørte 
parter. Disse foranstaltninger bør ligeledes 
tage sigte på børn og kvinder, der er kommet 
til en medlemsstat som led i 
menneskehandel.

(19) Hvad angår forebyggelse af vold, 
herunder misbrug og seksuel udnyttelse af 
børn, unge og kvinder, og beskyttelse af ofre 
og risikogrupper, kan Den Europæiske 
Union sikre merværdi for foranstaltninger, 
der hovedsagelig skal iværksættes af 
medlemsstaterne, på følgende måder: 
europæisk lovgivning om bekæmpelse af 
vold mod kvinder og gennemførelse af 
denne i medlemsstaterne, formidling og 
udveksling af oplysninger, erfaringer og god 
praksis; fremme af en innovativ tilgang; 
fælles fastsættelse af prioriteringer; om 
nødvendigt udvikling af 
netværkssamarbejde; udvælgelse af 
projekter på fællesskabsniveau og 
motivering og mobilisering af alle berørte 
parter. Disse foranstaltninger bør ligeledes 
tage sigte på børn og kvinder, der er kommet 
til en medlemsstat som led i 
menneskehandel.

Or. de

Begrundelse

Vold mod kvinder, børn og unge bør bekæmpes gennem et klart rammedirektiv på europæisk 
plan.

Ændringsforslag af Anna Hedh

Ændringsforslag 52
Betragtning 19 a (ny)

(19a) Det overordnede mål med Unionens 
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aktiviteter mod vold er at forebygge og 
bekæmpe alle former for vold for helt at 
eliminere denne grove forbrydelse og 
krænkelse af menneskerettighederne. For 
at nå målet kræves tydelige og troværdige 
delmål om f.eks. at halvere antallet af 
personer, som bliver ofre for vold og 
menneskehandel i løbet af den næste 
tiårsperiode.

Or. sv

Begrundelse

Konkrete delmål er nødvendige for at sikre fremgang i det overordnede mål om helt at 
eliminere vold mod kvinder og børn.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 53
Punkt 21

(21) Formålet med den foreslåede 
foranstaltning, nemlig forebyggelse og 
bekæmpelse af alle former for vold mod 
børn, unge og kvinder og oplysning og 
forebyggelse på narkotikaområdet, kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da der er behov for 
informationsudveksling på EU-niveau og for 
en udbredelse af god praksis på 
fællesskabsniveau. Det kan bedre 
gennemføres på fællesskabsplan. På grund af 
behovet for en koordineret og tværfaglig 
tilgang og den påtænkte handlings omfang 
eller virkninger, kan Fællesskabet træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(21) Formålet med den foreslåede 
foranstaltning, nemlig forebyggelse og 
bekæmpelse af alle former for vold mod 
børn, unge kvinder og mænd og oplysning 
og forebyggelse på narkotikaområdet, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, da der er behov for 
informationsudveksling på EU-niveau og for 
en udbredelse af god praksis på 
fællesskabsniveau. Det kan bedre 
gennemføres på fællesskabsplan. På grund af 
behovet for en koordineret og tværfaglig 
tilgang og den påtænkte handlings omfang 
eller virkninger, kan Fællesskabet træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. pl

Begrundelse

Også mænd er ofte udsat for forskellige former for vold, og de bør derfor også være omfattet 
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af programmet om forebyggelse og bekæmpelse af alle former for vold.

Ændringsforslag af María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Ændringsforslag 54
Artikel 2, stk. 1, litra a

a) At bidrage til oprettelsen af et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at 
bekæmpe vold og oplyse om og forebygge 
narkotikamisbrug.

a) At bidrage til oprettelsen af et område 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed ved at 
bekæmpe og forebygge vold mod børn, 
unge og kvinder samt ved at beskytte ofre 
og risikogrupper.

Or. es

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 55
Artikel 2, stk. 1, litra b

b) At beskytte borgerne mod vold og opnå et 
højt niveau for sundhedsbeskyttelse, velfærd 
og social samhørighed.

b) At beskytte borgerne mod vold og opnå et 
højt niveau for sundhedsbeskyttelse, velfærd 
og social samhørighed samt gode 
medmenneskelige relationer.

Or. pl

Begrundelse

Gode medmenneskelige relationer bidrager til at begrænse vold og fremme den sociale 
samhørighed.

Ændringsforslag af Anna Hedh

Ændringsforslag 56
Artikel 2, stk. 1, litra c

c) At forebygge og nedbringe 
narkotikamisbrug, afhængighed og 
narkotikarelaterede skader.

c) At forebygge alle former for vold, 
inklusive menneskehandel, således at 
antallet af personer, der bliver ofre for vold 
mindst halveres i løbet af den næste 
tiårsperiode.

Or. sv
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Begrundelse

Der kræves konkrete og tydelige delmål for at opnå fremgang i det overordnede mål om helt 
at eliminere denne form for alvorlig kriminalitet og grove krænkelser af 
menneskerettighederne.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 57
Artikel 3, litra a, indledning

Forebyggelse og bekæmpelse af alle former 
for vold på det offentlige og private område 
mod børn, unge og kvinder gennem 
forebyggende foranstaltninger og støtte til 
ofre og risikogrupper på følgende måder:

Forebyggelse og bekæmpelse af alle former 
for vold på det offentlige og private område 
mod børn, unge og kvinder - og navnlig 
indvandrerkvinder - gennem forebyggende 
foranstaltninger og støtte til ofre og 
risikogrupper på følgende måder:

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt klart at redegøre for programmets mål.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 58
Artikel 3, litra a, indledning 

a) Forebyggelse og bekæmpelse af alle 
former for vold på det offentlige og private 
område mod børn, unge og kvinder gennem 
forebyggende foranstaltninger og støtte til 
ofre og risikogrupper på følgende måder:

a) Forebyggelse og bekæmpelse af alle 
former for vold på det offentlige og private 
område mod børn, unge, kvinder og mænd
gennem forebyggende foranstaltninger og 
støtte til ofre og risikogrupper på følgende 
måder:

Or. pl

Ændringsforslag af María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Ændringsforslag 59
Artikel 3, litra a, led 1 

Bistand og opmuntring til ikke-statslige 
organisationer og andre organisationer, der 

Bistand og opmuntring til ikke-statslige 
organisationer, organer, organisationer og 



AM\613055DA.doc 9/20 PE 372.207v01-00

DA

arbejder med beskyttelse mod og 
forebyggelse af vold samt bistand til ofre

sammenslutninger, der arbejder med 
beskyttelse mod og forebyggelse af vold 
mod børn, unge og kvinder samt bistand til 
ofre, både på nationalt og europæisk 
niveau og i tredjelande

Or. es

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 60
Artikel 3, stk. 1, led 1 a (nyt)

- Fortsat støtte til ngo'er og andre
organisationer med henblik på at bistå 
disse med at udarbejde projekter og at tage 
kontakt til andre partnere

Or. fr

Begrundelse

Støtte til ngo'er (helpdesk) har været yderst nyttig for disse, især de ngo'er, som deltager i 
Daphne-programmet for første gang, så de kan få indsigt i samtlige bestemmelser vedrørende 
programmet. Det er yderst vigtigt at opretholde denne støtte.

Ændringsforslag af Anna Hedh

Ændringsforslag 61
Artikel 3, litra a, led 2

Udvikling og gennemførelse af 
oplysningskampagner for særlige 
målgrupper, udarbejdelse af materiale som 
supplement til det allerede eksisterende, 
tilpasning og brug af eksisterende materiale i 
andre geografiske områder eller for andre 
målgrupper

Udvikling og gennemførelse af 
oplysningskampagner for særlige 
målgrupper, som f.eks. specifikke erhvervs-
og befolkningsgrupper samt voldsmænd, 
udarbejdelse af materiale som supplement til 
det allerede eksisterende, tilpasning og brug 
af eksisterende materiale i andre geografiske 
områder eller for andre målgrupper

Or. sv

Begrundelse

Eksempler på erhvervsgrupper, der kan være målgrupper for bevidsthedssøgende 
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foranstaltninger er personer, som behandler vold mod kvinder og børn, som f.eks. politifolk, 
domstolspersonale, sygehuspersonale, lærere og ungdoms- og socialarbejdere samt personale 
inden for kriminalforsorgen, børnepsykologer og terapeuter. Der bør også indgå 
bevidsthedssøgende uddannelse i æresrelateret kriminalitet rettet mod bestemte erhvervs- og 
befolkningsgrupper.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 62
Artikel 3, litra a, led 2 a (nyt)

- træffe foranstaltninger med sigte på 
kvinder, der er medlemmer af samfund med 
kulturelle særpræg eller etniske mindretal, 
og de særlige former for vold, som disse 
kvinder udsættes for

Or. el

Begrundelse

Kvinder, der er medlemmer af mindretal eller samfund med kulturelle særpræg, udsættes for 
særlige former for vold, hvis imødegåelse kræver særlige løsningsmetoder. Daphne-
programmet bør ofre de voldsproblemer, som disse kvinder står over for, særlig betydning og 
træffe specifikke foranstaltninger.

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 63
Artikel 3, litra a, led 2 b (nyt)

- udvikle og gennemføre foranstaltninger 
for at genintegrere voldsofrene på 
arbejdsmarkedet og i samfundslivet

Or. el

Begrundelse

Voldsofre udviser ofte en tendens til social marginalisering. Et vigtigt mål bør derfor være at 
genintegrere dem i samfundet på problemløs vis. Det første grundlæggende skridt i denne 
retning er at lette deres adgang til arbejdsmarkedet.
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Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 64
Artikel 3, litra a, led 2 c (nyt)

- undersøge årsagerne til den nuværende 
situation med hensyn til handel med 
kvinder og børn med henblik på seksuel 
udnyttelse samt gennemføre effektive 
kampagner til bevidstgørelse af 
offentligheden om dette emne

Or. el

Begrundelse

Daphne-programmets foranstaltninger bør omfatte aktioner til effektiv imødegåelse af 
problemet med handel med kvinder og børn, som har antaget omfattende dimensioner.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 65
Artikel 3, litra a, led 4 

Identifikation og fremme af foranstaltninger, 
der bidrager til positiv behandling af 
personer, der er truet af vold, dvs. aktiviteter 
som bidrager til en strategi, der tilskynder 
til respekt for disse personer og fremmer 
deres trivsel og selvudfoldelse.

Identifikation og fremme af foranstaltninger
for at sikre personlig og psykologisk 
udvikling hos personer, der er truet af vold, 
og at lære dem, hvordan de skal håndtere 
stress og udvikle en positiv selvopfattelse
byggende på menneskelig værdighed, der er 
en grundlæggende værdi, som forudsætter 
respekt.

Or. pl

Begrundelse

Personlig udvikling og evnen til at håndtere stress er af afgørende betydning for ofre og 
risikogrupper i kampen mod vold.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 66
Artikel 3, litra a, led 4

Identifikation og fremme af foranstaltninger, 
der bidrager til positiv behandling af 

Identifikation og fremme af foranstaltninger, 
der bidrager til positiv behandling og social 
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personer, der er truet af vold, dvs. aktiviteter 
som bidrager til en strategi, der tilskynder til 
respekt for disse personer og fremmer deres 
trivsel og selvudfoldelse.

reintegrering af personer, der er ofre for 
og/eller truet af vold, dvs. aktiviteter som 
bidrager til en strategi, der tilskynder til 
respekt for disse personer og fremmer deres 
trivsel og selvudfoldelse.

Or. fr

Begrundelse

Der bør med programmet bidrages til at gøre brug af de aktioner, hvis sigte er at forbedre 
levevilkår og den sociale reintegrering af ofrene for vold og de personer, der risikere at blive 
udsat for vold.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 67
Artikel 3, litra a, led 4 a (nyt)

- der bør navnlig ydes støtte til bekæmpelse 
af menneskerettighedskrænkelser over for 
indvandrerkvinder; 

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt at programmets mål anføres klart om omfattende.

Ændringsforslag af María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Ændringsforslag 68
Artikel 3, litra b, led 1 

oprette tværfaglige netværk oprette tværfaglige netværk, navnlig for at 
yde støtte til ofre for vold mod børn, unge 
og kvinder og ofre for menneskehandel

Or. es

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 69
Artikel 3, litra b, led 2 a (nyt)
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- tilbyde passende uddannelse og 
erhvervsuddannelse til de fagkyndige, der 
er ansvarlige for registrering af hændelser 
og data vedrørende vold i familien, således 
at disse tilfælde lettere kan erkendes

Or. el

Begrundelse

Vold i familien er ofte genstand for sociale fordomme. Dette medfører ofte, at voldsepisoder 
ikke registreres, eller at det familiemedlem, der udøver volden, ikke indberettes. De fagfolk, 
der kommer i kontrakt med voldsofrene, bør modtage uddannelse, der sætter dem i stand til 
med større lethed at fastslå tilfælde af vold i familien, så der kan ydes ofrene mere effektiv 
hjælp.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 70
Artikel 3, litra b, led 3

gøre opmærksom på vold i bestemte 
målgrupper, f.eks. bestemte erhverv, for at 
få bedre kendskab til fænomenet, nå frem 
til nultolerance over for vold og opfordre 
til at hjælpe ofre og anmelde vold til de 
kompetente myndigheder

gøre opmærksom på vold og øge 
kendskabet til voldens årsager, fremme 
psykologisk og personlig udvikling og 
opmuntre til støtte til ofre og anmelde vold 
til de kompetente myndigheder

Or. pl

Begrundelse

Bevidsthed om årsagerne til vold og personlig udvikling er af afgørende betydning for at 
kunne bekæmpe dette samfundsproblem.

Ændringsforslag af María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Ændringsforslag 71
Artikel 3, litra b, led 3 

gøre opmærksom på vold i bestemte 
målgrupper, f.eks. bestemte erhverv, for at få 
bedre kendskab til fænomenet, nå frem til 
nultolerance over for vold og opfordre til at 
hjælpe ofre og anmelde vold til de 
kompetente myndigheder

gøre opmærksom på alle former for vold i 
bestemte målgrupper, f.eks. nationale, 
regionale og lokale myndigheder og 
bestemte erhverv, for at få bedre kendskab 
til fænomenet, nå frem til nultolerance over 
for vold og opfordre til at hjælpe ofre og 
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anmelde vold til de kompetente 
myndigheder

Or. es

Ændringsforslag af Anna Hedh

Ændringsforslag 72
Artikel 3, litra b, led 3

gøre opmærksom på vold i bestemte 
målgrupper, f.eks. bestemte erhverv, for at 
få bedre kendskab til fænomenet, nå frem til 
nultolerance over for vold og opfordre til at 
hjælpe ofre og anmelde vold til de 
kompetente myndigheder

gøre opmærksom på vold i bestemte 
målgrupper, f.eks. i bestemte erhvervs- og 
befolkningsgrupper, for at få bedre 
kendskab til fænomenet, nå frem til 
nultolerance over for vold og opfordre til at 
hjælpe ofre og anmelde vold til de 
kompetente myndigheder

Or. sv

Begrundelse

Eksempler på erhvervsgrupper, der kan være målgrupper for bevidsthedssøgende 
foranstaltninger er personer, som behandler vold mod kvinder og børn, som f.eks. politifolk, 
domstolspersonale, sygehuspersonale, lærere og ungdoms- og socialarbejdere samt personale 
inden for kriminalforsorgen, børnepsykologer og terapeuter. Der bør også indgå 
bevidsthedssøgende uddannelse i æresrelateret kriminalitet rettet mod bestemte erhvervs- og 
befolkningsgrupper.

Ændringsforslag af Anna Hedh

Ændringsforslag 73
Artikel 3, led b, punktsats 4

studere fænomener i relation til vold, 
undersøge og bekæmpe hovedårsagerne til 
vold på alle niveauer i samfundet

studere fænomener i relation til vold, 
undersøge, forebygge og bekæmpe 
hovedårsagerne til vold på alle niveauer i 
samfundet

Or. sv

Begrundelse

Dette er vigtigt at også at forebygge årsagerne til vold.
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Ændringsforslag af María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Ændringsforslag 74
Artikel 3, litra b, led 4 

studere fænomener i relation til vold, 
undersøge og bekæmpe hovedårsagerne til 
vold på alle niveauer i samfundet

studere fænomener i relation til vold mod 
børn, unge og kvinder, undersøge og 
bekæmpe hovedårsagerne til vold på alle 
niveauer i samfundet

Or. es

Ændringsforslag af María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez

Ændringsforslag 75
Artikel 3, litra b, led 5 

gøre opmærksom på sundhedsmæssige og 
sociale problemer, der skyldes 
narkotikamisbrug, og opfordre til en åben 
dialog for at få en bedre forståelse af 
narkotikaproblematikken.

udgår

Or. es

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 76
Artikel 4, litra b

b) Specifikke tværnationale projekter af 
interesse for Fællesskabet, der fremlægges af 
mindst tre medlemsstater, på de betingelser, 
der er fastsat i de årlige arbejdsprogrammer; 
eller

b) Specifikke tværnationale projekter af 
interesse for Fællesskabet, der fremlægges af 
mindst tre medlemsstater i et eventuelt 
samarbejde med associerede lande eller 
kandidatlande, på de betingelser, der er 
fastsat i de årlige arbejdsprogrammer; eller

Or. fr

Begrundelse

Det bør være muligt at gennemføre grænseoverskridende projekter med eventuel deltagelse af 
tredjelande for at øge programmets effektivitet, især i forbindelse med bekæmpelse af 
menneskehandel.
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 77
Artikel 4, litra c

c) Støtte til aktiviteter udført af ngo'er eller 
andre organisationer, der forfølger mål af 
almindelig europæisk interesse i relation til 
programmets generelle mål, på de 
betingelser, der er fastsat i de årlige 
arbejdsprogrammer.

c) Støtte til aktiviteter udført af ngo'er eller 
andre organisationer, der forfølger mål, som 
omfatter beskyttelsen af den menneskelige 
værdighed og respekten for mennesker i 
relation til programmets generelle mål, på de 
betingelser, der er fastsat i de årlige 
arbejdsprogrammer.

Or. pl

Begrundelse

Menneskelig værdighed og respekt for mennesker bør prioriteres ved gennemførelsen af målet 
om bekæmpelse af vold..

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 78
Artikel 6, stk. 2

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Andre målgrupper er bl.a. 
lærere og undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og paramedicinsk 
personale, retsvæsenet, ngo'er, fagforeninger 
og religiøse samfund. Der bør også 
planlægges behandlingsprogrammer for 
både ofre og gerningsmænd for at forebygge 
vold.

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Andre målgrupper er bl.a. 
lærere og undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og paramedicinsk 
personale, retsvæsenet, ngo'er, fagforeninger 
og religiøse samfund. Der bør også 
planlægges opfølgnings- og 
reintegreringsprogrammer for både ofre og 
gerningsmænd for at forebygge vold.

Or. fr

Begrundelse

Med udtrykket "opfølgnings- og reintegreringsprogrammer" bliver det muligt at medtage 
både fysisk og psykologisk sundhedspleje samt de foranstaltninger med henblik på social 
reintegrering, som er nødvendige for både ofrene for vold og boldens udøvere, især for at 
undgå gentagelsestilfælde.
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Ændringsforslag af Lissy Gröner

Ændringsforslag 79
Artikel 6, stk. 2

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Andre målgrupper er bl.a. 
lærere og undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og paramedicinsk 
personale, retsvæsenet, ngo'er, fagforeninger 
og religiøse samfund. Der bør også 
planlægges behandlingsprogrammer for
både ofre og gerningsmænd for at forebygge 
vold.

2. De væsentligste målgrupper er ofre for 
vold og risikogrupper. Andre målgrupper er 
bl.a. lærere og undervisningspersonale, politi 
og socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og paramedicinsk 
personale, retsvæsenet, ngo'er, 
fagforeninger, journalister, mediepersonale
og religiøse samfund. Der bør også dels 
tænkes på støtte til ofrene, og dels bør det 
sikres, at gerningsmændene stilles til 
ansvar. Det er også nødvendigt at evaluere 
effektiviteten af behandlingsprogrammerne 
for gerningsmænd for at forebygge vold.

Or. en

Begrundelse

Ofrenes sikkerhed bør altid prioriteres højt, og ofte er der et behov for beskyttelse, eller 
denne forsømmes. På den anden side har nogle lande udformet behandlingsprogrammer for 
gerningsmænd, men resultaterne drages nu i tvivl. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at 
bygge på det, der findes, og at sikre oplysninger om evaluering og spredning af disse.

Ændringsforslag af Ilda Figueiredo

Ændringsforslag 80
Artikel 6, stk. 2

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Andre målgrupper er bl.a. 
lærere og undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og paramedicinsk 
personale, retsvæsenet, ngo'er, fagforeninger 
og religiøse samfund. Der bør også 
planlægges behandlingsprogrammer for 
både ofre og gerningsmænd for at forebygge 
vold.

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper, navnlig børn, unge og 
kvinder. Andre målgrupper er bl.a. lærere og 
undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og paramedicinsk 
personale, retsvæsenet, ngo'er, 
fagforeninger, religiøse samfund og 
journalister. Der bør også dels tænkes på 
støtte til ofrene, og dels bør det sikres, at 
gerningsmændene stilles til ansvar. Det er 
også nødvendigt at evaluere effektiviteten 
af behandlingsprogrammerne for
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gerningsmænd for at forebygge vold.

Or. en

Begrundelse

Medierne må spille en væsentlig rolle i kampen for at hindre vold.

Ofrenes sikkerhed bør altid prioriteres højt, og ofte er der et behov for beskyttelse, eller 
denne forsømmes. På den anden side har nogle lande udformet behandlingsprogrammer for 
gerningsmænd, og der er behov for evaluering af disse programmers effektivitet.

Ændringsforslag af Anna Hedh

Ændringsforslag 81
Artikel 6, stk. 2

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Andre målgrupper er bl.a. 
lærere og undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og paramedicinsk 
personale, retsvæsenet, ngo'er, fagforeninger 
og religiøse samfund. Der bør også 
planlægges behandlingsprogrammer for 
både ofre og gerningsmænd for at forebygge 
vold.

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Andre målgrupper er bl.a. 
lærere og undervisningspersonale, ledere af 
børne- og ungdomsorganisationer, 
forældre, politi og socialarbejdere, lokale og 
nationale myndigheder, medicinsk- og 
paramedicinsk personale, retsvæsenet, 
ngo'er, fagforeninger og religiøse samfund. 
Der bør også planlægges 
behandlingsprogrammer for både ofre og 
gerningsmænd for at forebygge vold.

Or. sv

Ændringsforslag af Katerina Batzeli

Ændringsforslag 82
Artikel 6, stk. 2

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Andre målgrupper er bl.a. 
lærere og undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og paramedicinsk 
personale, retsvæsenet, ngo'er, fagforeninger 
og religiøse samfund. Der bør også 
planlægges behandlingsprogrammer for 

2. Hvad angår bekæmpelse af vold, er de 
væsentligste målgrupper ofre for vold og 
risikogrupper. Familiemedlemmer, 
herunder især børn, til de kvinder, der er 
ofre for vold, er også en målgruppe. Andre 
målgrupper er bl.a. lærere og 
undervisningspersonale, politi og 
socialarbejdere, lokale og nationale 
myndigheder, medicinsk- og paramedicinsk
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både ofre og gerningsmænd for at forebygge 
vold.

personale, retsvæsenet, ngo'er, fagforeninger 
og religiøse samfund. Der bør også 
planlægges behandlingsprogrammer for 
både ofre og gerningsmænd for at forebygge 
vold.

Or. el

Begrundelse

Vold influerer ikke alene på ofrenes eget liv men berører også familiemedlemmerne. Især når 
der er tale om børn, hvis mødre er ofre for vold, kræves der særlig omsorg, eftersom disse 
børn med stor sandsynlighed har været vidner til vold i familien, hvilket har skadelige 
virkninger for deres mentale sundhed.

Ændringsforslag af Lissy Gröner

Ændringsforslag 83
Artikel 7

Programmet er åbent for offentlige og 
private organisationer (de kompetente lokale 
myndigheder, universiteter og 
forskningscentre), som arbejder med at 
forebygge og bekæmpe vold mod børn, unge 
og kvinder, eller med at beskytte mod en 
sådan vold, støtte ofre eller gennemføre 
målrettede foranstaltninger om bekæmpelse 
af vold, eller som tilskynder til en 
afstandtagen fra vold eller arbejder for at 
fremme en holdnings- og adfærdsændring 
over for udsatte grupper og ofre for vold.
Programmet er også åbent for offentlige og 
private organisationer (lokale myndigheder 
på det kompetente niveau, universiteter og 
forskningscentre), der informerer om og 
forebygger narkotikamisbrug.

Programmet er åbent for offentlige og 
private organisationer (de kompetente lokale 
myndigheder, universiteter og 
forskningscentre samt journalister og 
medier), som arbejder med at forebygge og 
bekæmpe vold mod børn, unge og kvinder, 
eller med at beskytte mod en sådan vold, 
støtte ofre eller gennemføre målrettede 
foranstaltninger om bekæmpelse af vold, 
eller som tilskynder til en afstandtagen fra 
vold eller arbejder for at fremme en 
holdnings- og adfærdsændring over for 
udsatte grupper og ofre for vold.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt også at inddrage medierne i programmet.
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 84
Artikel 11, stk. 1

1. Der søges opnået synergi og 
komplementaritet med andre 
fællesskabsinstrumenter, herunder med de 
generelle programmer om sikkerhed og 
beskyttelse af frihedsrettigheder og om 
solidaritet og forvaltning af 
migrationsstrømme, det 7. rammeprogram 
for forskning og udvikling og programmerne 
om sundhedsbeskyttelse og Safer Internet 
Plus. Der vil aktivt blive søgt 
komplementaritet med det europæiske 
overvågningscenter for narkotika og 
narkotikamisbrug. Der vil blive udarbejdet 
statistiske oplysninger om vold og narkotika
i samarbejde med medlemsstaterne, om 
nødvendigt ved hjælp af Fællesskabets 
Statistiske Program.

1. Der søges opnået synergi og 
komplementaritet med andre 
fællesskabsinstrumenter, herunder med de 
generelle programmer om sikkerhed og 
beskyttelse af frihedsrettigheder og om 
solidaritet og forvaltning af 
migrationsstrømme, det 7. rammeprogram 
for forskning og udvikling og programmerne 
om sundhedsbeskyttelse og Safer Internet 
Plus. Der bør også tilstræbes 
komplementaritet med det kommende 
institut for ligestilling mellem mænd og 
kvinder for navnlig at orientere 
aktiviteterne under Daphne III-
programmet mod risikogrupperne. Der vil 
blive udarbejdet statistiske oplysninger om 
vold i samarbejde med medlemsstaterne, om 
nødvendigt ved hjælp af Fællesskabets 
Statistiske Program.

Or. fr

Begrundelse

Det vil kunne være hensigtsmæssigt at skabe synergier med det kommende ligestillingsinstitut 
for at indsamle relevante oplysninger om de grupper, der er særligt udsatte for vold, så 
aktiviteterne i henhold til programmet bedre kan målrettes mod disse grupper.


